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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta 
med äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Undersökningsgruppen 
bestod av åtta arbetsterapeuter med minst ett års erfarenhet verksamma inom 
kommunens särskilda boenden i Norrbottens län. Studien genomfördes utifrån en 
kvalitativ ansats. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som 
resulterade i tre kategorier: ”Faktorer som påverkar äldres deltagande i 
aktiviteter”, ”Betydelsen av direkt och indirekt arbete för att främja de äldres 
aktiviteter” och ”Främjandet av äldres aktiviteter kräver samverkan i 
organisationen”. Resultatet visade vilka aktiviteter äldre är motiverade att utföra 
och hinder i aktivitetsutförandet i form av begränsat utbud av aktiviteter samt att 
äldre inte ges möjlighet att använda egna förmågor. Arbetsterapeuterna hindras på 
grund av tidsbrist att arbeta främjande med äldres aktiviteter utifrån det behov 
som finns och åtgärdar äldres aktivitetsproblem mest med hjälpmedel. Vidare 
visade resultatet att det är av vikt att ha en god samverkan i organisationen för att 
främja äldres aktiviteter och då framförallt med baspersonalen som arbetar 
närmast de äldre. Det framkom att samverkan inte fungerar optimalt vilket 
försvårar äldres rehabilitering. 
 
Nyckelord: arbetsterapi, äldre personer, rehabilitering, aktivitet, baspersonal, 
särskilt boende    
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När rehabiliterande insatser och hemtjänst inte längre kan möjliggöra att den äldre bor kvar i 

ordinärt boende under trygga förhållanden kan det bli aktuellt för den äldre att flytta till ett 

särskilt boende (Socialstyrelsen [SoS], 2003a). I ett flertal studier framkommer det att äldre 

personer på särskilda boenden som är i behov av vård ofta måste anpassa sitt 

aktivitetsutförande efter den service som kan ges och inte enbart till den förmågan som de har 

att utföra aktiviteter (Sacco-Peterson & Borell, 2004; SoS, 2003a; Van´t Leven & Jonsson, 

2002). På särskilda boenden utgör arbetsterapeuter en del av den äldres sociala miljö. De 

arbetar med att främja de äldres aktivitetsutförande (SoS, 2003a) samtidigt framkommer det 

att äldre på särskilda boenden många gånger inte får möjlighet att utföra aktiviteter (SoS, 

2003a; SoS, 2000). Det är därför av vikt att få kunskap om arbetsterapeuters erfarenheter av 

att arbeta med de äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. 

 

Inom arbetsterapi beskrivs aktivitetsutförandet på flera olika sätt bland annat som ett resultat 

av ett dynamiskt samspel mellan individen, miljön och aktiviteten (Canadian Association of 

Occupational Therapists [CAOT], 2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986).  

Detta synsätt kommer att utgöra en utgångspunkt när bakgrunden till denna studie 

fortsättningsvis presenteras.   

 

Den första komponenten i aktivitetsutförandet som beskrivs är individen, som i denna studie 

utgörs av den äldre personen. Inom arbetsterapi ses människan som en unik individ. Det är 

därför viktigt att arbetsterapeuten utgår från individens värderingar, övertygelser och mål om 

den arbetsterapeutiska behandlingen ska bli lyckad (CAOT, 2002; Hagedorn, 1995; 

Kielhofner, 2002; Mosey, 1986).  Åldrandet innebär för människan naturliga biologiska 

förändringar samt att risken för sjukdomar ökar. Detta kan orsaka att funktioner hos äldre 

försämras och påverkar förmågan att utföra aktiviteter (Blomqvist & Edberg, 2004; Bondevik 

& Nygaard, 2005; Grimby & Grimby, 2001). Trots de biologiska förändringarna och 

sjukdomarna representerar de äldre inte en enhetlig grupp. De ska bemötas som unika 

individer eftersom de alla har olika upplevelser av hur förändringar och sjukdomar påverkar 

deras livskvalitet (Blomqvist & Edberg, 2004). För att upprätthålla god livskvalitet i 

ålderdomen är det viktigt att den äldre ges möjlighet till självbestämmande, det vill säga 

autonomi (Barkay & Tabak, 2002; Blomqvist & Edberg, 2004; Johannsen, Petersen & 

Avlund, 2004). Trots att den äldre kan vara beroende av stöd från andra med att utföra 

aktiviteter i sitt dagliga liv kan denne uppleva autonomi. Detta genom att den äldre själv kan 
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styra hur och med vad hon/han behöver stöd (Blomqvist & Edberg, 2004; Dunér & 

Nordström, 2005; Grimby & Grimby, 2001; Van´t Leven & Jonsson, 2002).  

 

Den andra komponenten i aktivitetsutförandet är miljön. Miljön omnämns inom arbetsterapi 

som den helhet i vilket aktivitetsutförandet äger rum. Miljön som består av kulturella, sociala 

och fysiska dimensioner kan möjliggöra och hindra människans aktivitetsutförande (CAOT, 

2002; Christiansen & Baum, 1997; Hagedorn, 1995; Kielhofner, 2002). Enligt Kielhofner 

(2002) präglas den fysiska och sociala miljön av det kulturella. Vidare beskrivs att den fysiska 

miljön består av de platser där aktiviteter äger rum och de objekt som finns runt omkring oss. 

En annan dimension av miljön är den sociala miljön som består utav de personer som finns 

runt individen, den kan bestå utav såväl informella och formella kontakter eller nätverk. Det 

informella stödet kommer vanligtvis från familjen eller nära anhörig. Det formella stödet är 

den kontakt individen har i samhället (Hagedorn, 1995). I denna studie kommer det formella 

stödet för den äldre att utgöras av arbetsterapeuter och baspersonal (undersköterskor och 

vårdbiträden) som arbetar på särskilda boenden. Arbetsterapeuterna som hör till 

rehabiliteringspersonal arbetar med att främja de äldre att behålla sitt oberoende i aktiviteter. 

De arbetar direkt med den äldre med vissa specifika rehabiliteringsinsatser men till stor del 

arbetar de indirekt genom baspersonalen som arbetar närmast de äldre. Arbetsterapeuterna 

handleder baspersonalen hur de kan stötta äldre i aktiviteter (SoS, 2003a; SoS, 2003b). För att 

baspersonalen ska bli mer delaktiga i rehabiliteringen bör arbetsterapeuten ha daglig kontakt 

och ett bra samarbete med baspersonalen (Bondevik & Nygaard, 2005; Rundgren & Dehlin, 

2004; SoS, 2003a; SoS, 2003b).  

 

Den tredje och sista komponenten i aktivitetsutförandet som kommer att beskrivas är aktivitet. 

Inom arbetsterapi anses aktivitet innefatta allt vi gör i livet (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). 

Kielhofner (2002) nämner tre olika aktivitetsområden: dagliga aktiviteter, fritid och arbete. 

Enligt Christiansen (1997) har aktivitet två dimensioner, en synlig där utförandet kan 

observeras och en osynlig som representerar aktivitetens meningsfullhet för individen. 

Aktivitet anses inom arbetsterapi vara en viktig faktor då det gäller människans hälsa, 

välbefinnande och utveckling (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005; Kielhofner, 

2002). Det är när människan har möjlighet att välja och utföra meningsfulla aktiviteter varje 

dag som hälsan främjas (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Aktiviteter är av vikt för god 

livskvalitet för de äldre (Blomqvist & Edberg, 2004; Grimby & Grimby, 2001). Aktiviteter i 

sig höjer inte livskvalitén det är snarare hur den äldre upplever vardagsaktiviteterna och om 
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vardagen är meningsfull som har den största förmågan att förhöja livskvalitén (Blomqvist & 

Edberg, 2004; Grimby & Grimby, 2001; Hay et al., 2002).  

 

Om det sker förändringar i någon komponent i det dynamiska samspelet det vill säga individ, 

miljö eller aktivitet får det konsekvenser för aktivitetsutförandet (CAOT, 2002; Hagedorn, 

1995; Kielhofner, 2002; Mosey, 1986). Fortsättningsvis i bakgrunden presenteras olika 

förändringar som kan ske i komponenterna och vilka konsekvenser det ger för äldre att utföra 

aktiviteter, samt de arbetsterapeutiska åtgärder som kan bli aktuella. 

 

Då den äldre flyttar till särskilt boende kan den nya miljön innebära att vanor och rutiner 

rubbas, vilket kan begränsa aktivitetsutförandet (Sacco-Peterson och Borell, 2004; SoS, 

2003a).  Sacco-Peterson och Borell (2004) menar vidare att i och med detta kan den äldre få 

svårigheter med att upprätthålla autonomi och värdighet. I Socialstyrelsens rapport (2003a) 

beskrivs även att då den äldre förlorar vanor och rutiner avtar motivation till aktiviteter och 

därmed finns risk att den äldre blir passiv. Inom särskilda boenden har många äldre 

omfattande vård och omsorgsbehov som leder till att de har svårigheter att utföra aktiviteter 

(SoS, 2004; SoS, 2003a). Därför bör rehabiliterande åtgärder sättas in för att främja äldres 

funktions- och aktivitetsförmågor (SoS, 2003a). Det är viktigt att rehabiliteringen sätt in i ett 

tidigt skede (Rundgren & Dehlin, 2004; SoS, 2003a; SoS, 2001). Om detta inte sker kan den 

äldre mista ytterligare förmågor samt hinna anpassa sig till situationen och därmed riskera att 

förlora motivationen till att utföra aktiviteter (SoS, 2003a). Rehabiliteringen som sätts in bör 

utgå från den äldres behov och önskemål (Bondevik & Nygaard, 2005; Resnick, 1999; 

Rundgren & Dehlin, 2004).  

 

Rehabilitering för äldre innebär att träning många gånger vävs in i vardagsaktiviteterna där 

det bästa tränings möjligheterna oftast finns (Rundgren & Dehlin, 2004; SoS, 2003a; SoS, 

2001). I Socialstyrelsens rapport (2001) står beskrivet att alla aktiviteter under hela dygnet har 

betydelse för rehabiliteringen och bör därför inte avgränsas till specifika tillfällen med 

insatser av rehabiliteringspersonal. Om den äldre ges möjlighet att så självständigt som 

möjligt utföra vardagsaktiviteter bibehålls och i vissa fall förbättras dennes förmågor och 

självförtroendet stärks (Grimby & Grimby, 2001; Johannsen, Petersen & Avlund, 2004; 

Olsen-Hellberg et al, 1996; SoS, 2003a). För att rehabiliteringen och aktiveringen ska lyckas 

bör såväl den äldre som alla professioner se alla vardagsaktiviteter som rehabilitering 

(Larsson & Rundgren, 2003; Rundgren & Dehlin, 2004; SoS, 2003a). 
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I Socialstyrelsens rapport (2003b) framkommer att många professioner, den äldre själv och 

dennes anhöriga inte alltid förstår syftet med rehabilitering. I andra rapporter från 

Socialstyrelsen (2003a; 2000) beskrivs att baspersonalen inte alltid har ett rehabiliterande 

synsätt. Detta leder enligt Socialstyrelsens rapport (2003a) till att baspersonalen hjälper äldre 

med aktiviteter de vanligtvis klarar av och att hjälpmedel används istället för att de äldre får 

använda sina förmågor. En annan orsak till att baspersonalen hjälper äldre för mycket är att de 

har många andra arbetsuppgifter utöver att stödja de äldre. Vidare framkommer det i 

rapporten att aktivitetsutbudet för de äldre på särskilda boenden är mycket begränsat utöver 

vardagsaktiviteter och att ett större utbud av aktiviteter som de äldre upplever som 

meningsfulla bör finnas.  I ett flertal studier framkommer det att många äldre på särskilda 

boenden upplever försämrad livskvalitet i vardagen eftersom de inte får möjlighet att använda 

egna förmågor i aktiviteter (Johannsen, Petersen & Avlund 2004; Sacco-Peterson & Borell, 

2004; SoS, 2003a). 

 

I Socialstyrelsens rapporter (2003a; 2003b; 2000) beskrivs även hinder som arbetsterapeuter 

upplever i sitt arbete med de äldre. Där framkommer att arbetsterapeuterna saknar tid 

eftersom de är få i förhållande till antalet äldre som behöver deras stöd. På grund av detta 

brister möjligheten att handleda baspersonalen, ge individuell träning/behandling och att 

arbeta förebyggande med de äldre samt göra uppföljning av rehabiliteringsinsatserna. I 

dagsläget åtgärdar arbetsterapeuterna äldres aktivitetsproblem till stor del med hjälpmedel 

trots att de har kunskaper om hur de kan bibehålla eller förbättra förmågor hos de äldre.  

 

Sammanfattningsvis framkommer det utifrån litteraturgenomgången att många äldre på 

särskilda boenden har problem att utföra aktiviteter och är därför i behov av stöd och 

rehabiliterande insatser av arbetsterapeuter och baspersonal. Vidare visar genomgången av 

litteraturen att det är viktigt för äldre att få utföra aktiviteter för välbefinnande och livskvalité. 

Dock framkom det att utbudet av aktiviteter för äldre på särskilda boenden är mycket 

begränsat och att de äldre inte alltid ges möjlighet att använda egna förmågor. Slutligen 

framkommer det att arbetsterapeuterna saknar tid till att främja de äldres aktiviteter. De 

arbetar främst indirekt genom baspersonalen och åtgärdar de äldres aktivitetsproblem till 

största del med hjälpmedel. Eftersom arbetsterapeuternas arbetssituation samt utbudet av 

aktiviteter för äldre på särskilda boenden endast beskrivits i ett fåtal studier anser författarna 

att ytterligare kunskap inom detta område behövs. Således är syftet med denna studie att 
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beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med äldres aktiviteter på kommunens 

särskilda boenden.   

 

Metod 

Design 

Utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med äldres aktiviteter på 

kommunens särskilda boenden valde författarna att använda en kvalitativ ansats för att samla 

in och analysera data. Enligt Kvale (1997) är detta en lämplig metod för att beskriva enskilda 

personers erfarenheter. Materialet från intervjuerna har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2003). 

   

Undersökningsgrupp 

Ändamålsenligt urval har tillämpats. Detta innebär att urvalet av deltagarna sker medvetet för 

att få svar på studiens syfte (Patton, 2002). Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara 

yrkesverksamma arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden i Norrbottens län med 

minst ett års erfarenhet. Författarna har medvetet valt ut arbetsterapeuter från olika kommuner 

i Norrbotten för att få en större spridning med förhoppning om ett rikt material. 

Undersökningsgruppen i denna studie har bestått av åtta arbetsterapeuter. Enligt Holloway 

och Wheeler (2002) finns det inga exakta regler för undersökningsgruppens storlek då det 

gäller kvalitativ forskning. Vidare framkom det att i forskningstexter anges det ofta att 6-8 

deltagare behövs när undersökningsgruppen är homogen.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts utifrån en kvalitativ ansats. Intervjuerna har utgått från en 

öppen huvudfråga samt två semistrukturerade frågor. Innan den egentliga intervjustudien har 

författarna genomfört en pilotintervju på en arbetsterapeut som uppfyllde urvalskriterierna. 

Pilotintervjun exkluderades ur studien. Pilotintervjun genomfördes i syfte att utveckla 

förmågan att intervjua samt kontrollera frågornas användbarhet. Enligt Kvale (1997) är 

pilotintervjuer lämpliga eftersom det leder till att intervjuaren vinner självförtroende och ökar 

sina förmågor att intervjua.  

 

Huvudfrågan som behandlats under intervjuerna är: 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med de äldres aktiviteter?  
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De semistrukturerade frågorna som behandlats under intervjuerna är: 

 Anser du att det finns något som underlättar ditt arbete med de äldres aktiviteter? 

Om svar är ja: Vad är det som underlättar?  

 Anser du att det finns något som hindrar dig i ditt arbete med de äldres aktiviteter?   

Om svar är ja: Vad är det som hindrar? Har du visioner om hur du skulle vilja arbeta med 

de äldres aktiviteter? 

 

Författarna ställde följdfrågor som var relaterade till huvudfrågan och de semistrukturerade 

frågorna samt till de svar som arbetsterapeuterna gav. Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor 

möjlighet till intervjuaren att undersöka och få bekräftelse för innebörden i svaren. 

 

Procedur 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuter inom kommunens särskilda boenden i 

Norrbottens län har adress- och telefonuppgifter inhämtas från respektive kommuns 

telefonväxel. Författarna fick adress- och telefonuppgifter till samtliga arbetsterapeuter som 

arbetar inom särskilda boenden i respektive kommun. Sedan valde författarna att skicka 

missivbrev (bilaga 1) till den första eller de två första arbetsterapeuter som de fick uppgifter 

om via telefonväxeln. Missivbrev skickades ut till åtta arbetsterapeuter i sex olika kommuner 

spridda ute i länet. Brevet innehöll information om syftet med studien, presentation av 

frågeställningarna samt en förfrågan om att delta i studien. I brevet framkom även information 

om att deltagandet i studien var frivilligt och att det när som helst gick att avbryta medverkan 

utan att ange orsak samt att medverkan i studien är konfidentiell. En vecka efter att 

arbetsterapeuterna mottagit missivbrevet kontaktades de var och en via telefon. 

Arbetsterapeuterna fick då möjlighet att ställa frågor samt svara på om intresse fanns av att 

delta i studien. I samband med telefonkontakten bestämdes tid och plats för intervjun med de 

arbetsterapeuter som tackade ja till att delta i studien. Fyra av de tillfrågade arbetsterapeuter 

tackade nej till att delta i studien varför ytterligare missivbrev skickades ut. Totalt skickades 

tolv missivbrev ut och åtta intervjuer genomfördes som varade mellan 25- 60 minuter. 

Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna genom personligt besök på 

arbetsterapeutens arbetsplats eller genom telefonintervju med högtalartelefon på grund av det 

geografiska avståndet. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. Enligt 

Kvale (1997) är bandspelare ett bra redskap vid intervju och en förutsättning för att 

intervjuaren sedan skall kunna skriva ut intervjuerna i sin helhet och ordagrant. Efter 

genomförd intervju tillfrågades samtliga arbetsterapeuter om möjlighet fanns att kontakta dem 
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vid eventuella oklarheter eller om kompletterande frågor skulle behöva ställas, vilket de 

samtyckte till. Detta bedömdes dock inte vara nödvändigt.  

 

Analys av data 

Insamlad data har analyserats utifrån syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att 

arbeta med äldres aktiviteter på kommunens särskilt boende. Kvalitativ innehållsanalys som 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2003) har använts vid analys av data. Syftet med denna 

metod är att identifiera, koda och kategorisera teman eller mönster som förekommer i data. 

Författarna började innehållsanalysen med att noggrant läsa igenom intervjutexterna, enskilt 

upprepade gånger, för att skapa en känsla av helhet. Därefter markerade författarna enskilt 

texten in i meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte och meningsenheterna 

kondenserades och dessa abstraherades i sin tur till koder. Sedan jämförde författarna koderna 

med varandra för att se om samstämmighet fanns. Samstämmigheten var god och vid de få 

olikheter som fanns diskuterades dessa för att uppnå en överenskommelse. Exempel på koder 

som framkom var äldre deltar genom närvaro, äldre vill utföra ADL – aktiviteter, samtal en 

aktivitet. De koder som beskrev ett likartat ämne fördes samman och bildade underkategorier. 

Exempelvis fördes koderna här ovan samman till underkategorin aktiviteter äldre är 

motiverade att utföra. Underkategorierna som skapades var en utgångspunkt för författarna att 

tillsammans utveckla kategorier. Exempelvis fördes underkategorierna teamets syn på 

arbetsterapeutens roll, gott samarbete med baspersonalen underlättar arbetsterapeutens 

arbete och vad som krävs för ett fungerande samarbete med baspersonalen samman till 

kategorin Främjandet av äldres aktiviteter kräver samverkan i organisationen. Analysarbetet 

resulterade i tre kategorier vilka beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med de 

äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Författarnas handledare har läst och kodat 

en intervjutext för att öka trovärdigheten. Det visade sig att författarna och handledaren hade 

god samstämmighet om vad som var framträdande i materialet. Enligt Patton (2002) ökar 

studiens trovärdighet om någon utomstående kodar intervjutexter.  
 

Etiska överväganden 

De arbetsterapeuter som deltog i studien informerades via missivbrevet samt vid 

intervjutillfället att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som 

helst utan att ange orsak. Arbetsterapeuterna informerades även om studiens syfte samt att 

deras medverkan var konfidentiell, vilket innebär att information som kan identifiera 

arbetsterapeuterna inte ska redovisas. Vidare informerades de om att de inspelade banden med 
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intervjumaterialet ska behandlas konfidentiellt och raderas ut efter studiens godkännande. 

Risker med studien kunde vara att arbetsterapeuterna upplevde intervjutillfället som en 

onaturlig situation dels för att intervjuerna spelades in på band, dels för att flertalet intervjuer 

genomfördes via högtalartelefon. För att undvika detta gjorde författarna intervjutillfällena så 

lugna och avslappnade som möjligt. Den vinst studien kan bidra med är att öka kunskapen 

inom området genom att ta del av arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med de äldres 

aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Efter övervägande av vinster och risker med 

studien ansåg författarna att vinsterna övervägde och bedömde att studien var genomförbar.   

 

Resultat 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier som beskriver arbetsterapeuters 

erfarenheter av att arbeta med äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Dessa 

kategorier är: ”Faktorer som påverkar äldres deltagande i aktiviteter”, ”Betydelsen av direkt 

och indirekt arbete för att främja de äldres aktiviteter” och ”Främjandet av äldres aktiviteter 

kräver samverkan i organisationen”. Arbetsterapeuterna beskrev vilka aktiviteter de äldre är 

motiverade att utföra och hur utbudet av aktiviteter på särskilda boenden är. Det framkom 

även olika hinder som försvårar äldres deltagande i aktiviteter som till exempel att 

baspersonalen hjälper dem för mycket. Arbetsterapeuterna ansvarar över ett stort antal äldre 

och arbetar främst indirekt genom baspersonalen och åtgärdar de äldres aktivitetsproblem till 

stor del med hjälpmedel. Det framkom att arbetsterapeuternas brist på tid hindrar dem att 

arbeta främjande med de äldres aktiviteter. De betonade vikten av ett gott samarbete med 

teamet och framförallt med baspersonalen och beskrev även faktorer som möjliggör och 

hindrar samarbetet. Dessa tre kategorier presenteras nedan och illustreras med valda citat ur 

intervjutexterna.  

 

Faktorer som påverkar äldres deltagande i aktiviteter 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av vilka aktiviteter de äldre är 

motiverade att utföra samt att de ibland saknar motivation. I kategorin beskrivs även utbudet 

av aktiviteter och huruvida de äldre får möjlighet att delta och använda egna förmågor i olika 

aktiviteter.   

 

Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att många äldre på särskilda boenden främst är 

motiverade att utföra vardagsaktiviteter och då framförallt inom personlig vård medan en del 
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äldre inte vill utföra dessa aktiviteter eller anser att det är baspersonalens arbetsuppgifter och 

överlämnar därför detta åt dem. Några arbetsterapeuter uppgav att en del äldre anser att de 

gjort sitt i livet och inte längre orkar engagera sig i aktiviteter som kräver fysisk ansträngning. 

De är därför istället ofta motiverade att utföra enklare fritidsbetonade aktiviteter såsom sång 

och samtal samt att delta i olika aktiviteter endast genom att närvara. I samband med detta 

uppgav ett flertal arbetsterapeuter att de inte har tillräcklig kännedom om den äldres 

livshistoria och intressen. De hade tankar om att få möjlighet att lära känna den äldre och 

dennes anhöriga bättre för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter. De betonade även 

vikten av att äldre ska ges möjlighet att vara delaktiga i aktiviteter utifrån egna förmågor.  

 

Arbetsterapeuterna uppgav att utbudet av aktiviteter utöver vardagsaktiviteter är mycket 

begränsat då varken rehabiliteringspersonal eller baspersonal har möjlighet att avsätta tid för 

övriga aktiviteter. Eftersom utbudet är litet betonades vikten av att de äldre som är motiverade 

att utföra vardagsaktiviteter ska ges möjlighet till det. Arbetsterapeuterna hade dock 

erfarenheter av att många äldre efter morgonbestyren blir passivt sittande långa stunder i 

väntan på måltiderna. Vidare framkom att äldre bör få möjlighet att vistas utomhus 

regelbundet men i dagsläget sker det till största del endast sommartid. En förklaring till detta 

är att denna årstid kan utomhusplatserna nyttjas samt att på och avklädning tar mindre tid. För 

att möjliggöra regelbunden utomhusvistelse hade någon arbetsterapeut tankar om att kunna 

organisera baspersonalens arbetsdag genom att till exempel planera in tidpunkt och vem av 

baspersonalen som skall avsätta tid för detta. En arbetsterapeut uttryckte sig:  

 

”Idag har dom ingenting att längta till, det är så bedrövligt att inte ha någonting att 

erbjuda...Det är ju så att när dom blir färdiga på förmiddagen så brukar ju dom komma ut till 

köket, till stora köket och där blir dom ju sittande och vänta på maten.” 

 

Arbetsterapeuterna beskrev att baspersonalens arbetssätt kan utgöra ett hinder för äldres 

delaktighet i vardagsaktiviteter eftersom de många gånger hjälper dem för mycket. Vidare 

uppgavs att äldre ofta ges möjlighet att vara delaktig i och använda egna förmågor inom 

personlig vård medan det som regel inte ges möjlighet i övriga vardagsaktiviteter så som 

städning och hushållsgöromål. Arbetsterapeuternas erfarenheter av varför baspersonalen 

hjälper de äldre för mycket är att inte alla i baspersonalgruppen har ett rehabiliterande synsätt. 

Andra erfarenheter var att baspersonalen anser att de saknar tid till att låta de äldre använda 

egna förmågor eftersom de har många andra arbetsuppgifter såsom städning, matlagning och 
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beställning av mat och förrådsartiklar. Vidare beskrevs att baspersonalens arbete många 

gånger är styrt av inarbetade rutiner som är svåra att bryta. Dessa rutiner har även medfört att 

baspersonal som försökt arbeta på ett mer rehabiliterande sätt återgått till gamla rutiner på 

grund av att de upplevt grupptryck från arbetskollegor. Arbetsterapeuterna förklarade att 

baspersonalens bemötande gentemot de äldre även kan vara ett hinder i deras arbete med de 

äldres aktiviteter. Enligt arbetsterapeuterna var baspersonalen medveten om detta, de hade 

själva beskrivit att äldre är mer motiverade att utföra aktiviteter då någon utomstående till 

exempel arbetsterapeut är på boendet. Detta kan illustreras med följande citat:   

 

”Och sedan är det ofta som baspersonalen säger att när du kommer hit eller när ni kommer 

hit då går det så bra… Ja, jag har funderat lite på det och jag vet inte om det har med 

bemötandet att göra. För att när jag kommer in till den äldre talar jag alltid om vad jag heter 

och varför jag är där. Men är man då där varje dag så kanske man inte gör det varje gång.”  

 

Några arbetsterapeuter uppgav att i kommunen där de arbetar har beslut tagits om att alla i 

verksamheten ska arbeta vardagsrehabiliterande med de äldre. Med detta menades att 

rehabiliteringen vävs in i vardagsaktiviteterna, där äldre ges möjlighet att vara delaktiga i och 

utföra aktiviteter efter egna förmågor. Vidare uppgavs att vardagsrehabiliteringen inte 

fungerar tillfredsställande trots att detta beslut är taget. 

 

Flertalet arbetsterapeuter uppgav att de tidigare har arbetat med gruppaktiviteter varav endast 

några sporadiskt arbetar med det än idag. Vidare beskrevs att denna form av aktivitet 

uppskattas av många äldre. Arbetsterapeuterna ansåg att gruppaktiviteter medför att äldre 

känner gemenskap och beroende av aktivitetsform får de även kognitiv och fysisk träning. 

Samtidigt uppgavs viktiga faktorer att beakta i planeringen av gruppaktiviteter. Då urval till 

gruppen görs måste den äldre ha intresse för gruppaktiviteten i fråga och den måste vara 

anpassad efter den äldres förmågor. En annan faktor att beakta är i vilken miljö 

gruppaktiviteten bedrivs. Då den bedrivs i lokaler utanför avdelningen kan miljöombytet 

upplevas som positivt av vissa äldre medan det för andra kan leda till oro. Arbetsterapeuterna 

ansåg att gruppaktiviteter därför bör bedrivas i lokaler både på avdelningen och utanför. De 

arbetsterapeuter som arbetar med gruppaktiviteter uppgav att de har aktiviteter som till 

exempel dans, gymnastik och sång som bedrivs i lokaler utanför boendet. Dessa aktiviteter 

leder de tillsammans med andra professioner och då till största del med sjukgymnaster. 

Arbetsterapeuterna som i dagsläget inte bedriver gruppaktiviteter uppgav att de hade tankar 
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om att kunna erbjuda äldre någon form av gruppaktivitet. Detta genom att själv leda 

aktiviteten eller genom att starta upp och därefter handleda baspersonal. Dock uppgavs att det 

finns olika hinder för uppstartandet av gruppaktiviteter. Det största hindret är tidsbrist, det 

framkom även att det är brist på lokaler och behjälplig baspersonal. Samtidigt påtalade några 

arbetsterapeuter att de saknar arbetsterapibiträden som de tidigare varit behjälpliga av. Vidare 

uppgav arbetsterapeuterna att i dagsläget leder även ideella organisationer gruppaktiviteter för 

äldre på särskilda boenden. Det kan vara aktiviteter så som bingo, sång och gudstjänst. Några 

arbetsterapeuter uppgav att de befarar att de äldre som är oroliga eller de som behöver stöd 

och hjälp att utföra aktiviteten inte ges möjlighet att delta vid dessa gruppaktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter var att äldre oftast är 

motiverade att utföra vardagsaktiviteter och enklare fritidsbetonade aktiviteter. Det framkom 

hinder för äldre att delta i aktiviteter. Hinder som att baspersonalen många gånger hjälper de 

äldre för mycket och att utbudet av aktiviteter är mycket begränsat. Arbetsterapeuterna hade 

tankar om att få mer tid och därmed kunna erbjuda de äldre ett större utbud av aktiviteter som 

de är motiverade att utföra.  

  

Betydelsen av direkt och indirekt arbete för att främja de äldres aktiviteter 

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att främja de äldres aktiviteter 

genom att arbeta direkt med den äldre samt indirekt genom baspersonalen. Vidare beskrivs 

arbetets tillvägagångssätt, faktorer som hindrar arbetet samt arbetsterapeuternas visioner om 

hur de skulle vilja arbeta.  

 

Arbetsterapeuterna beskrev att deras arbete på särskilda boenden innebär dels att de arbetar 

direkt med de äldres aktiviteter men främst indirekt genom baspersonalen som arbetar 

närmast den äldre. Arbetsterapeuterna uppgav att de till stor del endast besöker boendena 

utifrån ärenden de får och hinner därmed inte arbeta direkt med de äldre i den utsträckning 

som behov finns. Vidare beskrevs att när aktivitetsproblem uppstår hos de äldre är det oftast 

genom baspersonalen de får kännedom om detta. Baspersonalen har flera tillvägagångssätt då 

de kontaktar arbetsterapeuterna. Det kan ske via telefon, speciella ärende blanketter eller 

personligt besök på arbetsterapeutens kontor. Arbetsterapeuternas erfarenheter av dessa 

tillvägagångssätt är att ärenden många gånger kommer för sent, det vill säga de äldre har haft 

aktivitetsproblem en tid innan arbetsterapeuten får kännedom om detta. Vidare framkom att 

arbetsterapeuterna även får många ärenden av baspersonalen de gånger de närvarar på 
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boendet i andra ärenden. De beskrev att detta kan bero på att det då är enklare för 

baspersonalen att ta upp och förklara de äldres aktivitetsproblem. Detta tillvägagångssätt 

ansågs vara det mest fördelaktiga eftersom arbetsterapeuterna då får kännedom om 

aktivitetsproblemen i ett tidigare skede. Några arbetsterapeuter påtalade dock att en risk med 

dessa muntliga ärenden är att de lätt glöms bort eftersom de är på boendet i andra ärenden och 

inte har möjlighet att till exempel göra en bedömning direkt eller notera ned ärendet. 

 

Arbetsterapeuterna uppgav att bedömningar ska göras då äldre flyttar till boendet och då det 

skett förändringar i äldres funktions- och aktivitetsförmågor. Deras erfarenheter var att de inte 

hinner göra bedömningar utifrån det behov som finns. Några uppgav samtidigt att det är svårt 

att göra rättvisa bedömningar eftersom de inte hinner träffa den äldre i den omfattning som 

krävs. Arbetsterapeuterna hade tankar om och betonade vikten av att kunna få möjlighet att 

göra bedömningar för att förhindra att den äldre förlorar aktivitetsförmågor. Detta kan 

illustreras med följande citat: 

 

”Jag skulle försöka träffa dom mycket mer i början, mycket tätare när dom kommer till oss så 

att man får veta lite mer vad dom kan och inte kan på ett snabbare sätt innan man kommer in 

i fel vanor det är bättre det. Att man verkligen får se från början vad de verkligen klarar av 

och vad dom inte och vad behöver dom hjälp med.” 

 

Vidare uppgav arbetsterapeuterna att efter genomförda bedömningar handleder de 

baspersonal. De beskrev att handledningen kan innefatta att de äldre ska ges möjlighet att 

använda egna förmågor så långt det är möjligt och att baspersonalen ska ha förståelse för i 

vilket skede hjälp ska ges. Även handledning är något arbetsterapeuterna ansåg vara eftersatt 

och som de hade tankar om att få mera tid till. De skulle då ha möjlighet att i större 

utsträckning kunna handleda baspersonalen om hur de kan stötta äldre i aktiviteter samt 

handleda om förhållningssätt gentemot de äldre och vara behjälplig med att strukturera upp 

baspersonalens arbetsdag.   

 

Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att de åtgärdar äldres aktivitetsproblem mest med 

hjälpmedel och detta ansågs delvis beror på att de får ärendena i ett sent skede. 

Arbetsterapeuterna hade tankar om att kunna närvara mer på boendena och få vetskap om 

aktivitetsproblemen i ett tidigare skede. De ansåg att de då skulle kunna arbeta på ett mer 

förebyggande sätt och därmed bibehålla de äldres funktioner istället för att åtgärda med 
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hjälpmedel i så stor utsträckning. I detta sammanhang uppgav någon arbetsterapeut som 

ansvarar över ett sjukhem att de äldre där är i stort behov av hjälpmedel eftersom de ofta har 

stora funktionsnedsättningar. Vidare uppgav några arbetsterapeuter att de även måste beakta 

baspersonalens arbetsmiljö. Även då blir åtgärderna många gånger hjälpmedel i form av 

arbetstekniska hjälpmedel som till exempel personlyftar. En arbetsterapeut beskrev:  

 

”Hade vi funnits ute på boenden och varit mera delaktiga i teamet om man nu säger så, så 

hade vi ju själva upptäckt problem eller ja problem innan de hade blivit problem. Då hade 

man ju genom rehabilitering kunna förebygga…och de hade inte behövt lika mycket 

hjälpmedel. Det är en stor brist att man nästan alltid kommer in försent.” 

 

Arbetsterapeuterna uppgav att eftersom de i stor utsträckning främjar äldres aktiviteter med 

hjälpmedel så går mycket av arbetstiden till hjälpmedelshantering. Detta medför mycket för- 

och efterarbete såsom bedömning, handledning av baspersonal, uppföljning samt 

dokumentation. I samband med detta uppgavs även att det administrativa arbetet samt 

träffar/möten tar mycket tid. Några arbetsterapeuter beskrev att uppföljningar av samtliga 

åtgärder görs då de närvarar på boendet i andra ärenden. Medan andra uppgav att det inte 

hinner göra uppföljningar i den omfattning som behövs.  

 

Ett faktum arbetsterapeuterna uppgav är att de ansvarar över för många äldre och att tiden 

därmed begränsar dem att arbeta med de äldres aktiviteter på ett främjande sätt. I samband 

med detta uppgav några arbetsterapeuter att de är frustrerade över sin arbetssituation eftersom 

de har vetskap om att detta leder till att de äldres aktivitetsförmåga försämras. Trots 

tidsbristen uppgav några arbetsterapeuter att fördelen med deras arbete är att de har möjlighet 

att kunna lägga upp arbetsdagen till stor del fritt. Det är till största delen endast tider för 

möten/träffar som styr upplägget av arbetsdagen. Flertalet arbetsterapeuter uppgav att de 

ansvarar över flera äldreboenden och att de endast har kontor i ett utav husen. De uppgav att 

en konsekvens av detta är att de sällan hinner göra spontana besök på de boenden som inte 

ligger i anslutning till kontoret. De arbetsterapeuter som inte har kontoret i anslutning till 

något utav äldreboendena uppgav att det går mycket tid till att förflytta sig mellan dessa.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter är att de till största del 

arbetar indirekt genom baspersonalen. De ansvarar över ett stort antal äldre och tidsbrist 

hindrar dem därmed från att arbeta direkt med de äldre i den utsträckning som behov finns. 
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Arbetsterapeuterna får ofta kännedom om de äldres aktivitetsproblem i ett sent skede och då 

handlar åtgärderna ofta om hjälpmedel trots att arbetsterapeuterna anser att de skulle kunna 

åtgärda problemen på annat sätt. Arbetsterapeuternas tankar om sitt arbete med de äldre är att 

kunna arbeta på ett mer förebyggande sätt och därmed bibehålla de äldres funktioner. 

   

Främjandet av äldres aktiviteter kräver samverkan i organisationen  

Denna kategori beskriver arbetsterapeuternas erfarenheter av att samverkan i organisationen 

är av betydelse för att främja äldres möjligheter att delta i aktiviteter utifrån egna förmågor. 

Här beskrivs även olika faktorer som kan främja respektive hindra samverkan.  

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att ett fungerande samarbete med alla professioner i 

teamet är viktigt i främjandet av de äldres aktiviteter. De betonade dock att samarbetet med 

baspersonalen är det viktigaste eftersom de arbetar indirekt genom dem. Flertalet 

arbetsterapeuter hade erfarenheter av att det varierar hur samarbetet med baspersonalen 

fungerar, arbetsterapeuterna menade att det fungerar bättre med baspersonal som har ett 

rehabiliterande synsätt. Vidare framkom det av några arbetsterapeuter att baspersonalen 

genomgått en utbildning i vardagsrehabilitering och att samarbetet därefter fungerar bättre. 

Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att ett fungerande samarbete med baspersonalen 

kräver goda relationer som tar tid att bygga upp. Nedanstående citat illustrerar detta: 

 

”Alltså det handlar om att bygga upp en relation med dom… Och att dom känner att jag 

lyssnar på dom, för jag upplever att dom känner sig överkörda många gånger.” 

 

Arbetsterapeuternas erfarenheter var att samarbetet med baspersonalen försvåras av att de inte 

alltid förstår arbetsterapeutens roll fullt ut eller ser dem som en resurs i teamet. Baspersonalen 

förknippar ofta arbetsterapeuterna med hjälpmedel och upplever andra arbetsterapeutiska 

åtgärder som extrauppgifter. Några arbetsterapeuter uppgav i detta sammanhang att det 

förekommer att baspersonalen i sina ärenden formulerar lösningar i form utav hjälpmedel 

istället för att beskriva den äldres aktivitetsproblem. Vidare uppgavs att samarbetet gynnas då 

baspersonalen får framföra sina åsikter gällande äldres aktivitetsproblem och att 

arbetsterapeuten därefter gemensamt med dem diskuterar fram en lämplig åtgärd. 

Arbetsterapeuterna beskrev att de ibland i dessa situationer inte endast kan se till 

individperspektivet utan måste även beakta baspersonalens arbetsmiljö.  
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En fungerande handledning av baspersonal betonade arbetsterapeuterna är en viktig del i 

samarbetet eftersom baspersonalen arbetar närmast de äldre. Dock hade arbetsterapeuterna 

erfarenheter av att baspersonalen inte alltid arbetar efter den handledning de får. Samtidigt 

hade de en viss förståelse för detta och menade att många av baspersonalen förstår vikten av 

rehabilitering men hindras av olika anledningar att arbeta på ett sådant sätt. 

Arbetsterapeuterna uppgav även viktiga aspekter de själv bör beakta vid handledning. En 

aspekt är att arbetsterapeuten innan handledning bör inhämta information gällande äldres 

aktivitetsproblem från samtliga i baspersonalgruppen eftersom baspersonal kan ha delade 

meningar gällande detta. En annan aspekt är att arbetsterapeuterna bör handleda samtliga i 

baspersonalgruppen eftersom de hade erfarenheter av att information de delgett någon eller 

några inte alltid överförs till de övriga i gruppen. En tredje aspekt är att kontinuerliga 

uppföljningar bör göras för att motivera baspersonalen att arbeta efter den handledning de fått.   

   

Arbetsterapeuterna uppgav att något som kan främja samarbetet med baspersonalen är 

skriftliga arbetsplaner. Dessa planer upprättas för varje enskild individ på boendet som 

baspersonalen sedan ska arbeta efter. I arbetsplanen sätts mål upp utifrån den äldres förmågor 

i syfte att bibehålla eller förbättra aktivitetsförmågan. Vidare uppgavs att vid upprättandet av 

arbetsplanen deltar arbetsterapeut, baspersonal samt sjuksköterska, i vissa kommuner deltar 

även enhetschef och sjukgymnast. Arbetsterapeuterna ansåg att det är viktigt att den äldre 

och/eller anhörig deltar vid upprättandet för att kunna beakta det som är meningsfullt för den 

äldre då mål sätts upp, det framkom dock att de inte alltid medverkar. Flertalet 

arbetsterapeuter hade erfarenheter av att det varierar från boende till boende och även från 

person till person hur baspersonalen följer arbetsplanerna medan några arbetsterapeuter 

uppgav att baspersonalen inte alls arbetar efter dessa. Arbetsterapeuterna ansåg att då 

arbetsplanerna inte följs försvåras samarbetet eftersom baspersonal inte arbetar utifrån de 

uppsatta målen utan istället har olika tillvägagångssätt i arbetet med de äldre.  

 

Arbetsterapeuterna uppgav att något annat som främjar samarbetet med baspersonalen är om 

arbetsledningen ger baspersonalen riktlinjer om ett rehabiliterande arbetssätt, till exempel 

genom utbildning. Vidare uppgavs att det även är av vikt att arbetsledningen möjliggör för 

detta arbetssätt. Arbetsterapeuterna hade erfarenheter av att arbetsledningen erbjudit 

baspersonalen olika utbildningar men därefter inte gett dem stöd att tillämpa den nya 

kunskapen, som därmed gått förlorad. I samband med detta uppgav några arbetsterapeuter att 
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arbetsledningen idag har större förståelse för vikten av stöd efter utbildning, vilket resulterat i 

att baspersonalen kommit igång med ett förändringsarbete. En arbetsterapeut uttryckte sig: 

 

”Man får inte bara släppa det, att man gått en utbildning och så sen är det ingen som gör 

uppföljning… det är ju något som ska leva vidare. Och att enhetscheferna också förstår det, 

dom är jätteviktiga i det här spelet.  

  

Arbetsterapeuterna ansåg att de har ett bra och nära samarbete med sjukgymnasten, de 

besöker ofta den äldre tillsammans till exempel då äldre flyttar in och blir utskrivna från 

lasarett. Samarbetet med sjuksköterskorna fungerar bra för flertalet arbetsterapeuter medan 

andra ansåg att hur samarbetet fungerar beror på sjuksköterskornas förståelse för 

rehabilitering. Med enhetscheferna ansåg några arbetsterapeuter ha ett fungerande samarbete, 

medan andra ansåg att enhetschefen inte alltid har ett rehabiliterande synsätt eller förstår 

arbetsterapeutens roll i teamet. Deras erfarenheter var att enhetscheferna förknippar 

arbetsterapeuter med hjälpmedel och att de inte nyttjar deras kompetens fullt ut. 

Arbetsterapeuterna uppgav vidare i detta sammanhang att enhetschefen inte alltid inkludera 

dem vid överrapporteringar då den äldre som flyttar in eller skrivs ut från lasarett inte är i 

behov av hjälpmedel. En arbetsterapeut uttryckte sig angående dennes roll i teamet: 

 

”De förknippar inte mig som någon aktivitetsutövare utan det är ju hjälpmedel... Som 

arbetsterapeut är man inte självklar, man ska hela tiden marknadsföra sig känns det som.” 

 

Flertalet arbetsterapeuter uppgav att något som underlättar samarbetet med hela teamet är 

kontinuerliga teammöten. Under dessa möten behandlas det som är aktuellt om de äldre. 

Arbetsterapeuterna beskrev dessa tillfällen som positiva för informationsöverföringen mellan 

team medlemmarna och då framförallt med baspersonalen eftersom det annars är svår att 

samla hela baspersonalgruppen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsterapeuternas erfarenheter var att samarbetet i teamet 

gällande de äldres rehabilitering inte fungerar optimalt och arbetsterapeuterna ansåg att det 

delvis kan bero på att andra professioner inte alltid har ett rehabiliterande synsätt. Gällande 

samarbetet betonades vikten av ett gott samarbete med baspersonalen eftersom 

arbetsterapeuterna till stor del arbetar indirekt genom dem med att främja de äldres aktiviteter. 

För att detta samarbete ska fungera krävs goda relationer som tar tid att bygga upp. Andra 



 

 

18 

faktorer som kan underlätta samarbete var individuella arbetsplaner och stöd från 

arbetsledningen som endast fungerar delvis. Teammöten var något som arbetsterapeuterna 

upplevde positivt för informationsöverföringen. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med äldres 

aktiviteter på kommunens särskilda boenden.  

 

Resultatet visade genomgående att arbetsterapeuterna hindras från att arbeta främjande med 

de äldres aktiviteter på grund av tidsbrist eftersom de ansvarar över ett stort antal äldre. Det 

styrks av rapporter från Socialstyrelsen (2003a; 2003b; 2000) där det framkommer att 

tidsbristen leder till konsekvenser som bristande handledning, träning/behandling, uppföljning 

samt att de inte hinner arbeta på ett förebyggande sätt. Detta stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie där det även beskrivs att arbetsterapeuterna saknar tid till att göra 

rättvisa bedömningar. Resultatet visade vidare att då arbetsterapeuterna inte hinner närvara på 

boenden får de vetskap om de äldres aktivitetsproblem i ett sent skede och att detta leder till 

att de åtgärdar aktivitetsproblemen till stor del med hjälpmedel eftersom de äldre hunnit 

förlora funktions- och aktivitetsförmågor. I studier (Lilja, Bergh, Johansson & Nygård, 2003; 

SoS, 2003a; SoS, 2001) understryks vikten av att rehabiliteringen sätt in i ett tidigt skede. 

Vidare beskrivs i rapporten från Socialstyrelsen (2003a) att detta är av vikt för att den äldre 

inte ska mista ytterligare förmågor samt hinna anpassa sig till situationen och därmed riskera 

att förlora motivationen till att utföra aktiviteter. Detta kan jämföras med resultatet i denna 

studie där arbetsterapeuterna beskriver att de har insikt om dessa konsekvenser och hade 

tankar om att kunna komma in i ett tidigare skede. Utifrån det som framkommer i resultatet 

gällande att arbetsterapeuterna är för få i förhållande till antalet äldre de ansvarar över väcks 

funderingar hos författarna. En fundering är om organisationen inte har kunskaper om hur 

viktig rehabiliteringen är för äldre eller om rehabilitering inte prioriteras inom organisationen. 

Författarnas funderingar styrks av en rapport från Socialstyrelsen (2003b) där det 

framkommer att arbetsterapeuter inom kommunens äldreomsorg upplever ett utanförskap 

inom verksamheten och där en orsak beskrivs vara att rehabiliteringsfrågor inte lyfts fram 

inom organisationen. 
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Resultatet i studien visade att arbetsterapeuterna på grund av tidsbristen är frustrerade över sin 

arbetssituation. Trots detta visade resultatet att arbetsterapeuterna ansåg att det fanns en fördel 

gällande arbetstiden, vilket var att de själva kan planera arbetsdagens innehåll. Enligt 

Svedberg (2003) är det en avgörande kvalitets fråga inom många professioner att själv kunna 

styra sin arbetsdag och vidare menas att om man inte har denna kontroll kan det leda till 

ohälsosam stress. En fundering som uppstår hos författarna är om förmånen med att kunna 

planera arbetstiden till viss del uppväger den frustration arbetsterapeuterna känner och att de 

därför orkar med arbetssituationen.  

 

I denna studie påtalades att tidsbristen även utgör ett hinder för arbetsterapeuterna att lära 

känna den äldre i den omfattning som behövs för att få vetskap om vilka aktiviteter denne 

upplever som meningsfulla. Inom arbetsterapiteorier beskrivs att arbetsterapeuten ska utgå 

ifrån ett klientcentrerat arbetssätt om behandlingen ska lyckas. Detta innebär bland annat att 

arbetsterapeuten ska arbeta med de aktiviteter och mål som individen tycker är meningsfulla 

(CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Detta styrker resultatet i denna studie där arbetsterapeuterna 

betonade vikten av att beakta vad den äldre upplever som meningsfullt vid upprättandet av 

mål. Dock visade resultatet att de äldre och/eller anhöriga inte alltid deltar vid upprättandet av 

målen. Funderingar som väcks hos författarna angående arbetsterapeuternas otillräckliga 

kunskap om de äldres intressen samt att den äldre/anhöriga inte alltid är med då målen 

upprättas, är hur den äldres intressen och motivation då kan beaktas eller beaktas detta inte 

överhuvudtaget. Om så är fallet, hur motiverade är då de äldre att uppnå de upprättade målen. 

Blomqvist och Edberg, (2004) beskriver fördelar med att den äldre själv är med vid 

upprättandet av mål. Den äldre får då möjlighet att sätta upp mål som är meningsfulla och blir 

därmed även viktiga att uppnå. Det i sin tur genererar en känsla av välbefinnande och 

motiverar den äldre att sätta upp nya mål. Vidare beskrivs att även anhöriga kan vara en resurs 

genom att de har kännedom om den äldres livsberättelse som är viktig för att bevara den 

äldres personlighet.  

 

Resultatet i studien visade att arbetsterapeuterna ansåg att det är av vikt att de äldre ges 

möjlighet att vara delaktiga i aktiviteter de upplever som meningsfulla, detta för att de ska 

kunna bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Det här stämmer överens med 

arbetsterapiteorier där det beskrivs att människans hälsa främjas då denne får utföra 

meningsfulla aktiviteter varje dag (CAOT, 2002; FSA, 2005; Kielhofner, 2002). I denna 

studie gav arbetsterapeuterna en generell beskrivning av vilka aktiviteter de äldre är 
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motiverade att utföra. De menade att äldre vanligtvis är motiverade att utföra 

vardagsaktiviteter och enklare fritidsbetonade aktiviteter. Det framkom även att de äldre ofta 

är motiverade att delta i aktiviteter endast genom att närvara. Vilket även beskrivs i en studie 

av Van´t Leven & Jonsson (2002), som menar att äldre kan känna sig delaktig i en aktivitet 

endast genom att befinna sig där aktiviteten äger rum. Vidare resonerade arbetsterapeuterna i 

denna studie att en del äldre inte orkar engagera sig i vissa aktiviteter eller anser att det är 

baspersonalens arbetsuppgifter. Enligt en studie av Borell, Lilja, Anderson-Svidén och Sadlo 

(2001) är det viktigt för arbetsterapeuten att kunna urskilja om den äldre medvetet inte vill 

delta i aktiviteter eller om denne har för få aktiviteter att välja emellan. Detta är även en fråga 

som väckts hos författarna till denna studie som vidare även funderar om de äldre avstår från 

aktiviteter eftersom de är i behov av stöd och inte vill vara baspersonalen till besvär. 

 

Resultatet i denna studie visade att utbudet utöver vardagsaktiviteter är mycket begränsat 

eftersom både arbetsterapeut och baspersonal har tidsbrist. Detta stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens rapport (2003a). Enligt Olsen-Hellberg et al. (1996) och Socialstyrelsens 

rapport (2003a) beskrivs att de äldre ska ges möjlighet att utföra vardagsaktiviteter så 

självständigt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar för att på så sätt stimulera 

självkänsla. Vidare beskrivs i rapporten från Socialstyrelsen (2003a) att en bra form av 

rehabilitering för äldre är när träningen vävs in i vardagsaktiviteterna. De äldre ska då ges 

möjlighet att använda egna förmågor och därmed bibehålla eller förbättra dessa. Detta kan 

jämföras med vad arbetsterapeuterna anser i denna studie, emellertid framkommer det även att 

de äldre inte alltid får möjlighet att utföra vardagsaktiviteter trots att motivation finns. En 

betydande faktor som hindrar äldre från att utföra vardagsaktiviteter är att baspersonalen 

hjälper de äldre i aktiviteter de vanligtvis klarar av. Detta styrks av en rapport från 

Socialstyrelsen (2003a) där det även framkommer att baspersonalen hjälper de äldre för 

mycket eftersom de inte alltid har ett rehabiliterande synsätt samt att de har många andra 

arbetsuppgifter som tar tid. Liknande resultat framkommer i denna studie, där 

arbetsterapeuterna även uppgav att en orsak kan vara att baspersonalen har inarbetade rutiner 

och därmed hjälper de äldre för mycket. I studien framkom vidare att dessa rutiner kan utgöra 

ett hinder för de i baspersonalgruppen som vill arbeta på ett mer rehabiliterande sätt eftersom 

de känner grupptryck från kollegor som inte vill bryta rutinerna. Vidare resonerade 

arbetsterapeuterna att det begränsade utbudet av aktiviteter samt att baspersonalen hindrar de 

äldre från att använda egna förmågor i vardagsaktiviteter leder till att många äldre blir 

passiva. Detta styrks av en rapport från Socialstyrelsen (2003a). I en studie av Johannsen, 
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Petersen och Avlund (2004) beskrivs att då äldre inte får möjlighet att använda egna förmågor 

i aktiviteter eller ha självbestämmande försämras dennes livskvalitet. Funderingar som väcks 

hos författarna är om de äldre på särskilda boenden ges möjlighet till självbestämmande. Om 

inte, hur påverkar det deras livskvalitet.  

  

Något som också var framträdande i resultatet var att det är viktigt att arbetsterapeuten har ett 

nära och fungerande samarbete med baspersonalen för att kunna främja äldres aktiviteter. 

Detta stämmer väl överens med det som framkommer i Bondevik och Nygaard (2005), 

Rundgren och Dehlin (2004) samt Socialstyrelsens rapporter (2003a; 2003b). Socialstyrelsens 

rapport (2003b) beskriver vidare att detta samarbete är av betydelse eftersom baspersonalen 

har en viktig roll i rehabiliteringsarbetet då de arbetar närmast de äldre. Detta innebär att 

baspersonalen skall uppmärksamma de äldres rehabiliteringbehov, arbeta utifrån ett 

rehabiliterande förhållningssätt samt ge träning efter delegering av arbetsterapeut. Resultatet 

visade att samarbetet inte fungerar tillfredsställande på grund av olika faktorer. Där en faktor 

är att arbetsterapeuterna saknar tid att skapa en god relation med baspersonalen. En annan 

faktor är att baspersonalen inte alltid har ett rehabiliterande synsätt som även leder till att de 

inte förstår arbetsterapeutens roll. En tredje faktor är att baspersonalen får bristfälligt med 

riktlinjer samt stöd från organisationen/arbetsledningen hur de ska arbeta rehabiliterande. 

Enligt Svedberg (2003) är en fungerande arbetsgrupp beroende av strukturer för sin 

verksamhet och att det tillhandahålls genom riktlinjer av organisationen. En fundering 

författarna har är om samarbetet med baspersonalen försvåras av att arbetsterapeuten inte har 

någon arbetsledande funktion. Resultatet visade även att ett gott samarbete i teamet är 

betydelsefullt för att främja de äldres aktiviteter. Dock framkom att samarbetet i synnerhet 

med enhetschefer inte fungerar tillfredsställande. Det anses bero på att de till viss del saknar 

ett rehabiliterande synsätt och konsekvensen blir att de inte nyttjar arbetsterapeutens 

kompetens till fullo. En möjlig slutsats författarna drar utifrån detta är att äldres aktiviteter 

inte enbart främjas genom att arbetsterapeuten lyckas bygga upp ett gott samarbete med 

baspersonalen. Det krävs även att alla i organisationen har ett rehabiliterande synsätt och 

arbetar mot samma mål. 

 

Avslutningsvis kan sägas att studien bidrar med ökad kunskap om arbetsterapeuters 

erfarenheter av att arbeta med de äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Denna 

kunskap är betydelsefull för arbetsterapeuter och andra yrkeskategorier inom kommunernas 

särskilda boenden, samt politiker i kommunerna. Förhoppningen med denna studie är att den 
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kan bidra till fortsatt utveckling av rehabilitering på kommunens särskilda boenden i syfte att 

främja de äldres möjligheter att vara delaktiga i aktiviteter. Författarna anser att fortsatt 

forskning behövs inom området för att beskriva erfarenheter från samtliga berörda parter. Det 

hade varit intressant att ta del av hur arbetsterapeuterna anser att rehabiliteringen av äldre på 

särskilda boenden kan utvecklas. Det hade även varit intressant att beskriva rehabiliteringen 

utifrån äldres samt baspersonalens perspektiv.  

   

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med äldres 

aktiviteter på kommunens särskilda boenden. Författarna valde en kvalitativ ostrukturerad 

intervjustudie med öppna frågeställningar, som enligt Kvale (1997) är en lämplig metod då 

enskilda personers erfarenheter ska beskrivas. Holloway och Wheeler (2002) menar att 

ostrukturerade intervjuer ger deltagarna i studien möjlighet att beskriva sina erfarenheter av 

ämnesområdet med egna ord.  

 

Resultatet i studien kan inte generaliseras till alla arbetsterapeuter som arbetar inom 

kommunens särskilda boenden eftersom antalet arbetsterapeuter i denna studie var begränsat. 

Enligt Kvale (1997) är inte syftet med kvalitativa studier att dra några generella slutsatser. 

Detta var inte heller syftet med denna studie utan författarna ansåg att studiens resultat bör 

bidra till en ökad kunskap inom området genom att ta del av arbetsterapeuters erfarenheter av 

att arbeta med de äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. En styrka vid 

datainsamlingen var att författarna genomfört en pilotintervju för att kontrollera 

intervjufrågornas relevans mot syftet och frågorna visade sig vara användbara. En annan 

styrka vid datainsamlingen var att arbetsterapeuterna innan intervjutillfället fick ta del av 

frågorna via ett missivbrevet som skickades ut och att de därmed kunde förbereda sig inför 

intervjun. Dock framkom under några intervjutillfällen att arbetsterapeuten misstolkat 

begreppet aktivitet i frågorna som delgetts i missivbrevet. Detta kan ha begränsat studiens 

resultat och författarna anser i efterhand att det är av betydelse att tydligt definiera begrepp så 

att inga missförstånd uppstår. En annan begränsning vid datainsamlingen skulle kunna vara att 

författarna är ovana intervjuare, detta kan ha medfört att författarna inte alltid ställt följdfrågor 

eller haft svårt att formulera relevanta följdfrågor för att få mer utförliga svar. 

Datainsamlingen kan även ha begränsats av att flertalet intervjuer genomfördes via 

högtalartelefon som medförde att författarna gick miste om ögonkontakt och att kunna läsa av 
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kroppsspråk och gester, detta är faktorer som enligt Kvale (1997) kan påverka intervjuernas 

kvalité. Författarna hade på grund av detta ibland svårt att avgöra om arbetsterapeuterna 

skulle utveckla sitt svar ytterligare eller om de inväntade en ny fråga. Vid intervjutillfällena 

befann sig arbetsterapeuterna på sina respektive arbetsplatser vilken kan ha varit en fördel 

eftersom de befann sig i en trygg miljö. En styrka vid datainsamlingen var att båda författarna 

deltog vid samtliga intervjutillfällen och kunde därmed uppmärksamma olika aspekter i 

arbetsterapeuternas beskrivningar och utifrån det ställa olika följdfrågor. Intervjuerna spelades 

in på band och enligt Kvale (1997) är bandinspelning en fördel för att kunna återge 

intervjuerna ordagrant. För att öka trovärdigheten i analysarbetet har författarna läst och kodat 

datamaterialet var för sig och därefter sammanställt det gemensamt. I analysarbetet har även 

handledaren tagit del av intervjumaterialet varpå diskussion om samstämmighet har förts. 

Dessa faktorer stärker trovärdigheten i analysen enligt Holloway och Wheeler (2002). 

Dessutom har citat använts för att illustrera de olika kategorierna i resultatet. Detta kan enligt 

Holloway och Wheeler (2002) ytterliggare stärka trovärdigheten i resultatet.  
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Förfrågan om medverkan i studie                                                                               Bilaga 1 
                                                                                                                                                      
Aktiviteter är viktigt för att främja hälsa och välbefinnande hos alla människor så även för de 
äldre som bor på kommunens särskilda boenden. Tidigare forskning visar att det inte alltid är 
enkelt för arbetsterapeuter inom kommunerna att tillgodose de äldres aktivitetsbehov. Därav 
uppkom intresset att göra en intervjustudie med syftet att beskriva arbetsterapeuters 
erfarenheter av att arbeta med äldres aktiviteter på kommunens särskilda boenden. 
 Kriterierna för att delta i studien är att Du är yrkesverksam arbetsterapeut inom kommunens 
särskilda boenden i Norrbottens län med minst ett års arbetslivserfarenhet. Vår fråga till dig är 
därför om Du är intresserad av att delta i denna intervju?  
 
Intervjun kommer att ske via personligt besök eller via telefonkontakt och beräknas ta upp till 
en timme. Intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ned ordagrant i text som sedan 
kommer att raderas. Det är endast vi författare som kommer att lyssna av inspelningen och ha 
tillgång till namnuppgifter. Utskriften av intervjun kommer endast att läsas av oss författare 
och vår handledare. All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
ingen individ skall kunna identifieras i det färdiga examensarbetet. 
  
Huvudfrågor samt följdfrågor som kommer att behandlas under intervjun är: 
 Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med de äldres aktiviteter? 

 Anser du att det finns något som underlättar ditt arbete med de äldres aktiviteter? 

Om svar är ja: Vad är det som underlättar?  

 Anser du att det finns något som hindrar dig i ditt arbete med de äldres aktiviteter?   

Om svar är ja: Vad är det som hindrar? Har du visioner om hur du skulle vilja arbeta med 

de äldres aktiviteter? 

 
Ungefär en vecka efter att Du mottagit detta brev kommer vi att kontakta dig per telefon. Du 
har då möjlighet att ställa frågor angående studien och kan efter det bestämma om Du är 
intresserad av att delta i studien. Om Du vill delta kommer vi tillsammans överens om tid och 
plats med intervjun. Du har rätt att närhelst avbryta din medverkan utan att berätta varför. 
 
Vi som kommer att genomföra studien är två arbetsterapeutstuderande vid Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden. Studien kommer att utgöra vårt examensarbete på 10 poäng och det 
färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via institutionens hemsida 
(www.hv.ltu.se) under länken ”Examensarbete”. 
 
Har du frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katarina Lund                                                                            Anita Kemi 
070- 560 92 01                                                                           070- 214 03 40 
akaulo-3@student.ltu.se                                                             anikem-2@student.ltu.se                                            
                        
 
Vår handledare är: Ulrica Lundström  
Universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. 

http://www.hv.se
mailto:akaulo-3@student.luth.se" 
mailto:2@student.ltu.se
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