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Tre rum inom fyra väggar 

-En studie om kökets/pentryts relation till social kontakt och trivsel vid särskilt 

boende för äldre. 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Att bli äldre kan innebära flytt till särskilt boende. Faktorer som kan 

bidra till trivsel är bland annat social kontakt samt den fysiska miljön. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om äldre i särskilda boenden med ett 

eget kök/pentry i större utsträckning har social kontakt och högre skattad trivsel än 

de utan eget kök/pentry. 

Design: Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

Metod: Data från 4469 enkäter insamlade mellan november 2013 och september 

2014 analyserades i SPSS 

Resultat: Samband mellan kök och social kontakt gick inte påvisa men däremot 

fann vi en statistisk signifikant skillnad i skattad trivsel hos de med eget kök/pentry 

och social kontakt i jämförelse med dem utan.   

Konklusion: Inget samband återfanns mellan eget kök och social kontakt, däremot 

ser trivsel hos äldre ut att påverkas om man har eget kök eller inte. Ytterligare studier 

efterfrågas, speciellt om kökets innebörd för den äldre. 

Nyckelord: Kök, pentry, social kontakt, trivsel, äldre, särskilt boende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

Three rooms within four walls 

-A study of the kitchen / kitchenettes´ relationship with social contact and thriving in 

special housing for the elderly. 

 

 

Abstract 

Background: Getting older could lead to moving to a special housing. Factors that 

can contribute to thriving are social contact and physical environment among others. 

Aim: The aim of this study was to explore if elderly within special housings who had 

access to their own kitchen were inclined to have more social contact and a higher 

level of thriving than those without. 

Design: Cross-sectional study with a quantitative approach 

Method: Data from 4469 surveys were collected between November 2013 and 

September 2014 and then analysed with SPSS 

Results: Connection between having an own kitchen and social contact was not 

found in this study. However, we did find a link between thriving and having a 

kitchen as well as having social contact. 

Conclusion: No association was found between having an own kitchen and social 

contact, however, thriving does seem to be affected if you have a kitchen or not. 

Further studies is needed that investigate the kitchens role more close. 

Keywords: Kitchen, kitchenette, social contact, thriving, elderly, special housing 
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Introduktion 

Fysiska miljön är väl återgiven i studier om dess påverkan på trivsel och social 

kontakt hos äldre vid särskilda boenden (Bergland & Kirkevold, 2006, 2008; 

Piechniczek-Buczek, Riordan & Volicer, 2007). Dessvärre återfinns inte kök som 

specifik faktor angående detta nämnvärt. Eftersom forskning är bristande vad vi kan 

se gällande kökets betydelse ämnar vi försöka fylla denna kunskapslucka. 

Bakgrund 

I Sverige sker en ökning av livslängden bland befolkningen, enligt Statistiska 

Centralbyrån, SCB, (2015) består 19,4 % av Sveriges befolkning av människor som är 

65 år eller äldre, jämfört med år 1900 då endast 8,4 % var i den åldern. En definition 

av begreppet äldre och var den gränsen går är svårt. Socialstyrelsen (2009), menar att 

de utvecklade länderna har godkänt en gräns på 65 år som definition av äldre. 

 

Gentekniknämnden (2006) beskriver att när man blir äldre finns det faktorer som 

påverkar människans fysiologiska åldrande positivt och negativt, vår genetik kan 

både bidra till att bromsa eller påskynda åldrandet. Vidare menar de att det finns 

saker man kan göra för att förhindra åldrandet, men allt eftersom åren går kommer 

organ och funktion att påverkas till en punkt att åldersrelaterade sjukdomar drabbar 

organen (Gentekniknämnden, 2006). 

 

Vägen till särskilt boende 

När människor kommit till den tid i livet då extra hjälp kan behövas för att tillgodose 

deras behov finns det hjälp att tillgå.  De har då möjlighet att söka bistånd hos 

socialnämnden för att kunna få hjälp för sin dagliga livsföring och försörjning 

(Socialstyrelsen, 2013). Kommunen har som uppgift att se till att det finns särskilda 

boendeformer som har den service och omvårdnad som krävs för att de äldre ska få 

sina behov tillgodosedda, både särskilda behov och stöd (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 

2001:453). Det är även upp till varje kommun att erbjuda en god hälso- och sjukvård 

åt de som har en boendeform som avses i Socialtjänstlagen (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). För att ta del av denna hjälp behöver man fylla 

i en ansökan. En sådan ansökan upprättas antingen självständigt eller med hjälp till 

exempel en närstående genom att skicka in en ansökan till kommunen, som i sin tur 
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är skyldiga att utreda. Utifrån utredningen är det enbart kommunen som kan ta 

beslut om bistånd. Definitionen av bistånd är socialtjänstlagens och innefattar hjälp 

med exempelvis hemtjänst eller dagverksamhet. Skulle det vara att man är i behov av 

mer omfattande hjälp kan det röra sig om att söka sig till en annan form av boende. 

Det finns många olika former av boenden, bland annat gruppboende, sjukhem eller 

vård- och omsorgsboende, som samtliga benämns som särskilt boende, ”SÄBO” 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Hemmet och dess innehåll 

Även om det benämns som särskilt boende är det viktigt att man tar tillvara på att det 

fortfarande är de äldres hem när man väl flyttat, ett hem som definieras av svenska 

akademien (2015), som en plats där man har sin egen uppsättning av möbler bland 

annat. Tillgången till egna möbler är något Bergland och Kirkevold (2006) beskriver 

var viktigt för de äldre, samt att det fanns tillgång till egen toalett i sitt boende. Egna 

möbler ger upphov till att man som äldre kan känna igen sig bättre, något som 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) ger upphov till att den äldre kan känna 

sig mer rofylld. Att hemmet, eller den fysiska miljön är betydelsefull beskrevs redan 

på 1800-talet av Florence Nightingale som menade att utformningen av den var viktig 

både för omvårdnad och vårdandet (Nightingale, 1860).  Svenska akademien (2015) 

menar att hemmet är en plats där man ska må bra samt kunna ha möjlighet till privat 

samliv i lugn och ro. Det spenderas mycket tid i våra hem och stor del av tiden 

spenderas traditionellt i köket då matlagning och social samvaro länge varit 

förknippat med varandra. Köket, eller pentry som det kallas om det är ett mindre kök 

beskrivs i Willén (2012) studie om kökets betydelse som en plats där mer än bara 

matlagning sker. Willén (2012) menar att köket som rum är en plats där social 

kontakt sker för att uppnå den fulla potentialen av ett kök i dagens samhälle. 

 

Sociala kontakter 

Den sociala kontakten, exempelvis att man får besök, pratar med någon man tycker 

om eller kan gå och träffa den personen är och har alltid varit viktig för människan då 

detta bidrar till god hälsa. Voutilainen, Backman, Isola och Laukkala (2006); Westin, 

Ohrn och Danielson (2009), beskriver att de närstående är viktiga för att de äldre ska 

uppleva god hälsa på ett boende. De skriver också att det är viktigt att som 
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sjuksköterska låta de närstående som kommer och hälsar på få vara en del av vården 

och att man inkluderar dem i den vård som ges. Vidare skriver Voutilainen et al., 

(2006); Westin et al., (2009) att det är av vikt för sjuksköterskan att ha en bra 

relation och involvera närstående för att kunna utföra ett så bra arbete som möjligt 

då de närstående kan bidra med att förmedla känslor och förstå den äldre på ett 

annat sätt än vad sjuksköterskan kan. Westin et al., (2009) menar också att det är av 

vikt att närstående känner sig involverade i vården och att ha någon att prata med om 

den äldre. Den närstående kände sig delaktig och var en positiv resurs som 

sjuksköterskan kunde använda genom att fråga om deras åsikt och syn på 

omvårdnaden av den äldre. Bergland och Kirkevold (2006) beskriver att social 

kontakt, bland annat av familj är en aspekt som kan bidra till ökad grad av trivsel. 

 

Trivsel 

Vad som utgör trivsel hos människor som bor vid särskilda boenden utgörs av ett 

flertal faktorer menar Bergland och Kirkevold (2006). De beskriver att trivsel utgörs 

av först och främst av den egna inställningen till sitt liv vid särskilt boende. Förutom 

den egna inställningen beskriver de även att kvaliteten på vården och den personal 

som utför den är viktig för ökad grad av trivsel. Andra faktorer som bidrar till ökad 

trivsel hos människor vid särskilt boende är även möjligheten att klara sig själv, social 

kontakt, möjlighet till fysisk aktivitet, en fysisk miljö som är av god kvalitet, 

utomhusvistelse samt att man hade kontakt med sin familj (Andersson, Pettersson & 

Sidenvall, 2007; Bergland & Kirkevold, 2006).  

Rational 

Forskning inom äldreområdet, och då framförallt om personer med demenssjukdom, 

har visat att fysisk miljö och sociala kontakt har betydelse för de äldres trivsel 

(Bergland & Kirkevold, 2006, 2008; Piechniczek-Buczek et al., 2007). Få studier 

beskriver kökets betydelse i relation till social kontakt och trivsel i särskilda boenden. 

Med hjälp av denna studie avser vi försöka fylla denna kunskapslucka. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om äldre i särskilda boenden med ett eget 

kök/pentry i större utsträckning har social kontakt och högre skattad trivsel än de 

utan eget kök/pentry. 



  

4 
  

 

Frågor vi besvarat i vår studie är: 

Finns samband mellan att ha eget kök/pentry och om man haft besök senaste 

veckan? 

Finns samband mellan att ha eget kök/pentry och om man har pratat med 

släkt/vänner senaste veckan? 

Finns samband mellan att ha eget kök/pentry och om man senaste veckan varit 

tillsammans med någon man tycker om? 

Finns något samband mellan eget kök/pentry och skattad trivsel? 

Finns något samband mellan social kontakt och skattad trivsel? 

 

 

Metod 

Studiedesign och datainsamling  

Vi har i denna studie genomfört en tvärsnittsstudie. Genom en tvärsnittsstudie får vi 

se hur gruppen som studeras ser ut vid ett visst tillfälle i tiden (Billhult & 

Gunnarsson, 2012b, s.118). 

 

I vår studie tog vi del av data från ett forskningsprojekt, SVENIS- Svensk nationell 

inventering av vård och hälsa i särskilda boenden för äldre. Ett projekt vars syfte är 

att studera bland annat äldres hälsa och livskvalitet. För att kunna generera ett 

nationellt representativt urval genomfördes en powerberäkning samt ett 

randomiseringsförfarande.  I projektet ingick från början 60 kommuner som 

slumpades ut från Sveriges 290 kommuner. Av dessa 60 kommuner var det 38 

kommuner som medgav samtycke till studien.  Från 38 kommuner fanns det 194 

särskilda boenden som inbjöds att delta varav 188 tackade ja. Totalt skickades det ut 

6902 enkäter varav 4831 returnerades, vilket gav en svarsfrekvens på 70 %. 

Datainsamlingen genomfördes mellan november 2013 och september 2014.  

 

Enkätundersökningen i SVENIS genomfördes med en proxyskattning, vilket innebar 

att den äldre skattades av den vårdpersonal som kände den äldre bäst. Information 

framgick även på enkäten att man hade bland annat rätt att avstå eller avsluta 

medverkan när man ville utan närmare förklaring. 
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Studiepopulation 

I vår studie exkluderades 362 enkäter på grund av att ålder inte var angivit eller att de 

inte uppnått 65 år som var satt som gräns för inklusion, vilket gav data från totalt 

4469 enkäter. Deltagarna i vår studie varierade från en lägsta ålder vid 65 år till en 

högsta ålder vid 107 år. Könsfördelningen i vår studie är 2995 kvinnor och 1450 män, 

det summeras emellertid inte upp till totalen och ger ett bortfall på 24 enkäter där 

kön inte var angivet. 

Instrument 

Till denna studie användes bakgrundsvariablerna ålder, kön samt om den äldre har 

eget kök/pentry, för enkelhetens skull kommer kök/pentry hädanefter att benämnas 

endast som kök. Social kontakt är fångat av tre studiespecifika variabler: Har den 

äldre under den senaste veckan ”tagit emot besök”, ”pratat med släkt/vänner” och 

”kunnat varat tillsammans med någon hon/han tycker om”. Frågorna som berörde 

om de äldre hade eget kök, tagit emot besök, pratat med släkt/vänner samt frågan om 

den äldre kunnat vara tillsammans med någon hon/han tycker om är konstruerade 

med inspiration från mätinstrumentet “the Person-Directed Care Questionnare, 

PDC”, vilket är utvecklat och testat av White, Newton-Curtis och Lyons (2008). PDC 

är från början utformat inom fem områden, person, komfort i vården, 

självständighet, känna personen och stöd i relationer. PDC är sedan tidigare testat 

och har visat ha en god intern tillförlitlighet (Cronbach´s a= 0.74-0.91) (White et al., 

2008). Trivsel är mätt med det studiespecifika påståendet ”Det verkar som den äldre 

i stort sätt trivs”. Påståendet är hämtat från instrumentet ”Thriving of older people 

assessment scale”, TOPAS (Bergland, Kirkevold, Sandman, Hofoss & Edvardsson, 

2015). TOPAS är ett proxybaserat instrument som skattar hur bra de äldre trivs vid 

sitt boende. Instrumentet är baserad på den teori som är utarbetad av Bergland och 

Kirkevold (2006). TOPAS är ett testat instrument och har visats ha en god intern 

tillförlitlighet (Cronbach´s a=0.95) (Bergland et al., 2015). 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man mäter vad man avsett mäta från början och är ett viktigt 

begrepp (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s.62). När man sedan ska uttala sig om 

tillförlitligheten vid en mätning använder man sig av begreppet reliabilitet. 

Reliabilitet avser att instrumentet ska ge trovärdiga och stadiga utslag mätning efter 
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mätning (Eliasson, 2006, s.14). De instrument som använts i vår studie är testade och 

anses ha god validitet och reliabilitet (Bergland et al., 2015; White et al., 2008). 

 

Analys 

I den här studien har vi använt programmet IBM SPSS version 23 för att 

sammanställa och göra analyser utifrån de data som framkommit av enkäterna. Alla 

resultat som framkommit under studien har presenterats. 

 

Variablerna som var studiespecifik var kodade till ja=1 och nej=0. Frågan “Det verkar 

som att den äldre i stort sett trivs” (se bilaga 1) är graderad längs med en visuell 

analog skala (benämns som VAS hädanefter) som går från 0-10 där 0 är “tar helt 

avstånd” och 10 är “ja, är helt enig”(se bilaga 1).  

 

I vår studie genomfördes en sambandsanalys mellan social kontakt och tillgång till 

eget kök. Chi2-test användes eftersom variablerna ligger på nominal nivå samt att det 

är ett mått som beskriver samband (Eliasson, 2006, s.96). Variabler på intervallnivå 

förekom också i vår studie och där valde vi att analysera variabeln trivsel mot social 

kontakt och eget kök med hjälp av t-test. Med hjälp av t-test analyseras om två 

medelvärden skiljer sig statiskt signifikant ifrån varandra (Brace, Kemp & Snelgar, 

2009, s.127). I vår studie sattes en gräns för statistiskt signifikans vid ett p-värde 

<0.05.  

 

Forskningsetik 

All forskning ska idag genomgå forskningsetiska bedömningar för att de ska kunna 

fortskrida, tidigare var detta något som bara rekommenderat men är idag 

obligatoriskt enligt lag (SFS 2003:460). Olsson och Sörensen (2011, s.86) skriver att 

all forskning ska utföras med respekt för det mänskliga värdet, samt att man tar vara 

på mänskliga rättigheter och att grundläggande friheter alltid ska beaktas. Vilket 

överensstämmer med de data som vi tagit del av där all data är avidentifierad.  Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) är det av vikt att den forskning som bedrivs är av 

forskare som är kunniga i området samt att vinsten för forskningen ska vara större än 

risken. Detta betyder att kunskapen som kan utvinnas av studien ska vägas emot de 
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risker och obehag man utsätter de personer studien handlar om och att då vinsten är 

större menar Olsson och Sörensen (2011, s. 86).  

 

Forskningsprojektet SVENIS har granskats och godkänts av Regionala 

Etikprövningsnämnden i Umeå dnr 2013-269-31 samt av socialchef eller 

motsvarande i de deltagande kommunerna. Det framgår från enkäterna att 

deltagandet var helt frivilligt och att man kunde själv välja att delta eller inte, samt att 

man kunde avbryta sitt deltagande när man ville utan närmare förklaring. 

 

I denna studie har vi tagit del av data från en större nationell studie och det är därför 

viktigt att den information och data vi tagit del av skyddas. Vi har skyddat de 

uppgifter vi fått och obehöriga har inte fått tagit del av det. Noggrannhet har alltid 

eftersträvats i vår studie vid datahantering och informationssök.  
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Resultat 
 

Tabell 1 visar att kvinnor är till andel mer representerande vid de särskilda boenden 

än vad männen är, det var 1545 fler kvinnor än män som var del av denna studie. 

Vidare beskrivs även i tabellen hur det inte påvisas någon signifikant skillnad mellan 

könen vad gäller tillgång till kök i sitt eget rum/lägenhet (p=0.34). 

 

Tabell 1. Studiepopulation samt antal med eget kök 

 Antal (%) Lägsta/högsta 

ålder 

Medelålder 

(sd) 

Eget 

kök  

p-värde 

Totalt 4469 65/107 85,74 (7,42) 3489  

Kvinnor 2995 (67,4) 65/107 86,79 (6,97) 2361  
0,34 

Män 1450 (32,6) 65/104 83,59 (7,86) 1128  

 

 

I studien framkommer det att det är en majoritet som har social kontakt. Tabell 2 

visar att majoriteten av de äldre hade någon gång under veckan tagit emot besök, 

pratat med släkt eller vänner samt varit tillsammans med någon hon eller han tyckte 

om. 

 

Tabell 2 Antal med social kontakt under en vecka tillbaka. 

Variabel  Antal (%) 

Tagit emot besök Ja 

Nej 

3743 (84,2) 

704 (15,8) 
Pratat med släkt/vän   Ja 

Nej 

3783 (85,3) 

654 (14,7) 

Kunnat vara 

tillsammans med någon 
hon/han tycker om 

Ja 

Nej 

3670 (83,9) 

702 (16,1) 
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Tabell 3 visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan tillgång 

till kök på sitt rum och social kontakt. 

 

Tabell 3. Samband av eget kök och social kontakt 

Variabel  Har eget kök (%) 

 

p-värde 

Tagit emot besök Ja 

Nej 

2935 (84) 

769 (84,4) 
0,610 

Pratat med släkt/vän Ja 

Nej 

2985 (85,6) 

761 (84) 
0,226 

Kunnat vara tillsammans 

med någon hon/han 

tycker om 

Ja 

Nej 

2890 (83,9) 

745 (84,1) 0,918 

 

Det finns en statistiskt signifikant skillnad hos de äldre som har eget kök och de som 

inte har eget kök vad gäller deras skattade trivsel (p=0,006). Även hos de som haft 

social kontakt gentemot de som inte haft det finns en statistiskt signifikant skillnad, 

se tabell 4. 

 

Tabell 4. Skillnader i trivsel hos äldre med eget kök och social kontakt och de utan. 

Variabel  Trivsel,  

Medelvärde (sd) 

p-värde 

Eget kök Ja 

Nej 

7,95 (2,03) 

7,74 (2,10) 
0,006 

Tagit emot besök Ja 

Nej 

7,96 (2,15) 

7,61 (2,02) 
<0,001 

Pratat med släkt/vän Ja 
Nej 

7,99 (2,01) 
7,49 (2,21) 

<0,001 

Kunnat vara tillsammans 

med någon hon/han 

tycker om 

Ja 

Nej 

8,04 (1,96) 

7,61 (2,33) <0,001 
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Diskussion 

Även om resultatet inte visade på något samband mellan att ha eget kök och social 

kontakt fann vi resultat som visade på att köket och den sociala kontakten spelar en 

roll i skattad trivsel hos de äldre. 

 

Resultatdiskussion 

I den beskrivning av studiepopulationen som görs i vårt resultat kan man se att 

kvinnor, i likhet med Socialstyrelsen (2013), är mer representerade än män som är 

bosatta vid särskilda boenden. Berlin (2012), menar att kvinnor idag genomsnittligt 

lever längre än vad män gör, men vad man kan se är att mäns medellivslängd ökar 

allt mer. Kanske är det just därför kvinnor är överrepresenterade vid särskilda 

boenden. Enligt SCB (2012), kan man anta att det i framtiden kommer se annorlunda 

ut i antal mellan män och kvinnor vid särskilda boenden eftersom framförallt 

männen blir äldre. Även om det är männens medellivslängd som ökar idag kan man 

se att befolkningen i stort blir allt äldre. En prognos från SCB (2013) visar att efter år 

2060 kommer mer än hälften av dödsfallen vara människor som blivit 90 år eller 

äldre. Eftersom befolkningen blir äldre blir det rimligt att anta att den andel 

människor som behöver stöd och hjälp även de kommer att öka, något som i sin tur 

kan leda till ökat tryck på vården och de människor som utför den. Detta kan skapa 

problem i framtiden då prognoser visar att intresset för yrken som är vårdrelaterade 

minskar (Zetterberg Grünewald, 2015). Zetterberg Grünewald (2015) beskriver att år 

2035 kan det komma att saknas upp emot 160000 utbildade inom vård- och omsorg, 

främst de som har gymnasiekompetens. Vidare beskriver hon att över 70 % av de som 

är specialutbildade inom sjuksköterskeyrket kommer att gå i pension fram till år 

2035, då de är 45 år och äldre. Dessa prognoser och siffror leder till att man rimligtvis 

bör se över hur man rekryterar personal inom vård- och omsorg för att göra det mer 

attraktivt innan åren fortlöpt till en punkt där vi inte längre kan rätta till det. 

Konsekvenserna av att i framtiden eventuellt inte ha utbildad personal inom vården 

kan antas leda till bland annat mer vårdskador och minskad patientsäkerhet. 

 

Vår presentation av studiepopulation, samt om den äldre hade tillgång till eget kök 

visade att en stor andel hade tillgång till just detta, vilket ligger i linje med vad som 

står i jordabalken.  I jordabalken finns det beskrivet att det ska finnas möjlighet till 



  

11 
  

matlagning för de som bor i lägenhet i form av bland annat spis och diskho, saker 

som ingår i ett kök (Jordabalk, SFS 1970:994). Det verkar därför logiskt att det inte är 

någon märkbar skillnad i tillgång till eget kök i sin lägenhet som vårt resultat återger. 

Även om majoriteten av de som ingick i denna studie hade eget kök på sitt rum kan 

det finnas anledning att tro att den siffran kommer att minska i framtiden. 

Anledningen till varför vi tror att denna siffra kommer att minska är att det står i 

paragraf 3:225 byggregler att det finns ett tillägg som säger att delar av utrymmen 

där matlagning sker och plats för samvaro kan föras över till gemensamma utrymmen 

till viss del (BBR 2008:6). Med andra ord kan uppföranden av nya särskilda boenden 

innebära att kök vid de äldres rum eller lägenhet försvinner mer för att spara på 

kostnader. 

 

I studien kunde vi inte se något samband mellan att ha ett eget kök samt social 

kontakt. Våra forskningsfrågor grundade sig på att det skulle vara ett signifikant 

samband, då ett eget kök skulle kunna bidra till mer social kontakt på grund av en 

mer hemlik miljö för den äldre. Bradshaw, Playford och Riazi (2012) menar att ha en 

hemlik miljö bidrar till en smidigare övergång från hemmet till det särskilda boendet. 

Bradshaw et al., (2012) skriver fortsättningsvis att ifall en hemlik miljö saknas, 

infinner sig en känsla av ett institutionaliserat levande. Edvardsson (2008) skriver i 

en artikel att miljön påverkar hur människan gör och är. Om det är en mer hemlik 

miljö så känner sig även den äldre tryggare, att man kan vara sig själv och att man 

kan vara avslappnad fortsätter Edvardsson (2008). För att få en mer hemlik miljö 

kan man få ta med sig möbler hemifrån som man tycker förknippas med sitt hem 

(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). Skulle det kunna medföra att den äldre 

är mer öppen att ta emot besök i sitt hem då även miljön är inbjudande samt att det 

kan underlättar besöket? I studien får vi inget svar på den frågan eller på frågan vad 

som den äldre tycker är ett besök. Frågor som dessa två samt hur den person som 

skattat den äldre uppfattar ett besök är viktiga och väcker tankar på nya, fördjupade 

studier kring detta ämne. Vi tror att köket är en plats där aktivitet skulle kunna ske då 

man får jobba i sitt kök, plocka fram kastruller eller ordna med kaffe själv. Något som 

den äldre kanske gjort tidigare i sitt hem innan flytt till särskilt boende. Detta skulle 

kunna ge en ökad känsla att det är dennes hem. Brown, Allen, Dwozan, Mercer och 

Warren (2004) skriver i en artikel att de äldre som utförde fysisk sysselsättning fick 

förbättrad daglig rörelseförmåga i framförallt överkroppen. Vilket vi tror att köket 
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skulle kunna tillföra den äldre. Brown et al.,( 2004) skriver också att de äldre fick 

jobba vilket fick dem att känna sig mer värdefulla. De kände en social tillhörighet 

samt att de kände mindre ensamhet. Även om vårt resultat inte talar för att de med 

kök i större utsträckning har social kontakt tror vi att ett kök kan bidra till det.  

Hedelin och Strandmark (2001) menar att ha relationer och få bekräftelse av andra är 

av betydelse för stärka känslan av mänsklighet och värdighet som person. (Bergland 

& Kirkevold, 2006) menar att det dagar då de äldre fick besök var bättre än dagar då 

de inte fick något besök. Vidare skriver de att upplevelsen av besöket var förhöjt om 

besökarna hade med sig fika. Det skulle kunna antas, att genom tillgång till ett eget 

kök, ge möjlighet att bjuda sina besökare på fika. Det skulle i sådana fall underlätta 

och förbättra möjligheten till social kontakt där besöken erhåller en högre kvalitet. 

Detta är dock inget som beskrivs av Bergland och Kirkevold (2006), som något som 

skulle öka frekvensen av besök utan talar mer för ökad trivsel. Vi har i vår studie 

funnit att det finns skillnad mellan skattad trivsel bland de som har eget kök, tagit 

emot besök, pratat med släkt/vänner samt kunnat vara tillsammans med någon 

hon/han tycker om i jämförelse med det som inte haft det. I likhet med 

Socialstyrelsen (2015b), så framgår det i vår studie att de äldre i stort sett trivs. 

Av de äldre som hade tillgång till eget kök kan man i vårt resultat se att de statistiskt 

var skattad högre i trivsel än de som inte hade tillgång till eget kök. Bergland och 

Kirkevold (2005); Socialstyrelsen (2015a), visar att den fysiska miljön, exempelvis att 

den är hemlik och man har tillgång till eget badrum har betydelse för ökad trivsel till 

skillnad från vår studie som tittat på kökets betydelse för ökad trivsel. Utformningen 

av den fysiska miljön bör vara anpassad efter den äldre menar socialstyrelsen (2015a) 

men även att det ska vara privat, ljust samt att man har tillgång till eget badrum. Det 

verkar för oss underligt att köket sällan eller aldrig nämns i dessa sammanhang från 

vad vi kunnat se under studiens gång. Att miljön ska vara hemlik som Socialstyrelsen 

(2015a) skriver i sina nationella riktlinjer borde innefatta, enligt oss, att man har ett 

eget kök i sitt rum eller lägenhet. Fast det kan kanske tänkas att eftersom det finns 

tillägg i boverkets författningssamling om ytor som exempelvis där matlagning sker 

kan överföras till gemensamma ytor varav det är en faktor man inte tänker på. Vad 

den fysiska miljön är och vad som ingår verkar oklart, rimligt borde ändå vara att ett 

kök har en del av den fysiska miljön och är således viktig för trivselnivån hos äldre. 
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Bergland och Kirkevold (2006) ser i sin studie, i likhet med vår att besök kan bidra 

till en ökad grad av trivsel. Vem som besökt den äldre eller vad som kategoriserats 

som besök är inget som framgick av de svar som analyserats. Däremot kan denna 

studies påvisade samband tyda på att det generellt är bra med besök oberoende av 

vem besöket består av. Till skillnad från vår studie har Savikko, Routasalo, Tilvis, 

Strandberg och Pitkälä (2005) undersökt orsaker till ensamhet där man kan se att 

bristen av besök är en av de orsaker som anges vara en orsak till ensamhet. Eftersom 

två av tre äldre någon gång varit drabbad av ensamhet enligt Socialstyrelsen (2015b) 

kan det vara nödvändigt att vårdpersonal känner till detta för att kunna komma fram 

till åtgärder som minskar detta. Savikko et al., (2005) anger att förlust av vänner eller 

partner är relaterat till ensamhet och därför kan det vara av godo anser vi att man 

försöker från vårdpersonalens sida skapa förutsättningar för att knyta nya band bland 

de som bor vid de särskilda boendena. Genom att skapa nya band hos de äldre menar 

vi på att man kan minska antal som någon gång drabbas av ensamhet. 

I denna studie kunde man se att det fanns en signifikant skillnad mellan de som 

pratat med släkt och vänner och de som inte gjort det vad gäller trivsel. Det finns till 

skillnad från vår studie, andra studier som talar för att positiva relationer emellan de 

som bor vid särskilda boenden bidrar till en ökad grad av trivsel (Bergland & 

Kirkevold 2006,2008). Det skulle kunna tala för att genom att ha goda relationer till 

andra som bor vid de särskilda boendena, att man skaffar nya vänner och därmed 

kunna ha samtal med vänner varje dag ökar känslan av trivseln. Det framgår 

emellertid inte vad definitionen av vän är i vår studie eller hur de som skattat de äldre 

tolkat det påståendet. Om man som vårdpersonal tolkat det som att alla som bor vid 

det särskilda boendet är vänner borde data angett att alla pratat med vän eller släkt 

vilket inte är fallet för denna studie. Bergland och Kirkevold (2008), beskriver hur 

många äldre sade sig att samtal med andra vid boendet kunde relateras till ökad 

känsla av trivsel även så länge det kunde föras ett samtal mellan dem. De andra äldre 

vid boendena angavs inte i studien som vänner vilket skulle kunna betyda att samtal 

oberoende av vem det är med kan bidra till ökad grav av trivsel. Man kan tänka sig att 

många äldre vid särskilda boenden är i behov av hjälp av vårdpersonalen under 

dagarna och att det förhoppningsvis förekommer samtal emellan vårdpersonal och 

den äldre som iså fall kan ha en positiv verkan på trivsel. Den sociala kontakten, i 

detta fall att kunna prata med släkt eller vänner har även inverkan på känslan av 
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social ensamhet menar Drageset (2004). Hon skriver att kontakt med vänner 

minskade den sociala ensamheten och vi menar att minskad nivå av social ensamhet 

har en positiv förankring vad gäller trivsel. 

Det finns skillnader i trivselnivå hos äldre som kunnat vara tillsammans med någon 

de tycker om och de som inte kunnat vara det enligt vår studie. I likhet med vad 

Bergland och Kirkevold (2006) beskriver, kan en bidragande anledning till ökad 

trivsel hos äldre vara att man kunnat vara med någon man tycker om. Hur 

skattningen gjort av vårdpersonalen angående vem personen ifråga är som den äldre 

tycker om eller inte går inte att få svar på i studien, rimligen kan man anta att 

människor de äldre tycker om är exempelvis sin familj. Hertzberg, Ekman och 

Axelsson (2003) beskriver i sin studie utifrån sjuksköterskors synvinkel att familjen 

upplevdes vara en faktor som bidrog till en ökad känsla av trivsel hos de äldre. 

Förutsätter man att familjen är några den äldre tycker om, vilket förhoppningsvis är 

fallet de flesta gånger är det i linje med vårt resultat, att äldre som kunnat vara med 

någon de tycker om i större utsträckning upplever trivsel än de som inte kunnat vara 

med någon de tycker om. 

Metoddiskussion 

Eftersom en tvärsnittsstudie enbart kan svara på hur en grupp ser ut vid ett specifikt 

tillfälle i tiden, i detta fall var de äldre skattade för händelser en vecka bakåt i tiden 

och mätningen skedde bara vid ett tillfälle, ser vi det som en svaghet för vår studie. 

Svagheten menar vi ligger i att en tvärsnittsstudie inte kan visa på varför social 

kontakt är högre eller lägre hos de med kök eller varför de trivs bättre eller sämre 

utan konstaterar bara att sambandet finns mellan de olika variablerna (Olsson & 

Sörensen, 2011, s.45). Det vore fördelaktigt om framtida forskning inom samma 

ämne kunde vara av till exempel longitudinell design för att kunna se hur det ser ut 

vid flera olika tillfällen i tiden. 

I den ursprungliga studien genomfördes ett randomiseringsförfarande vilket är 

positivt för denna studie. Då kommunerna slumpades ut från alla Sveriges 

kommuner och antalet i studien var så pass hög blir resultatet av studien mer 

nationellt representativ (Olsson & Sörensen, 2011, s. 113). Även att det var så pass 

många enkäter som returnerades av de 6902 stycken som blev utskickade och 

genererade därmed en svarsfrekvens på 70 % hjälper denna studie att bli mer 

trovärdig. Tillförlitligheten blir större vid en enkätundersökning om svarsfrekvensen 
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är hög, av tradition anses det vara acceptabelt med en svarsfrekvens på minst 70 % 

för att en enkätundersökning ska anses vara tillförlitlig (Billhult & Gunnarsson, 

2012a, s.146). 

De frågor som användes i enkäterna är konstruerade ifrån både PDC, ”the Person-

Directed Care Questionnare” och TOPAS, ”thriving of older people assessment scale”. 

Dessa två mätinstrument anses bägge ha både god validitet och reliabilitet (Bergland 

et al., 2015; White et al., 2008). Detta talar för att frågorna som var konstruerade 

utifrån dem även de kommer ha god validitet och reliabilitet anser vi och kommer 

därmed att stärka de resultat vi kommit fram till. Instrumenten hade även en god 

intern konsistens där det genomförts tester genom att använda sig av Cronbach´s 

alpha kalkyleringar, ett vanligt tillvägagångssätt bland forskare inom omvårdnad 

(Polit & Beck, 2010, s.375). Det har diskuterats vid ett flertal gånger under denna 

studies process om proxyskattning är rätt tillvägagångssätt när man genomför en 

enkätstudie. Vår utgångspunkt var att det kunde ge en missvisande bild av hur det ser 

ut vid de särskilda boendena runt om i Sverige. Men eftersom deltagare i denna 

studie är både de med och utan kognitiv svikt kan valet av proxyskattning vara 

relevant då äldre med kognitiv svikt inte kanske förstår eller uppfattar frågor som 

ställs (Logsdon, Gibbons, McCurry & Teri, 2002). Vidare kan man även se från en 

undersökning gjord av Socialstyrelsen (2015b), där äldre fått tycka till om 

äldreomsorgen att enbart en av tio kunnat delta på egen hand, resterande har deltagit 

med stöd av någon annan.  Jämförelser har däremot visat att genomförande av 

proxyskattningar hos de med kognitiv svikt vanligtvis ger en lägre skattning än om de 

äldre själv skulle ha svarat (Logsdon et al., 2002). Vidare menare vi att skattningen 

kan ha influerats av den som genomförde skattningen, dennes egna värderingar och 

relation till den äldre, något som styrks av Logsdon et al., (2002), som även menar att 

mentala hälsan hos personen som utföra skattningen kan påverka den positivt eller 

negativt.  

Även om de instrument som använts för att konstruera frågorna i enkäterna har visat 

ha god validitet och reliabilitet ställer vi oss ifrågasättande ännu en gång över valet av 

proxyskattning. Varför vi ifrågasätter proxyskattningen trots att det finns det studier 

som talar för att det är bra inom äldreomsorgen enligt Logsdon et al., (2002) är att vi 

tror att frågor kan tolkas olika beroende på vem som fyller i enkäterna. En av de 

frågor vi diskuterat i denna studie är hur man tolkar begreppet besök, har man haft 



  

16 
  

besök när en annan äldre vid samma boende kommer förbi eller är besök ett begrepp 

som även handlar om den tid man varit hemma hos den äldre. Vidare menar vi att det 

är allmänt känt att man inte alltid har gott om tid som personal vid särskilda boenden 

runt om i Sverige, detta visar sig tydligt genom nyhetsrapporteringar och sociala 

medier där det vid upprepande tillfällen visar sig att det skett olyckor eller våld på 

grund av att man har för lite tid relaterat till personal- eller tidsbrist. Det framgår av 

Socialstyrelsens undersökning att en stor del av de som bor vid särskilt boende inte 

kan påverka de tider de får hjälp (Socialstyrelsen, 2015b). Detta leder oss till att 

ifrågasätta om man verkligen haft tid att svara på frågorna i enkäterna eller om man 

som personal snabbt försökt fylla i dem utan att egentligen läsa eller begrundat de 

svarsalternativ som finns i enkäterna. Doktorand S. Björk (personlig kommunikation, 

14 december 2015) har informerat om att preliminära resultat från det stora projektet 

SVENIS visar att de som skattat de äldre i stor utsträckning svarat att de kände den 

äldre väl, vilket kan tala för att skattningarna är tillförlitliga. 

 

Enkäterna som var tagna från ursprungsstudien innehöll totalt 169 frågor, en del med 

ja- och nej som svarsalternativ, andra frågor hade fler alternativ. Vi anser att det är 

ett stort antal frågor och ställningstagande att göra och beroende på hur många äldre 

som bor vid de särskilda boendena kan det bli tidskrävande att genomföra dessa 

enkäter. Det blir även oklart om man fyllt i enkäten vid ett tillfälle eller om den som 

fyllt i den endast kunna fylla in fåtal frågor vid olika tillfällen. En svaghet blir då att 

man inte vet när många av frågorna ska bedömas en vecka tillbaka i tiden om de blivit 

bedömd för olika veckor, sammanställningen blir därmed i vårt tycke bristfällig. 

Däremot finns det inte några direkta bevis på att ett större antal frågor skulle ge 

försämrad svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014, s.12). 

Vi har under arbetat av denna studie strävat efter att ha god kontakt med våra 

handledare angående våra val av analysmetoder samt tolkning av de resultat som 

framkommit. Trovärdigheten av vårt arbete stärks därmed eftersom vi kompenserat 

bristen av kunskap i SPSS med samtal av erfarna handledare och doktorander. De 

data vi tagit del av är inte manipulerad på något sätt och därmed har det inte heller 

konstruerats några egna variabler utifrån de data vi tog del av i början av denna 

studie. 
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Forskningsetisk diskussion 

Vi tycker att det sätt som vår studie är utförd på har man tillämpat den etik som är 

lagstadgad att användas inom forskning (SFS 2003:460). Projektet SVENIS har 

granskats och godkänts av Etikprövningsnämnden i Umeå. 

I vår studie har vi inte haft tillgång till personuppgifter utan all data har varit kodad. 

Detta betyder att man inte kan spåra svaren på enkäterna till en viss person utan man 

är anonym. Detta är bra då man på ett respektfullt sätt kan framföra de aspekter och 

synpunkter utan att peka ut någon. Enskilda personer har inte granskats under 

studien utan vi har tittat på en stor population. Deltagarna i studien har blivit 

informerade om hur studien utförs samt att deltagandet är frivilligt och att man när 

som helst kan hoppa av studien utan att berätta varför. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskningen bedrivas på ett sätt där man 

respekterar individen, man beaktar mänskliga rättigheter och grundläggande frihet. 

Man bör väga vinsterna mot riskerna i studier som genomförs och att vinsten ska 

vara större. Detta är något som vi har tagit hänsyn till. I projektet där vi tagit del av 

det data vi använt har man skrivit på första sidan av enkäten att den personen som 

anses känna den äldre bäst, är personen som svarar på enkäten (Se bilaga 2). På detta 

sätt blir denna studie mest etiskt korrekt. I Helsingforsdeklarationen (2013) står det 

att alla inblandade i forskningen som bedrivs och som publiceras har etiska 

förpliktelser när det gäller publicering och spridning av resultatet av forskningen. 

Både negativa och positiva fynd ska finnas att tillgå och alla inblandade bör följa de 

rådande riktlinjerna för etisk rapportering. Därför har vi redovisat all data vi fått 

fram i studien. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Vår utgångspunkt var i denna studie att undersöka sambandet mellan att ha eget kök 

och dess relation till social kontakt och trivsel. Även om resultatet i vår studie talade 

för att det inte skulle finnas något samband mellan att ha eget kök och social kontakt 

talar andra studier för att den sociala kontakten är betydelsefull för bland annat 

trivseln som även vårt resultat styrker (Bergland & Kirkevold, 2008).  

Trivselteorin talar för att det är ett flertal olika faktorer som spelar in när det gäller 

äldres trivsel vid särskilda boenden. Kvaliteten på den fysiska miljön är en av de 
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faktorer Bergland och Kirkevold (2006) beskriver i sin studie som en av de faktorer 

som kan bidra till ökad trivsel. Även om vi skulle anta att ett eget kök var en del av 

den fysiska miljön är det svårt att säga om det är något som sjuksköterskor eller 

annan vårdpersonal kan påverka att människor som bor vid särskilda boenden har 

eller inte har. Vad den fysiska miljön innebär ser ut att vara olika beroende på vem 

man frågar, en del nämner att ha egen toalett som viktig medan andra talar om egna 

möbler på rummet och att det finns möjlighet till att vara privat menar Bergland och 

Kirkevold (2006). Eftersom den fysiska miljön och dess kvalitet har betydelse för 

trivsel hos äldre är det av vikt känner vi att personal har vetskap om detta och väljer 

att ta det i beaktning i deras dagliga arbete. Vårdpersonal kan skapa förutsättningar 

för vissa delar av den fysiska miljön genom att till exempel respektera de äldres rätt 

till sitt eget hem. Vårdpersonal bör alltså vara väl medveten och införstådd med att 

även om det är särskilt boende, är det den äldres hem och därmed ska man inte som 

personal kunna gå som man vill utan man ska exempelvis knacka innan man går in 

och meddela sin ankomst. 

Även om fysiska miljön nämns som en faktor i trivselteorin är det inte den viktigaste 

enligt Bergland och Kirkevold (2006). Vidare beskriver de att kärnan i denna teori 

talar för att den egna inställningen hos de äldre samt kvaliteten av vården och de som 

utför den är den viktigaste delen. Med detta i åtanke spelar vårdpersonal en större 

roll i om de äldre kommer att trivas eller inte om man ser till trivselteorin hos äldre. 

Genom en ökad medvetenhet om detta hos vårdpersonal anser vi att det skulle hjälpa 

till att bidra till ökad trivsel hos de äldre och skapa bättre förutsättningar för en ökad 

kvalitet på vården. 

Eftersom den egna inställningen är en större del av trivselteorin känner vi att det är 

viktigt att man ser över om det finns sätt att ta sig an detta för att verka för att äldre 

som flyttar in till särskilda boenden kan lättare anpassa sig. Om de äldre hade större 

möjlighet för anpassning till sina nya levnadsförhållanden som en flytt till särskilt 

boende innebär menar Andrews och Roy (1986, s.7) att det skulle kunna bidra till att 

man kan fortsätta utvecklas. Vi menar att genom att arbeta med adaptionsmodellen 

som Callista Roy arbetat fram kan man både bidra till att den äldre människan 

fortsätter utvecklas samtidigt som den egna inställningen kan bli mer positivt inställd 

och därmed bidra till en ökad grad av trivsel. 
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Konklusion 

Även om studien inte kunde visa på ett samband mellan att ha eget kök och social 

kontakt visade det på att det skiljde sig i trivsel mellan de som inte hade eget kök mot 

de som hade det. Det framkom i vår studie att det finns forskning som utreder den 

fysiska miljöns effekt på trivsel och andra betydande faktorer men lite som diskuterar 

specifikt det egna kökets roll. Således behövs det mer forskning som tittar på 

specifika element inom den fysiska miljön, fram för allt köket för att se om den har en 

framträdande roll dels för besök och de äldres trivselnivå. Sådan forskning skulle 

vara intressant om det skedde från en kvalitativ synvinkel där äldre själva kan tycka 

till om köket är betydelsefullt för social kontakt samt trivsel. 
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