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Förord 
Vi vill tacka respondenterna för deras medverkan. Deras beskrivningar och upplevelser har 
möjliggjort genomförandet av denna uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Kajsa 
Lidström-Holmqvist som har uppmuntrat, stöttat och hjälpt oss under denna process.  
 
Tack så mycket! 
 
Camilla och Pia.  
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Sammanfattning:  
Sittandet och vila har betydelse för äldre rullstolsburna personers möjlighet att vara delaktiga i 
de dagliga aktiviteterna. Arbetsterapeutens roll är bl.a. att främja aktivitetsutförandet för rull-
stolsanvändaren och sittandet är en viktig förutsättning för detta. Arbetsterapeuten på ett sär-
skilt boende har oftast stora arbetsområden, och har inte möjlighet att vara med de boende 
dagligen. Det är omvårdnadspersonalen som stödjer de boende i vardagen. Omvårdnadsper-
sonalens perspektiv på betydelsen av sittande och vila påverkar den rullstolsburne personens 
möjlighet att få vara delaktig i utförandet av dagliga aktiviteter. 
 
Studiens syfte var att belysa hur omvårdnadspersonalen, på särskilt boende, beskriver sittan-
dets och vilans betydelse för den äldre rullstolsburne personens möjlighet till aktivitet och 
delaktighet. En kvalitativ intervjustudie gjordes där urvalet var ändamålsenligt. Nio 
omvårdnadspersonal intervjuades och en kvalitativ innehållsanalys användes. Resultatet 
redovisades i fyra huvud- och sju underliggande kategorier. Huvudkategorierna belyste: 1. 
Omvårdnadspersonalens beskrivning av hur de upplever sittandets problematik, och dess 
lösningar, 2. Omvårdnadspersonalens roll, samt påverkansfaktorer vid aktivitetsutförande i 
rullstol, 3. Vilans betydelse under dagen och 4. Den egna kunskapen och synen på 
arbetsterapeuten som kunskapsförmedlare.  
 
Respondenterna beskrev att de upplevde att en bra sittställning i rullstolen samt möjlighet till 
vila och sträcka ut kroppen under dagen, var viktiga faktorer för den rullstolsburne personens 
aktivitetsförmåga och välmående. Detta var något som omvårdnadspersonalen diskuterade 
och eftersträvade dagligen. Respondenterna upplevde dels att de kunde tillfredsställa vilobe-
hovet, dels att de inte kunde det p.g.a. att tidsbrist och inrutade rutiner ibland hindrade detta.  
Kunskap om vila och sittande var något som respondenterna upplevde att de hade, trots att få 
utbildningsmöjligheter erbjöds.  
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1. Inledning 
Människans kropp är inte gjord för att sitta längre stunder men de som är rullstolsburna har 
inget alternativ, om de inte ska ligga kvar i sängen hela dagen. Ur ett biomekaniskt perspektiv 
är kroppen ostabil när man sitter. Bäckenet tar emot hela tyngden från överkroppen och huvu-
det. De punkter som får ta emot trycket är svanskotan, de båda sittbensknölarna, och höftle-
derna. Ett långvarigt tryck på dessa punkter kan leda till bl.a. ömhet och trycksår. Vår uppgift 
som arbetsterapeuter är att hitta ett funktionellt sittande för den rullstolsburne personen som 
förebygger dessa problem (Buning & Schmeler, 2003). 
 
Friska människor rör sig naturligt för att hitta en bekväm position, stabilitet eller utgångsläge 
för en viss aktivitet. Dessa små åtgärder klarar inte de som har nedsatt motorik, sensorik eller 
kognition. Rullstolsburna personer behöver hjälp och stöd för att variera sitt sittande (Buning 
& Schmeler, 2003). 
 
Arbetsterapeutens roll är bl.a. att främja aktivitetsutförandet för rullstolsanvändaren, där sit-
tandet är en viktig förutsättning (FSA, 2005). Dessvärre har arbetsterapeuten på ett särskilt 
boende oftast stora arbetsområden och har därför inte möjlighet att vara med de boende dagli-
gen. Omvårdnadspersonalen är de som arbetar närmast och lär känna de boendes behov bäst. 
Det ligger i deras uppgift att ge den boende hjälp och stöd i vardagen (Holm & Jansson, 1999, 
Hulter-Åsberg, 1990).  
 
2. Bakgrund 
I det svenska samhället ökar den äldre befolkningen kraftigt med ökade behov av vård och 
omsorg som följd (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2005, 2006) slår fast att det är vik-
tigt att personalen har yrkeskompetens för att kunna erbjuda kvalitet inom vård och omsorgen. 
De mål som Sverige har för den kommunala äldreomsorgen utgår från ”Nationell handlings-
plan för äldrepolitiken”  (proposition 1997/98:113). Där står det att den äldre ska: 
 

• Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag 
• Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 
• Bemötas med respekt 
• Ha tillgång till god vård och omsorg. 

 
2.1. Särskilt boende 
Innan ädelreformen, 1992, var det landstinget som var ansvariga för de äldres sjukvård. De 
äldre som hade behov av omvårdnad bodde då ofta på sjukhem sin sista levnadstid. Det an-
sågs inte vara en bra miljö då man satsade mer på de medicinska bitarna istället för de sociala. 
I och med ädelreformen tog kommunerna över ansvaret för de äldre i samhället. Nu skulle det 
sociala synsättet vara mer framträdande bredvid det medicinska (Dehlin et al, 2000). Det sat-
sades på nya boendeformer och servicehus, ålderdomshem, sjukhem m.fl gjordes om för att 
likna en vanlig bostad och hyreskontrakt infördes. Dessa boendeformer bytte benämning och 
samlades under den gemensamma benämningen, särskilt boende.  Till särskilt boende flyttar 
de som inte längre klarar av att bo kvar i det egna hemmet, trots att de får hjälp från t.ex. 
hemtjänsten (Thorslund & Larsson 2002). 
 
I Socialstyrelsens publikation (2003) konstateras det att även om rehabiliteringsbehovet kvar-
står hos den äldre efter flytt till särskilt boende, så är risken stor att rehabiliteringsinsatserna 
minskar p.g.a. förändrade rehabiliteringsförutsättningar. På de särskilda boendena ligger per-
sonalens fokus främst på omvårdnad. Den äldres vanor, rutiner och motivation försvinner 
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snabbt i samband med flytten om denne inte uppmuntras till att bibehålla gamla vanor och 
rutiner. 
 
I lägesrapport 2004 från Socialstyrelsen (2005) skrivs det att antalet platser på särskilda boen-
den har minskat i många kommuner och har istället ersatts med hemtjänst i hemmet. Många 
äldre vill bo kvar i sina hem i dag, vilket även är ett mål som eftersträvas i samhället. Om 
hjälpbehovet är allt för stort blir kostnaden för kommunens insatser för hög. Då skulle det bli 
billigare att erbjuda den äldre en plats i ett särskilt boende.  
 
2.2. Äldre i rullstol 
Engström (2002) menar att många äldre som bor på särskilt boende idag är inaktiva och sitter 
illa i sina rullstolar. En orsak kan vara att rullstolarna är dåligt anpassade efter deras behov. 
Kroppens leder, muskler, inre organ och skelett påverkas vid långvarig och/eller ihopsjunken 
sittställning i rullstolen. En dålig sittställning, under en längre tid, kan leda till tryckskador 
och minskad eller ökad muskeltonus. Det kan även leda till att rörligheten blir inskränkt och 
att det utvecklas kontrakturer i muskler och leder, vilket i sin tur leder till nedsatt ADL-(dag-
liga livets aktiviteter) förmåga (Engström, 2002).  
 
Individuellt anpassade rullstolar och rätt sittställning är viktigt för äldre i rullstol så att de kan 
delta med sina kvarvarande funktioner i de dagliga aktiviteterna, vilket även kan öka livskva-
liteten (Amos et al, 2001).  
 
För att orka vara delaktig i utförandet av dagliga aktiviteter måste det, förutom en anpassad 
sittställning, finnas möjlighet till lägesändringar och vila, framförallt om den rullstolsburne är 
äldre. Eftersom aktivitetsförmågan kan främjas med dessa åtgärder är det viktigt att omvård-
nadspersonalen arbetar för dem. Det kan leda till att omvårdnadspersonalens arbetsbördor blir 
mindre tunga i och med att den rullstolsburne ev. klarar att självständigt utföra eller vara del-
aktig i olika dagliga aktiviteter. (Engström, 2002). 
  
2.3. Sittställningens betydelse 
Hur ser då ett bra sittande ut? Stolsitsens underlag ska vara stabilt för att möjliggöra aktivi-
tetsutförandet, speciellt om personen är äldre. Är underlaget ostabilt, t.ex. om underlaget är 
för mjukt, går mycket energi åt för att balansera upp kroppen istället för till aktivitetsutföran-
det. Stödet från fötterna och sittytan är viktigt. Samtidigt som ett stabilt underlag eftersträvas 
får inte underlaget vara för hårt eftersom det ger ett högt tryck på sittbensknölarna, vilket kan 
leda till trycksår. Det är bättre om en stor yta tar emot trycket än en liten. Är tryckytan för 
liten så får musklerna arbeta mer för att hålla kroppen i rätt position, vilket leder till trötthet. 
Möjligheten att utföra aktiviteter beror delvis på om den rullstolsburne personen kan luta sig 
framåt i stolen. Äldre klarar dock oftast inte ett aktivt sittande för länge eftersom det blir job-
bigt för ryggmusklerna. Möjligheten att kunna växla mellan framåt/bakåt lutning och röra på 
fötterna ger ett dynamiskt sittande. Trygghetskänslan är också viktig för den rullstolsburne 
personen (Engström, 2002). 
 
Olika aktiviteter kräver olika sittställningar, likaså kräver olika personer olika sittställningar 
eftersom kroppen har olika förutsättningar och egenskaper (Engström, 2002). Ska den äldre 
t.ex. äta ska denne sitta så upprätt som möjligt med bra stöd för bålen. Bålstödet kommer från 
ett stabilt bäcken och bålmuskulaturen, men om muskulaturen är svag kan bålstöd på rullsto-
len behövas. Vid TV: n behöver de äldre inte alls ha samma aktiva sittställning. Nu tillåts 
bäckenet och bålen att lutas bakåt i vila. Underarmarna har stöd och personen kan korsa benen 
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om denne vill/kan. Så här kan man sitta längre än vid matbordet, men sittställningen behöver 
ändå ändras efter hand då tryck uppstår (Buning & Schmeler, 2003). 
 
God ergonomi är ett viktigt ord i detta sammanhang och skall eftersträvas för att skapa en 
optimal situation för den rullstolsburne personen och undvika mental understimulering, social 
isolering och fysisk inaktivitet (Engström, 2004). Huvudets position är betydelsefullt för dels 
balansen, dels social samvaro och sinnesstimulering. Tiden för sittandet utgör också en viktig 
aspekt för den rullstolsburne personen, därför är det viktigt med lägesändringar och möjlighet 
till vila under dagen. Det blir plågsamt att sitta i samma sittställning en lång stund, om perso-
nen självständigt inte kan ändra den. Kroppens sinnesceller signalerar bl. a. när trycket mot 
sitsen blir för hög eller när det blir för jobbigt att hålla kroppen upprätt (Engström, 2002). 
 
2.4. Aktivitet  
Kielhofner (2001) delar in mänsklig aktivitet i tre stora områden nämligen aktiviteter i dagliga 
livet, lek och arbete. Dessa aktivitetsområden finns i ett världsligt, fysiskt och ett sociokultu-
rellt sammanhang som tillhör det mänskliga livet. Aktiviteter i det dagliga livet innefattar ty-
piska uppgifter i livet som krävs för att utföra egenvård som t.ex. personlig hygien, äta och 
städa. Lek hör till sådant som människan gör för sin egen skull som t.ex. fira högtider, utöva 
någon sport eller hobby. Arbete tillgodoser service och tillgångar åt andra människor som 
t.ex. att erbjuda hjälp, informera och förmedla kunskap. Studier och praktisk övning ökar 
möjligheten för ett produktivt utförande i arbetet. De aktiviteter som vi väljer och hur vi utför 
dem påverkas av faktorer som tid, plats, samhälle och kultur. 
 
För att en person ska kunna vara aktiv och klara av de dagliga aktiviteterna krävs att denne 
kan röra sig. Människan följer en linje av allmänna, grundläggande rörelsemönster i sin ut-
veckling från fosterstadiet till ålderdomen. Precis som barnet behöver hjälp av en vuxen att 
tillfredsställa de grundläggande behoven, så behöver den person vars funktioner i rörelseappa-
raten sviktar hjälp genom fysiskt eller psykiskt stöd. Sinnenas och motorikens utveckling och 
funktion är ett krav för det grundläggande rörelsemönstret (Østerriis Waagø, 1998). 
 
På ett särskilt boende är flertalet boende fysiskt svaga därför kan det vara svårt att engagera 
dem i dagliga aktiviteter. Det är ändå viktigt att försöka engagera dem eftersom det är genom 
aktivitetsutförande som nya strategier uppnås och aktivitetsförmågor bibehålls (Nygren et al. 
2001). 
 
2.5. Vila 
Två av våra grundläggande behov är vila och sömn. Livskvaliteten påverkas av emotionell 
balans, fysisk och mental funktionsförmåga samt välbefinnande. För att upprätthålla detta är 
det nödvändigt med sömn och vila (Halvorsen Bastø & Frantsen, 1998). Det bör ligga i om-
vårdnadspersonalens starka intresse att förstå sömn- och vilobehovet hos den äldre personen 
dels för att främja de dagliga funktionerna, dels för att förstå sömnmönstret och för att ar-
betsledningen ska kunna fördela personalen rätt under dygnet (Closs, 2006). Det är normalt, i 
alla åldrar, att ha vakna perioder på natten men det förekommer mest hos äldre människor. 
Trots detta sover yngre och äldre människor ungefär lika mycket per dygn eftersom de äldre 
kompenserar sin nattsömn med daglig vila. Det är biologiska förändringar som påverkar 
sömnrytmen och som bidrar till behovet av vila under dagen hos de äldre (Closs, 2006, Hal-
vorsen Bastø & Frantsen, 1998). 
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2.6. Teamarbetets betydelse 
Teamarbete är det bästa sättet för att skapa den optimala sittställningen och möjlighet till vila, 
aktivitet och delaktighet för rullstolsburna individer. I teamet kan den rullstolsburne (huvud-
personen), anhöriga, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, 
hjälpmedelstekniker m.m. ingå. Teammedlemmarnas olika kompetenser/kunskapsområden 
krävs för att få bra resultat (Engström, 2002). 
 
Det är viktigt att rehabiliteringspersonalen och omvårdnadspersonalen samarbetar kring reha-
biliteringen. Mycket handlar om att omvårdnadspersonalen ska ha ett rehabiliterande arbets-
sätt, klara specifika rehabiliteringsinsatser, som de blivit delegerade att sköta, och de ska 
kunna se när bedömning av rehabiliteringsbehov behövs. Det handlar också om omvårdnads-
personalens kompetens, rehabiliteringspersonalens tillgänglighet, personalomsättning, sam- 
arbetsförmågan mellan rehabiliteringspersonalen och omvårdnadspersonalen samt om den 
äldres och den anhörigas motivation (Socialstyrelsen, 2003). 
 
2.7. Omvårdnadsperspektiv 
I omvårdnadssituationer är teamarbete ett bra arbetssätt och som regel är anhöriga viktiga för 
att skapa god vård för den boende. Hälsa är omvårdnadens huvudmål där 
omvårdnadspersonalen genom sitt förhållningssätt ska visa respekt och omtanke. Bemötandet 
som den boende får har stor betydelse för att få denne att må bra och känna sig respekterad, 
samt att det ska föras en dialog mellan den boende och sjuksköterska/omvårdnadspersonal. Ett 
av delmålen för att nå hälsa är att tillgodose/tillfredställa den boendes grundläggande behov 
som t.ex. matbehov och självständighet. Omvårdnadspersonalen ska tillgodose de grundläg-
gande behoven genom att tillåta den boende själv utföra det som denne klarar av för att ut-
veckla och stärka befintliga resurser. Sjuksköterskan eller omvårdnadspersonalen ska bara 
hjälpa den boende med det som behövs. Att uppleva trivsel och välmående, bevara kroppens 
funktioner, främja den normala utvecklingen och att upprätthålla liv görs genom att tillfreds-
ställa de grundläggande behoven (Jahren Kristoffersen (red.), 1998). Personalens attityd och 
den boendes hälsostatus påverkar också dennes känsla av tillfredställelse (Nygren et al. 
(2001). 
 
2.8. Rehabiliter ingsperspektiv 
Rehabiliteringens huvudmål är att förebygga, bibehålla eller förbättra en funktion/aktivitets- 
förmåga, eller att med hjälp av hjälpmedel kompensera förmågor som är nedsatta. När det 
gäller äldre människor som bor på särskilt boende består rehabiliteringen till största del av att 
bibehålla eller att kompensera aktivitetsförmågor som är nedsatta. Ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt innebär att den boendes behov och vilja sätts i fokus samt att rehabiliteringsperso-
nalen ger hjälp till självhjälp.  Rehabiliteringen ska avse meningsfulla aktiviteter som är på en 
lämplig nivå för individen, samt att de är lämpliga att utföra i miljön där de ska utföras. I re-
habiliteringsarbetet ingår fysiska, psykiska och sociala funktioner samt medicinska behov. 
Teamet arbetar för att främja ADL-förmågor och skapa förutsättningar för individens livskva-
litet (Holm & Jansson, 1999). 
 
För att förhindra passivitet och försämringar av ADL- förmågor hos den äldre människan, är 
det viktigt att snabbt utreda, behandla och sätta in rehabiliteringsåtgärder (Holm & Jansson, 
1999). Den åldersgrupp där hjälpberoendet ökar mest är hos de över 75 år. Arbetsterapeutens 
arbetsuppgifter ligger på aktivitetsnivå därför utförs ADL-bedömningen av denne. När ADL-
förmågan av någon anledning, t.ex. ålderdom eller sjukdom, blir nedsatt gör  arbetsterapeuten 
en ADL-bedömning genom observation och  tester som t.ex. ADL-trappan (Hulter-Åsberg, 
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1990). Med hjälp av en ADL-bedömning kan patientens behov beskrivas, förstås och utifrån 
det sättas in lämpliga rehabiliterings- och vårdåtgärder. Det är sedan viktigt att följa upp 
ADL-förmågans och vårdbehovets förändringar samt att effekten av åtgärderna utvärderas. 
Med ADL-bedömningen kan även vårdaren/vårdarnas vårdtyngd ses över och underlättas med 
t.ex. lyft vid förflyttning (Hulter-Åsberg, 1990).  
 
3. Problemområde 
Sittande och vila har stor betydelse för äldre rullstolsburna personers möjlighet att vara delak-
tiga i livets dagliga aktiviteter (Engström, 2002). Arbetsterapeuten roll i teamet är bl.a. att 
prova ut rullstolar och utföra åtgärder på aktivitetsnivå i ett särskilt boende (Hulter-Åsberg, 
1990, FSA, 2005). Den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen möjliggör dock inte 
att arbetsterapeuten finns med i det dagliga arbetet, utan den rullstolsburne personen är oftast 
beroende av omvårdnadspersonalens stöd under dygnet. Det är omvårdnadspersonalen som 
hjälper den rullstolsburne personen att variera sittandet, vilan och möjliggöra aktivitetsutfö-
randet (Holm & Jansson, 1999, Hulter-Åsberg, 1990).  
  
Omvårdnadspersonalens perspektiv på betydelsen av sittande, vila och möjlighet till aktivi-
tetsutförande påverkar den rullstolsburne personens delaktighet i dagliga aktiviteter. Det här 
är en viktig folkhälsofråga dels för att andelen äldre stiger i samhället (Aniansson, Frändin, 
Mellström & Rundgren, 2001), dels för att minska omvårdnadspersonalens arbetsbördor 
(Engström, 2002). Lämpliga åtgärder ger förutsättningar för den äldre rullstolsburne personen 
att vara delaktig i aktivitetsutföranden, vilket minskar hjälpbehovet och ökar muskelkraften 
m.m. (Aniansson, Frändin, Mellström & Rundgren, 2001). En litteraturgenomgång visade att 
det var svårt att finna vetenskapliga artiklar som belyser området.   
 
4. Syfte 
Att belysa hur omvårdnadspersonalen, på särskilt boende, beskriver sittandets och vilans be-
tydelse för den äldre rullstolsburne personens möjlighet till aktivitet och delaktighet.  
 
5. Metod 
En kvalitativ studie utfördes genom att intervjua omvårdnadspersonal som arbetade på sär-
skilda boenden i länet. Kvalitativ ansats valdes eftersom vi var intresserade av ett inifrånper-
spektiv, d.v.s. meningen med ett fenomen (Polit &  Beck, 2004). 
 
5.1. Urval  
Tre särskilda boenden valdes genom bekvämlighetsurval utifrån att de ligger i två intill 
varandra liggande kommuner, i ett mellansvenskt län. Urvalskriterierna var 
omvårdnadspersonal som var villiga att berätta om sina upplevelser, kunskaper och 
erfarenheter samt arbetar på särskilda boenden där det bor rullstolsburna personer. Enligt Polit 
och Beck (2004) väljer forskaren respondenter som har kunskap/erfarenhet och vill/kan 
berätta om ett fenomen vid urval till en kvalitativ studie. Avsikten var från början att intervjua 
åtta respondenter men det blev nio p.g.a. ett missförstånd mellan författarna, då arbetet att 
kontakta enhetscheferna delades upp. På ett särskilt boende var det meningen att förfrågan 
skulle gälla två men istället blev det tre, därav de nio respondenterna.  
 
Urvalet gjordes i flera steg. Först kontaktades enhetscheferna på de särskilda boendena. De 
valde respondenter enligt urvalskriterierna i syfte att få ett rikt material. Det var ett ändamåls-
enligt urval där lämpliga respondenter valdes åt oss (Polit & Beck, 2004). Därefter sändes 
brev ut med kort information om studien och förfrågan till respondenterna om deltagande i 
intervju (Bilaga 1). Breven skickades till enhetscheferna som vidarebefordrade dessa till de 



 10 

utvalda respondenterna. Efter några dagar kontaktades enhetscheferna och namn och telefon-
nummer till sammanlagt nio utvalda respondenter erhölls. Efter ytterligare ett par dagar kon-
taktades respondenterna per telefon och fick bekräfta att de ville delta, samt att tid och plats 
bestämdes för intervjutillfället.  
 
5.2. Presentation av respondenterna och deras arbetsplatser 
Samtliga respondenter var utbildade undersköterskor. Den som hade arbetat kortast tid inom 
vården hade arbetat i 11 år, och den som hade arbetat längst i 36 år. På samtliga avdelningar 
arbetade de med kontaktmannaskap vilket, enligt dem, innebar att varje personal hade ett 
större ansvar för två eller tre boenden. I ansvaret ingick bl.a. kontakt med anhöriga, handla 
hygienartiklar, vara med på vårdplaneringar och att städa rummet. Antalet rullstolsburna per-
soner varierade på de olika boendenas avdelningar. På flertalet avdelningar fanns boende med 
både komfort- och aktiva stolar. Grundbemanningen på avdelningarna såg olika ut, likaså 
antalet boende. Tre avdelningar med 18 boende hade sju personal på dagen och fyra på kväl-
len. Tre hade 17 boende och fem personal på dagen och tre på kvällen. Tre avdelningar hade 
10 boende och tre personal på dagen och två på kvällen.  
 
5.3. Datainsamling 
De nio utvalda respondenterna intervjuades, vilket skedde under bandinspelning för att un-
derlätta den kvalitativa analysbearbetningen (Polit & Beck, 2004). En intervjuguide (Bilaga 2) 
utformades med några bakgrundsfrågor för att kunna beskriva undersökningsgruppen, och för 
att få en inledning på intervjun. De kommande tre huvudfrågorna var semistrukturerade och 
av berättande karaktär, i avsikt att få fram respondenternas beskrivningar och upplevelser 
(Polit & Beck, 2004). Några följdfrågor hade utformats för att vid behov leda respondenten 
tillbaka till ämnet, få igång samtalet eller få ett mer beskrivande svar.  
 
Intervjuguidens huvudfrågor handlade om den rullstolsburne personens sittande, vila och ak-
tivitetsutförande i det dagliga livet. Intervjuguiden innehöll frågorna ”Kan du berätta hur du 
upplever att en dag kan se ut för en av era boenden som sitter i rullstol?” , ”Diskuterar du med 
dina arbetskamrater om sittandets och vilans betydelse?” , ”Kan du berätta hur det går till när 
måltiderna serveras?” .  Med den första frågan förväntades beskrivningar av sittandet, vilan 
och aktivitetsutförandet. Syftet med den andra frågan var att ta reda på om omvårdnadsperso-
nalen reflekterar och tar upp ämnet i personalgruppen. Frågan var relevant för att om det inte 
diskuteras så fanns det ev. inte med i deras dagliga rutiner. Det skulle då kunna betyda att de 
inte såg sittandet och vilan som något betydelsefullt för den äldre rullstolsburne personen. 
Frågan om mataktiviteten valdes eftersom det är en central aktivitet under dagen. Skillnader i 
aktivitetsutförande och sittställning om de boende har vilat eller inte, borde vara synbara vid 
denna aktivitet som sker flertalet gånger under dagen. 
 
För att testa tidsramen för intervjun och förståelsen av intervjuguidens innehåll (Larsson 
(red.), 2000) utfördes en testintervju med en person. Testperson arbetade på ett särskilt bo-
ende. Testintervjun tog ungefär 45 minuter och testpersonen upplevde att frågorna var rele-
vanta och lättförståeliga. Efter utförd testintervju lades det till ytterligare två följdfrågor, dessa 
var ”Är det någonting speciellt som ni tänker på när ni sätter ner en person i rullstolen?”  och 
”Är det något som du tycker är viktigt och som vi har glömt att fråga om?”. Studiens inter-
vjuer utfördes på den tid och plats som avtalats med respondenterna, under veckorna 42-43, 
2006 (Polit & Beck, 2004). Under intervjuerna medverkade båda författarna aktivt. Intervjun 
genomfördes huvudsakligen av den ena författaren, medan den andre kontrollerade att inter-
vjuguidens frågor besvarades, ställde ev. följdfrågor och skötte tekniken. Intervjuerna avslu-
tades med förfrågan om att få återkomma med ev. kompletterande frågor. Efter varje intervju-
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tillfälle hade författarna en reflektionsstund dels för att se om förändringar till nästa intervju 
behövde göras, dels reflektera över det egna bemötandet av respondenten.  
 
5.4. Dataanalys 
En av intervjuerna togs bort då ljudkvalitén på bandinspelningen var för dålig för att kunna 
transkriberas. Det medförde att det slutligen var åtta intervjuer som transkriberades och analy-
serades. Bandinspelningarna transkriberades ordagrant samma dag eller senast dagen därpå, 
då intervjun låg färsk i minnet. Detta för att ta tillvara minnet av respondentens kroppsspråk 
och inte låta personliga åsikter färga materialet. Under transkriberingen reflekterades det över 
författarnas sätt som intervjuare. Det som uppmärksammades då var att det ibland ställdes 
någon ledande fråga, vilket fanns i åtanke vid kommande intervjutillfälle (Polit & Beck, 
2004). Fördelen med en ledande fråga kunde vara att leda tillbaka respondenten till ämnet 
eller att förtydliga en fråga som inte förstods. Nackdelen med en ledande fråga kunde vara att 
respondenten leddes till önskvärt svar. Transkriberingen delades upp d.v.s. fyra intervjuer var 
skrevs ut. Därefter fick den andre kontrollera transkriberingen genom att läsa det utskrivna, 
samtidigt som bandet avlyssnades (Polit & Beck 2004). För att lära känna och förstå helheten 
av materialet lyssnade och läste författarna det flera gånger. Det gjordes både tillsammans och 
enskilt, vilket kan stärka trovärdigheten i studien. Studiens ena författare har många års erfa-
renhet inom vårdyrket och den andre har mindre. Det medför skilda förförståelser vid tolkning 
av texten. I vissa fall tolkades det olika, men genom diskussioner kunde författarna erhålla en 
gemensam förståelse av texten. 
 
Vid analysarbetet användes kvalitativ innehållsanalys där inspiration hämtades från  
Graneheim och Lundmans (2004) fyra första analyssteg. I enlighet med dem gjordes, efter 
transkriberingen, meningsenheter, kondensering av meningsenheten, koder och kategorier.  
Nedan följer en beskrivning av analysarbetet. Samtidigt som meningsenheter bildades från 
råmaterialet sorterades de meningsenheter bort som inte tydligt relaterade till syftet. Detta för 
att få struktur i materialet och för att bara få kvar sådant som besvarade syfte. För att ytterli-
gare minska textmassan och få det mer hanterbart, kondenserades meningsenheterna i syfte att 
beskriva meningsenheternas innehåll med färre ord. 
 
Sedan kodades de kondenserade meningsenheterna och därefter sorterades koder med lik-
nande innebörd i kategorier. Kategoriseringen gjordes i flera steg från grovsortering av koder 
till slutlig kategorisering. Detta försäkrade att koderna hamnade under rätt kategori. En kate-
gori ska enligt Graneheim och Lundmans (2004) besvara frågan ”Vad?”. Kategorierna grans-
kades sedan för att finna likheter och skillnader. Dessa grupperades efter deras liknande inne-
håll. Av detta bildades fyra huvudkategorier och sju underkategorier, vilket blev resultatet av 
analysarbetet.  
 
5.5. Etiska överväganden  
I informationsbrevet, med förfrågan om deltagande i intervju, informerades respondenterna 
om studien och dess tillvägagångssätt, och upplystes om rätten att avbryta sitt deltagande när 
som helst, utan att ange någon orsak till det. Genom telefonsamtalet lämnades också informa-
tion om studien och dess tillvägagångssätt och respondenterna gav sitt samtycke till medver-
kan. Skriftlig information som är kort och koncist formulerad, muntlig information samt fri-
villigt samtycke är etiska regler som forskaren bör följa (Vetenskaps Rådet, 2003). Konfiden-
tialitet i hanterandet av råmaterialet utlovades samt att det förstörs efter godkänd uppsats. Det 
gjordes i syfte att skydda respondenternas identitet och de inspelade intervjuerna från 
obehöriga. Respondenterna informerades om begränsningen vad gällde konfidentialiteten, då 
handledare och examinator ev. behöver ta del av råmaterialet. Enligt Riktlinjer för etiska 
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värdering av medicinsk humanforskning (Vetenskaps Rådet, 2003) innebär konfidentialitet av 
råmaterialet att det ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, och att information ska ges om ev. 
begränsningar.  Det innebär också att författarna har tystnadsplikt angående råmaterialet. 
Intervjuguidens frågor utformades på ett sådant sätt att respondenterna inte skulle uppleva 
dessa kränkande.  
 
6. Resultat 
Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier med sju underliggande kategorier (tabell 1). 
Varav vilans betydelse under dagen har en underkategori medan de andra har två. 
 
 
Tabell 1. Huvudkategorier med underliggande kategorier. 
Huvud- 
kategor ier  

Omvårdnadspersonalens 
beskrivning av hur de 
upplever sittandets pro-
blematik, och dess lös-
ningar. 

Omvårdnadspersonalens 
roll, samt påverkans- 
faktorer vid aktivitetsut-
förande i rullstol. 

Vilans 
betydelse 
under 
dagen 

Den egna kunskapen 
och synen på arbetste-
rapeuten som kun-
skapsförmedlare 

Under- 
kategor ier  

Sittandet och dess pro-
blematik i omvårdnads-
arbetet. 
 
Att förändra den rull-
stolsburne personens 
sittställning eller inte 

De rullstolsburna perso-
nernas aktivitetsutfö-
rande 
 
Faktorer som påverkar 
aktivitetsutförandet 

Behovet 
vila 

Omvårdnadspersonalens 
uppfattning om sin egen 
kunskap i ämnet 
 
Omvårdnadspersonalens 
beskrivning av arbetste-
rapeutens roll  

 
 
6.1. Omvårdnadspersonalens beskr ivning av hur  de upplever  sittandets problematik, 
och dess lösningar .  
 
6.1.1.  Sittandet och dess problematik i omvårdnadsarbetet. 
Respondenterna beskrev att det var viktigt att den rullstolsburne personen hamnade långt bak, 
i mitten och rakt i stolen samt att fötterna hamnade rätt när de satte den boende i rullstolen, för 
att denne skulle få en bra sittställning. Då den rullstolsburne personen själv kunde vara aktiv i 
förflyttningen upplevdes det viktigt med tydliga instruktioner då denne satte sig. Att skapa en 
bra sittställning eftersträvades på alla avdelningar och respondenterna upplevde att det var 
viktigt med rätt sittställning och att de varierade de rullstolsburna personernas sittande. De 
menade också att en individuellt utprovad rullstol behövdes för att personen skulle få en bra 
sittställning och kunna vara delaktig i utförandet av dagliga aktiviteter. Flertalet responden-
terna upplevde att de rullstolsburna personernas sittställning oftast var bra på förmiddagarna 
när de var relativt pigga.  
 

” Det är just det här att de sitter ordentligt i stolen, att de får ordentligt 
utprovade rullstolar. Det är ju det som är A och O. Det är ju faktiskt A 
och O att de får utprovade så att de kan. Att det passar dem.”  

 
Flertalet rullstolsburna personer upplevdes ha ett bra sittande. Det kunde dock ibland vara 
svårt att få vissa att sitta bra p.g.a. oro, dagsform och allmäntillstånd. De upplevde det svårt 
att hantera när en person satt dåligt.  Respondenterna beskrev att det inte alltid fanns möjlig-
het för de rullstolsburna personerna att få vila på förmiddagen. Detta löstes genom att de rull-
stolsburna personerna fick ligga längre på förmiddagen, för att kunna sitta bra i sina rullstolar 
under lunchen. Rullstolen användes även att sitta i under måltiden, vilket respondenterna 
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upplevde välfungerande. Omvårdnadspersonalen hjälpte sällan någon att byta stol eftersom de 
flesta var för dåliga för att sitta på en vanlig stol, av praktiska skäl samt för att de menade att 
de rullstolsburna personerna redan satt bra i sina rullstolar. 
 

” Då sitter i regel de flesta bra i stolen när de precis har satt sig. Sen 
finns det ju undantag där med sådana som inte, som aldrig har någon 
form alltså. Som det aldrig går att få i sittställning de är, vi har ju de 
med som rör sig extremt mycket hela tiden med som hela tiden och de, 
det är jättesvårt det.”  

 
6.1.2. Att förändra den rullstolsburne personens sittställning eller  inte. 
Att ändra sittställningen när någon satt illa upplevde respondenterna som viktigt i omvård-
nadsarbetet. Beskrivningar gavs av upplevda svårigheter avseende komma ihåg de små läges-
ändringarna som en sittande kropp behöver, för att motverka dålig sittställning. Responden-
terna menade också att de konsekvenser som blev av de rullstolsburna personernas sittande i 
samma ställning för länge, var tryck- och trötthetskänsla. När den rullstolsburne personen 
hade suttit för länge beskrev respondenterna deras sittställning som framhasad eller hängig. 
 

” … för får man inte ändra ställning på flera timmar ja det är klart att 
då får de ju ont och det kan ju bli lite. Många om de får sitta för länge 
de ser man, de får ju det här liksom. De drar sig framåt”  

 
Om den rullstolsburne personen satt i en aktiv rullstol beskrevs att sittställningen ändrades 
dels självständigt, dels genom muntlig guidning. Sittställningen ändrades även genom de olika 
aktiviteter som den rullstolsburne personen gjorde under dagen. Satt personen däremot i en 
komfortrullstol ändrade omvårdnadspersonalen sittställningen genom rullstolens olika läges-
ändringsfunktioner och med olika hjälpmedel som t.ex. lyftband. Beskrivningarna gavs av att 
sittställningen ibland ändrades genom stolbyte, när den rullstolsburne personen uttryckte öns-
kan om detta eller upplevde smärta. Ibland ville inte den rullstolsburne personen förändra 
sittställningen och ibland behövdes det inte, då respondenterna upplevde att sittställningen var 
bra trots lång tid i rullstolen. 

 
” Ja, som hon som vi tar med lyft. Hon har sitter på sådant där skynke, 
så kan ju rucka lite i det lite försiktigt eller så tar vi ett band under 
knäna och lyfter upp dem lite grann eller också så. Ja det är väl det 
som man oftast gör.”  

 
 På flertalet avdelningar hade de rullstolsburna personerna rutinmässigt fötterna på fotplat-
torna. I dessa fall togs benstöden endast bort där det var för trångt vid bordet eller handfatet. 
Respondenterna beskrev att vissa personer var tvungna att ha fotplattor då de inte nådde ned 
till golvet om de fälldes upp. Beskrivningar gavs även av att fotplattorna medvetet fälldes upp 
för att skapa en optimal sittställning vid matbordet. 

 
” Ja nästan alltid när de sitter och äter t.ex. så sitter de, då sitter de ju 
mer framåt. Då kommer de ju inte riktigt fram om man inte fäller upp 
dem. Några ska jag säga, alla vill ju inte ha det så heller. Det är ju 
väldigt individuellt vad de vill ha. De är bestämda hur de vill ha det 
själva med.”  
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6.2. Omvårdnadspersonalens roll, samt påverkansfaktorer  vid aktivitetsutförande i rull-
stol. 
 
6.2.1. De rullstolsburna personernas aktivitetsutförande 
Respondenterna beskrev att de rullstolsburna personerna uppmuntrades att självständigt utföra 
aktiviteter i det dagliga livet, trots nedsatt aktivitetsförmåga. De som kunde uppmuntrades att 
gå kortare sträckor, och endast använda rullstolen vid längre sträckor. Aktiviteter utfördes 
genom att kvarvarande förmågor användes, med hjälp av olika hjälpmedel och oftast sittande i 
sin rullstol. Ibland fanns omvårdnadspersonalen med som stöd och ibland utförde de hela ak-
tiviteten åt den rullstolsburne personen. PADL (personlig aktivitet i det dagliga livet) är en 
stor aktivitet under dagen, som ibland upplevdes ta all tid för omvårdnadspersonalen.  
 

” Man försöker ju in i det längsta att de ska klara sånt där själva, det 
är ju det bästa. Sen om det inte blir så förskräckligt noga så är det ju 
bättre att få göra det själv i alla fall”  

 
I vissa fall förekom lässtunder, gudstjänster och gruppgymnastik. Vid speciella tillfällen som 
t.ex. födelsedagar anpassade omvårdnadspersonalen den rullstolsburne personens dagliga vila 
till födelsedagsfirandet. Detta möjliggjorde deras delaktighet i en gemensam aktivitet på av-
delningen. 
 
6.2.2. Faktorer  som påverkar  aktivitetsutförandet 
Oftast var aktivitetsförmågan bättre på förmiddagen, efter en god natts sömn, än på eftermid-
dagen, trots vila efter lunch. Respondenterna påpekade att ytterligare faktorer kunde påverka 
aktivitetsförmågan. Dessa faktorer kunde vara den rullstolsburne personens allmäntillstånd, 
dagsform, möjlighet till vila vid behov och hur länge de blev sittande i samma ställning i rull-
stolen.  
 

” Ja det är väl samma som när de har suttit länge innan vila där som. 
Det kan man ju märka skillnad på dem som sitter länge får lite ont och 
svårt att koncentrera sig och så där.”  

 
Då allmäntillståndet kan orsaka en fluktuerande dagsform menade respondenterna att det var 
viktigt att vara flexibel som omvårdnadspersonal och anpassa aktiviteterna till den aktuella 
aktivitetsförmågan. När den rullstolsburne personen var trött och inte hade fått vila på länge 
orkade inte denne utföra några aktiviteter. Om den rullstolsburne personen blev sittande för 
länge fick denne en dålig sittställning, som i sin tur påverkade aktivitetsförmågan negativt. 
Beskrivning gavs av att respondenterna upplevde att aktivitetsutförandet under måltiden inte 
påverkades negativt om de boende satt kvar i sina rullstolar.  Beskrivningar gavs även av att 
de inte visste om aktivitetsutförandet under måltiden påverkades negativt av att sitta kvar i 
rullstolen, då de inte hade provat att byta stol vid matbordet. 
 
6.3. Vilans betydelse under dagen. 
 
6.3.1. Behovet vila 
Respondenterna upplevde att vila och att få sträcka ut kroppen under dagen var en viktig 
komponent för den rullstolsburne personens välmående, eftersom det bedömdes påfrestande 
för kroppen att sitta p.g.a en hög ålder och ett stort vilobehov. Beskrivningar gavs av att de 
personer som satt i en aktiv rullstol behövde mindre vila p.g.a. att de var mer aktiva under 
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dagen, än de i komfortstolarna. Respondenterna upplevde både att de tillfredsställde de rull-
stolsburna personernas behov av att få vila, och att de inte alltid kunde tillfredställa behovet 
av vila p.g.a. tidsbrist och inrutade rutiner på avdelningen. Flertalet rullstolsburna personer 
vilade i sängen på sitt rum, medan en del vilade i en fåtölj eller på soffan i det gemensamma 
vardagsrummet.  
 

” Många gånger så läggs de ju kanske inte i sängen utan de kanske 
lägger sig på en soffa här ute också bara. Det handlar ju inte om 
timmar. Det kan ju handla om en kvart tjugo minuter. Det kan räcka. 
Bara de får luta sig tillbaka en stund.”  

 
 Om behovet av vila uppstod innan en måltid löste omvårdnadspersonalen det på olika sätt. 
Beskrivningar gavs dels av att den rullstolsburne personen fick lägga sig och vila, för att se-
dan komma upp och äta när denne vaknat, dels att rutinerna medförde att de fick lägga sig 
innan en måltid och då inta den i sängen. På avdelningarna där omvårdnadspersonalen matade 
den boende i sängen, upplevde respondenterna att det kunde vara svårt att skapa en bra sitt-
ställning. Trots svårigheter att skapa en bra sittställning i sängen, motiverades detta med att 
den rullstolsburne personen i alla fall fick en ändrad sittställning och vila kroppen.  
 
En negativ effekt av vilan som beskrevs var att många var trötta även en lång stund efter vi-
lan. Respondenterna berättade att flertalet vilade middag med undantag för de som inte själva 
ville. Det hände att omvårdnadspersonalen behövde motivera och övertala de som inte förstod 
sitt vilobehov p.g.a. sjukdom. Det kunde vara i situationer då t.ex. den rullstolsburne personen 
hade en demenssjukdom och inte ville vila, eftersom denne troligtvis inte förstod situationen.  
 

” Hon vägrade liksom men det säger sig ju självt att man behöver 
sträcka ett tag när man sitter i rullstol.”  

 
6.4. Den egna kunskapen och synen på arbetsterapeuten som kunskapsförmedlare. 
 
6.4.1.  Omvårdnadspersonalens uppfattning om sin egen kunskap i ämnet. 
Respondenterna upplevde att de var rehabiliteringstänkande, hade kunskap och erfarenhet om 
vila och sittande för dem i rullstol eftersom de hade varit yrkesverksamma i många år.  Kun-
skapen hade erhållits från undersköterskeutbildningen och utbildningar som erbjudits på ar-
betsplatsen. Respondenterna upplevde överlag att utbildningsmöjligheterna var få. En av de få 
utbildningarna, som innehöll en liten del om sittandet, var förflyttningstekniken som förekom 
en gång per år på flertalet avdelningar. Egna personliga erfarenheter påminde respondenterna 
om att sitta eller ligga i samma ställning utan att lägesändra, medför smärta i kroppen och 
trötthet. Detta beskrev de att de tänkte på i sitt dagliga arbete med rullstolsburna personer.  

 
” Man vet ju själv om man sitter eller är sjuk en dag och ligger i 
sängen bara får man ju ont. Ja menar det är ju inte bättre att sitta en 
dag. Man behöver ju faktiskt röra lite på sig.”  

 
Respondenterna beskrev att diskussioner om sittandet och/eller vilan fördes i personalgrup-
perna dagligen, eftersom de rullstolsburna personernas behov påverkades av dagsformen. Det 
hände ibland att diskussioner fördes om t.ex. dålig sittställning men problemet åtgärdades 
dock inte alltid tillräckligt, utan sittställningen förblev dålig. Respondenterna upplevde gene-
rellt att de hade samma åsikter på sina respektive avdelningar, om sittandet och vilans bety-
delse. Beskrivningar gavs även av att det fanns olika åsikter i personalgruppen kring ämnet, 
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men att den rullstolsburne personens vilja och behov ändå var i fokus. Beskrivningar gavs av 
att en intervjusituation som denna, väckte tankar runt betydelsen av att t.ex. skapa bättre sitt-
ställning och lägesändring genom att fälla upp fotplattorna. 
 

” bara det lilla, lilla ,lilla, lilla, tryckförändringen ja precis så det 
pratar vi om. Jag tror att man tänker så men jag tänker så men om 
alla gör det, men det tror jag.”  

 
6.4.2. Omvårdnadspersonalen beskr ivning av arbetsterapeutens roll. 
Respondenterna beskrev arbetsterapeuten, som tillhörde det särskilda boendet, som noggrann 
och professionell i sitt yrkesutförande.  Respondenterna upplevde det ibland besvärligt att 
kontakta arbetsterapeuten, då denne hade ett större arbetsområde än just deras boende. Därför 
fick inte arbetsterapeuten alltid kännedom om problemen. Respondenterna utryckte dels att 
det vore bättre om det fanns en arbetsterapeut tillgänglig i huset, dels att inte det var något 
problem utan denne kontaktades vid behov. Respondenterna upplevde generellt att arbetstera-
peuten inte diskuterade om sittandet och vilans betydelse p.g.a. att denne trodde att omvård-
nadspersonalen redan hade denna kunskap. Det var endast när omvårdnadspersonalen påkal-
lade problem som hade med sittandet och vilan att göra, som denne diskuterade dess bety-
delse. Vid förskriven rullstol informerade arbetsterapeuten om dess funktioner, material och 
sittställningar, vilket upplevdes som tillräcklig information.  

 
” Och vi säger åt henne - Nej nu sitter de inget bra! Då får hon komma 
och skruva lite grann och vi kan vara med och titta när hon skruvar 
och så här Och sedan hur det ska se ut med knäna och ben och så 
där.”  

 
6.5. Resultatsammanfattning 
När en rullstolsburen person skulle sätta sig ner beskrev respondenterna att de eftersträvade 
att denne skulle hamna långt bak, i mitten och rakt i stolen för att den boende skulle få en bra 
sittställning. Ibland upplevdes det svårt att skapa ett bra sittande p.g.a. oro och allmäntillstånd. 
Respondenterna menade att en individuellt utprovad rullstol behövdes för att skapa en optimal 
sittställning. Beskrivningar gavs av att omvårdnadspersonalen uppmuntrade de rullstolsburna 
personerna att utföra aktiviteter, i det dagliga livet, genom att använda kvarvarande aktivitets-
förmågor. De beskrev även att aktivitetsförmågan påverkades av bl.a. den rullstolsburne per-
sonens dagsform och att det var viktigt att anpassa aktiviteten efter dennes aktuella aktivitets-
förmåga. Detta gjordes i syfte att göra den boende delaktig i utförandet av de dagliga aktivi-
teterna.  
 
Respondenterna upplevde att det var viktigt för en rullstolsburen person att få vila och sträcka 
ut kroppen under dagen. Detta för att främja dennes välmående, sittställning samt delaktighet i 
utförandet av dagliga aktiviteter. Flertalet upplevde att de kunde tillfredsställa de rullstols-
burna personernas vilobehov men beskrivningar gavs även av att tidsbrist och inrutade rutiner 
ibland hindrade detta.  
 
Kunskap om vila och sittande var något som respondenterna upplevde att de hade, trots att få 
utbildningsmöjligheter erbjöds. De egna personliga erfarenheterna påminde dem om vikten av 
lägesändring för att motverka smärta och trötthet i kroppen. Respondenterna beskrev att dag-
liga diskussioner fördes i personalgruppen angående sittandet och vilan.  
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7. Diskussion 
 
7.1. Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att belysa omvårdnadspersonalens beskrivning 
av den äldre rullstolsburne personens aktivitetsutförande samt sittandets och vilans betydelse 
för de dagliga aktiviteterna. Området visade sig, vid en artikelgenomgång, dessutom vara 
knapphändigt beskrivet. De kvalitativa riktlinjer som Polit och Beck (2004) samt Graneheim 
och Lundman (2003) förespråkar har följts genom arbetets gång. Genom att följa utarbetade 
riktlinjer erhölls ett strukturerat arbetssätt som underlättade beskrivning av analysarbetet, vil-
ket bidrog till att syftet besvarades tillfredställande och ökar studiens trovärdighet.  
 
Testintervjun som utfördes för att prova intervjuguidens innehåll och tidsram (Larsson (red.), 
2000) stärker frågornas relevans och gav författarna möjlighet att öva på sin roll som intervju-
are. Detta medförde att författarna kände sig säkrare på intervjuguidens frågor samt att den 
utlovade tidsramen inte överskreds under intervjuerna med respondenterna. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om syftet med studien, konfiden-
tialitet av materialet och intervjuns tillvägagångssätt. Med den informationen och bakgrunds-
frågorna önskade författarna skapa en avslappnad atmosfär, inledande start på intervjun samt 
ett förtroendeingivande intryck. Polit och Beck (2004) anser att detta kan möjliggöra att fors-
karen får fram fenomenets betydelse och informationsrik data. Detta bidrog till att informa-
tionsrik data erhölls till studien. 
 
Intervjuer under bandinspelning visade sig vara en lämplig metod för att underlätta analysar-
betet. Polit och Beck (2004) rekommenderar forskaren att använda band/videoinspelning un-
der intervjuer istället för anteckningar. Detta för att forskaren ska kunna koncentrera sig på 
respondenten, inte förlora information samt öka trovärdigheten i studien. Vid intervjutillfäl-
lena blev dock vissa respondenter lite nervösa och ev. hämmade av bandinspelningen. Det kan 
ha påverkat resultatet negativt dels genom att respondenterna ev. besvarade frågorna med för-
siktighet, dels att information som kom fram efter att bandinspelningen avslutats inte kan an-
vändas.  Flertalet gånger framkom relevant information, efter att bandspelaren stängts av, som 
skulle ha gett författarna ett ännu rikare material att basera studiens resultat på.  
 
För att öka trovärdigheten i studier rekommenderar Polit och Beck (2004) forskaren att, under 
transkriberingen, reflektera över sitt sätt mot respondenten för att kunna förbättra sin roll som 
intervjuare, vilket gjordes i denna studie. Under transkriberingen upptäckts det t.ex. att en 
ledande fråga ställdes. Detta var något som eftersträvades att inte göra under nästkommande 
intervju. Reflektionen var en positiv aspekt som bidrog till att författarna utvecklade sin roll 
som intervjuare, vilket kan ha minskat de negativa effekterna av författarnas oerfarenhet. Det 
som kan ha påverkat resultatet negativt var författarnas osäkerhet att formulera en fråga som 
kunde upplevas kränkande. Ibland kändes det obekvämt att ställa en följd- eller motfråga då vi 
upplevde att det skulle anmärka på deras arbetssätt, rutiner och kunskap. I efterhand upptäck-
tes det att fler följdfrågor som t.ex. ”Varför gör du så?”  och ”Hur tänker du  i den situatio-
nen?”. Det skulle troligtvis ha gjort materialet rikare.  Frågor som dessa ställdes inte förrän i 
de sista intervjuerna, då författarna började känna sig säkrare i sin roll.  
 
Intervjuguiden följdes inte uppifrån och ner utan frågorna vävdes in där de passade under 
samtalets gång, vilket även Polit och Beck (2004) förespråkar. Det gjorde att vi fick ett natur-
ligt flyt på dialogen. 
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Författaren med mindre erfarenhet från vårdyrket såg det som framkom mer ur en arbetstera-
peutisk synvinkel. Författaren som har arbetat många år som undersköterska kunde lättare 
identifiera sig med respondenterna och förstå deras olika arbetssituationer. Det medförde dis-
kussioner vid tolkningen av materialet p.g.a. författarnas olika förförståelse.  Resultatets tro-
värdighet kan ha ökat då författarna hade öppna diskussioner under tolkningen för att få en 
gemensam förståelse av materialet. Det förhindrade att resultatet färgades av den personliga 
förförståelsen. Det är viktigt att författarens erfarenheter, kvalifikationer och reflektionsför-
måga framkommer, för att öka studiens trovärdighet. (Polit & Beck, 2004).   
 
Resultatets överförbarhet (Polit & Beck, 2004) visas genom presentation av respondenterna 
och deras arbetsplatser. Trots att intervjuerna utfördes på olika avdelningar i olika kommuner 
hade respondenterna liknande värderingar och beskrivningar angående ämnet. Ett rimligt an-
tagande kan vara att omvårdnadskulturen inom kommunerna är liknande i Sverige. Det slut-
giltiga beslutet om studiens överförbarhet överlämnas till läsaren.  
 
7.2. Resultatsdiskussion 
Respondenterna beskrev att sittandet och vilan var betydelsefullt för de rullstolsburna perso-
nernas möjlighet till aktivitet och delaktighet under dagen. De eftersträvade att tillgodose 
dessa faktorer på bästa sätt men ibland uppstod hinder som tidsbrist och inrutade rutiner. De 
upplevde att deras kunskap och egna erfarenheter låg till grund för omvårdnadsarbetet samt 
att ämnet diskuterades dagligen i personalgruppen.    
 
En studie visar att rätt sittställning och dyna i rullstolen ökar den äldre personens rörelseom-
fång framåt. Det bekräftas även att det är viktigt att rullstolen är individuellt anpassad (Amos 
et al, 2001).   
 
Flertalet respondenter upplevde att personerna satt bra i sina rullstolar om de var individuellt 
utprovade. Det var en anledning till att de satt kvar i rullstolen under måltiden då responden-
terna upplevde att det inte påverkade aktiviteten negativt. Vi anser att det vore bra att de som 
kan, får byta till en vanlig stol vid matbordet för att optimera aktivitetsutförandet under målti-
den. Bergerson och Larsson (2006) menar att det är viktigt att rullstolsburna personer får sitta 
i en vanlig stol, med eller utan armstöd, vid matbordet. Den fasta stolssitsen ger en naturlig 
upprätt sittsällning som ger bättre förutsättningar för att äta och dricka. Flertalet respondenter 
lät fotplattorna vara kvar vid måltiden rutinmässigt, de gånger de togs bort var det p.g.a. ut-
rymmesskäl. Bergerson och Larsson (2006) menar också att de personer som inte kan byta 
sittenhet kan få en förbättrad sittställning vid matbordet genom att t.ex. ta bort benstöden så 
att hela fotsulan kan få kontakt med golvet (eller en fotpall) och placera en kudde vid kors-
ryggen som stöd. Det kan påvisa en kunskapsbrist hos omvårdnadspersonalen, men de boen-
des allmäntillstånd, låg bemanning och begränsad tid kan också var påverkansfaktorer. 
 
Omvårdnadspersonalens upplevde att de hade kunskap om sittandet men deras åtgärder vid 
dålig sittställning speglade inte alltid den kunskapen. Engström (2002) menar att det är viktigt 
att sätesområdet och fötterna har stor understödsyta för att motverka tryck och trötthet. Om 
den rullstolsburne personen hela tiden har fötterna på fotplattorna, som har en liten under-
stödsyta, är det rimligt att anta att det ger ett ökat tryck och trötthetskänsla, vilket leder till 
dålig sittställning.  Respondenterna upplevde det även svårt att hantera dålig sittställning om 
den rullstolsburne personen var för livlig i stolen eller inte har normal postural hållning. Det 
verkar som att arbetsterapeuten skulle behöva kontaktas för att dels kontrollera att personen 
har rätt stol och dyna, dels ge information om åtgärder som är lämpliga för att skapa bra sitt-
ställningar. Beskrivningar gavs av att arbetsterapeuten inte diskuterade om sittandets och vi-
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lans betydelse eftersom denne trodde att omvårdnadspersonalen hade denna kunskap. Förfat-
tarna anser att det borde ligga i arbetsterapeutens intresse att ta reda på vad omvårdnadsperso-
nalen har för kunskaper om sittandets och vilans betydelse bl.a. för att den äldre rullstolsburne 
personen ska kunna vara delaktig i olika aktivitetsutföranden. På så sätt kan arbetsterapeuten 
få vetskap om vilken ytterligare kunskap omvårdnadspersonalen behöver för att kunna ge en 
god vård. Respondenterna har troligtvis mycket kunskap om detta, men mer kunskap behövs.  
 
Vila och sömn räknas till människans grundläggande behov för att uppnå livskvalitet 
(Halvorsen Bastø & Frantsen, 1998). Det är viktigt att den äldre människan får möjlighet att 
vila under dagen, eftersom biologiska förändringar ofta stör nattsömnen (Closs, 2006, Halvor-
sen Bastø & Frantsen, 1998). Respondenterna beskrev att de upplevde att få vila och sträcka 
ut kroppen under dagen var viktigt för de rullstolsburna personerna, för att de skulle kunna 
utföra aktiviteter, orka sitta samt för deras välmående. Det tyder på att respondenterna har 
kunskap om vilans betydelse, samtidigt som de i vissa situationer inte har bra rutiner för att 
hantera vilopauserna. Det förekom enligt respondenterna tillfällen då personer fick ligga fram 
till lunch för att orka sitta i rullstolen och äta. Det låter som en lång tid att tillbringa i sängen 
och vi tror att det kan upplevas lika jobbigt att ligga för länge som att sitta. Förslagsvis vore 
det bättre att de fick komma upp tidigare, vila en stund på förmiddagen för att sedan orka sitta 
med de andra och äta mat, d.v.s. ändra planeringen under morgonarbetet. Bergerson och Lars-
son (2006) menar att bra sittställning och möjlighet att få vila innan måltiden ger goda förut-
sättningar för aktivitetsutförandet, näringsintaget samt att gemenskapen runt matbordet kan 
höja livskvaliteten. 
 
I lägesrapport 2005 från Socialstyrelsen (2006) konstateras det att nedläggningarna av sär-
skilda boenden har gått för fort utan att analysera dess konsekvenser. De sociala och psykiska 
behoven kan inte tillgodoses utan resurserna räcker bara till det medicinska och praktiska. 
Respondenterna beskrev att de ofta upplevde att tiden endast fanns för att tillgodose PADL 
under dagen. Beskrivningar gavs av att de ändå prioriterade självständigt aktivitetsutförande, 
med kvarvarande funktioner, och att de anpassade aktiviteterna till dagsformen. Detta följer 
några av de mål som finns i ”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken”  (Proposition 
1997/97:113). Respondenternas handlande påvisar att de är medvetna om vikten av att bibe-
hålla de rullstolsburna personernas oberoende och delaktighet så långt som möjligt, trots få 
personalresurser. Ökad delaktighet för den äldre underlättar även omvårdnadspersonalens 
arbetsbördor och minskar arbetsrelaterade sjukskrivningar (Engström 2002). 
 
Nygren et al (2001) skriver bl.a. att det är viktigt att omvårdnadspersonalen uppmuntrar de 
äldre att vara delaktiga eller utföra de aktiviteter som de klarar. I en artikel från Taiwan skri-
ver författarna att det är vanligt att omvårdnadspersonalen utför aktiviteter åt de boende för att 
öka effektiviteten i arbetet. Det medför att de äldre blir mer beroende, därför är det viktigt att 
omvårdnadspersonalen uppmuntrar till självständigt aktivitetsutförande (Yu-Ching, Ruey-
Hsia & Shu-Hui, 2006). 
 
Beskrivningar gavs av att respondenterna diskuterade om sittandet och vilan dagligen. Rimligt 
vore då att dessa diskussioner genererar i reflektioner och mer kunskap. Förhoppningsvis har 
intervjutillfällena tillfört ytterligare diskussionsämnen som t.ex. fotplattornas betydelse för 
sittställningen, vilket var något som reflekterades över under intervjutillfället.  Flertalet re-
spondenter beskrev att de sällan fick möjlighet till utbildning av arbetsgivaren. Vi upplever 
det anmärkningsvärt att inte omvårdnadspersonalen erbjuds möjligheter till fortsatt utbildning, 
eftersom Socialstyrelsen (2005, 2006) menar att det är viktigt med yrkeskompetent personal 
för att kunna erbjuda god vård. 
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Arbetsterapeuten har kunskaper om sittandet och dess betydelse, därför borde denne infor-
mera omvårdnadspersonalen mer om ämnet t.ex. när flertalet personal samlas till speciella 
informationsträffar (ex. Arbetsplatsträffar), i de vardagliga samtalen eller att ge avdelningarna 
informationsblad eller häften som ger mer kunskap. Det kan skapa fler diskussioner bland 
omvårdnadspersonalen samt öka samarbetet med arbetsterapeuten. Respondenter upplevde att 
de hade kunskap och eftersträvade detta i sitt dagliga arbete, men det kan vara viktigt att ge 
dem ytterligare information. Dels för att öka deras kunskap, dels för att påminna om själv-
klara saker som lätt glöms bort som t.ex. små lägesändringar för att ändra trycket. Det sist-
nämnda upplevde respondenterna som svårt att komma ihåg i det vardagliga arbetet. 
 
Den här studien visar att omvårdnadens huvudmål, som är hälsa, eftersträvas i det dagliga 
arbetet i särskilda boenden. Respondenterna beskrev sittandet och vilan som betydelsefulla 
komponenter för att de rullstolsburna personerna skulle kunna vara delaktiga i utförandet av 
dagliga aktiviteter. Engström (2002) menar att det är viktigt med balans mellan god sittställ-
ning, lägesändring, aktivitet och vila under dagen för den rullstolsburne personens välmående. 
Ett rimligt antagande är att omvårdnadspersonalen gör det de kan, med de resurser som de 
har. Mer personal och fler utbildningar skulle kunna öka kvaliteten i vården, vilket möjliggör 
en mer individanpassad vård med ökade möjligheter för delaktighet i vardagens aktiviteter.  
 
Förslag till vidare forskning är att beskriva vad arbetsterapeuterna uppfattar ingår i deras roll 
som kunskapsförmedlare, om ämnet, till omvårdnadspersonalen. Ytterligare ett förslag är att 
beskriva hur de rullstolsburna personerna, i särskilda boenden, upplever att de får sina sitt- 
vilo- och aktivitetsbehov tillfredsställda? 
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Datum                                                                                                                              Bilaga 1 
 
 
Information och för frågan om deltagande i intervju om äldres sittande i rullstol 
 
 
 
Hej! 
Vi heter Pia och Camilla och läser sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Örebro 
universitet. Den här hösten ska vi skriva vår C-uppsats på 10 poäng. 
 
Uppsatsens syfte är att beskriva hur omvårdnadspersonal, på särskilda boenden, upplever 
sittställningen och vilans betydelse för den rullstolsburnes dagliga aktiviteter. 
 
Vi kommer att intervjua åtta omvårdnadspersonal som arbetar på särskilda boenden. Detta 
brev är en förfrågan om du vill delta i vår studie. Intervjun kommer att ske med hjälp av en 
intervjuguide med ett fåtal frågor av berättande karaktär och beräknas ta 30-60 minuter. Tid 
och plats för intervjun väljs i samråd med Dig, dock senast v.43. 
 
Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta analysarbetet. Materialet behandlas 
konfidentiellt och kommer att förstöras när studien är slutförd.  
 
Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange 
något skäl till det. 
 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon inom några dagar och fråga om Din eventuella 
medverkan. Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss eller vår handledare via telefon 
eller email. 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
 
 
Pia Kankainen, studerande                                                          Camilla Johansen, studerande 
Telefon:                                                                                       Telefon:  
Mobilnr:                                                                                       Mobilnr:  
Email:                                                                                          Email:  
 
 
 
Kajsa Lidström- Holmqvist, handledare 
Hälsovetenskapliga instutitionen, Örebro universitet 
Telefon:  
Email:                                                                  �

 
 
 
 



 

Intervjuguide                                                                                              Bilaga 2 

 
Bakgrundsfrågor 
 

– Hur många år har du inom yrket? 
– Vilken utbildning har du? 
– Hur många personal är ni på avd. vardagar dag/kväll? 
– Hur många boenden har ni på er avdelning? 
– Hur många av dem sitter i rullstol? 
– Vilka typer av rullstolar har ni på avdelningen? 
– Jobbar ni med kontaktmannaskap och i så fall hur? 

 
Intervjufrågor 
(Eftersom det är de rullstolsburnes vardag vi är intresserade av så önskar vi att du utgår från 
dem när du svarar på frågorna.) 
 

• Kan du berätta hur du upplever att en dag kan se ut för en av era boenden som sitter i 
rullstol? Du får gärna utgå från en speciell person om det känns lättare. 

 
Följdfrågor  
- Vilka aktiviteter gör de under dagen? Upplever du att dessa påverkas av om den boende har 
vilat eller inte? Och i så fall på vilket sätt? 
- Brukar de vila någon gång under dagen? Upplever du att det har någon påverkan på 
sittställningen? Och i så fall hur? 
- upplever du någon skillnad på aktivitetsförmågan beroende på hur lång tid dem har suttit i 
rullstolen? 
- Hur hjälper ni dem att ändra sittställning under dagen? Och i vilket syfte gör ni det? 
- Är det någonting speciellt som ni tänker på när ni sätter ner en person i rullstolen? 
 
 

• Diskuterar du med dina arbetskamrater kring sittandet och vilans betydelse? 
       
Följdfrågor  
-Är det ofta? Vad får igång en diskussion om detta? I vilka sammanhang diskuterar ni om det, 
är det exempelvis APT? 
– När en boende får en rullstol vilken information får ni då av arbetsterapeuten? Upplever du 
att den är tillräcklig? Får ni någon möjlighet till utbildning inom sittandet/vilans betydelse? 
 

 
• Kan du berätta hur det går till när måltiderna serveras? 

       
 Följdfrågor  
-Var och hur sitter de? Upplever du att möjligheten att äta påverkas om de sitter kvar i sina 
rullstolar? 
-Är det något som du tycker är viktigt och som vi har glömt att fråga om? 

 
(Går det bra att vi återkommer med någon kompletterande fråga om det behövs?) 
 
 


