
EXAMENSARBETE

Arbetsterapeuters arbete med
fritidsaktiviteter vid rehabilitering av äldre

En kvalitativ studie

Klara Tjäder Engström
Ida-Sahar Wirén

2014

Arbetsterapeutexamen
Arbetsterapeut

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för hälsa och rehabilitering 

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp 

 

  

  

  

  

  

  

 

Arbetsterapeuters Arbete med Fritidsaktiviteter vid Rehabilitering av 

Äldre: En Kvalitativ Studie 

 

Occupational Therapists’ Work with Leisure Activities in 

Rehabilitation of Older Adults: A Qualitative Study 

Författare: 

Klara Tjäder Engström 

Ida-Sahar Wirén 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i arbetsterapi, 15 hp 

Vårterminen 2014 

Handledare: Cecilia Björklund 

  



2 

 

Tjäder Engström, K. & Wirén, I-S. 

Arbetsterapeuters Arbete med Fritidsaktiviteter vid Rehabilitering av Äldre: En 

Kvalitativ Studie. 

Examensarbete i arbetsterapi 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap, Avdelningen för hälsa och rehabilitering, 2014 

 

Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters arbete med fritidsaktiviteter vid 

rehabilitering av äldre. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter 

verksamma inom distriktsarbetsterapi eller daglig verksamhet. Arbetsterapeuterna hade 5 till 

38 års yrkeserfarenhet. Intervjuer analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analys av 

data resulterade i tre kategorier: ”Ramar och regler vid arbete med fritidsaktiviteter; Strategier 

för att möjliggöra klienters deltagande i fritidsaktiviteter; Arbetsterapeuters tankar om 

fritidsaktiviteter”. Resultatet visade att arbetsterapeuternas arbete med klienters 

fritidsaktiviteter var komplext. Arbetsterapeuterna bar ansvar mot arbetsgivaren att förhålla 

sig till verksamhetens riktlinjer och mål. Utifrån dessa arbetade arbetsterapeuter med olika 

strategier för att tillgodose klientens behov av fritidsaktiviteter. Däremot tog inte 

arbetsterapeuten alltid en aktiv roll i åtgärdsprocessen, utan lämnade över arbetet till andra 

som hade möjlighet att stötta klienten vidare. Transporthjälpmedel ansågs vara en central 

aspekt för möjliggörandet av fritidsaktiviteter. För arbetsterapeuterna uppstod ett hinder då de 

genom att följa riktlinjer från hjälpmedelscentral och landsting inte kunde möjliggöra 

fritidsaktiviteter genom hjälpmedel. Trots att arbetsterapeuter inte hade möjlighet att förskriva 

transporthjälpmedel utifrån en fritidsaktivitet så hade de hittat sätt för klienten att få ett 

hjälpmedel genom att kombinera användandet av hjälpmedlet med dagliga aktiviteter. 

Arbetsterapeuterna poängterade att fritidsaktiviteter har positiva effekter på äldre klienters 

känsla av välbefinnande samt att fritidsaktiviteter ansågs vara meningsfulla. Arbetsterapeuter 

som profession bör ta ställning till om verksamheter tar hänsyn till yrkets kompetens, för att 

fortsatt möjliggöra ett holistiskt arbetssätt och med det arbeta för att bevara yrkets 

grundläggande teori. 

 

Nyckelord: Elderly, older adults, leisure, occupational science, occupational therapy. 
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Abstract 

The aim of the study was to describe occupational therapists' work with leisure activities in 

rehabilitation of older adults. In order to describe occupational therapists' work, five 

occupational therapists working in community or day service settings were interviewed. The 

occupational therapists had between 5 and 38 years of experience. Interviews were analysed 

using a qualitative content analysis. The data analysis formed three categories: ”Framework 

and regulations when working with leisure activities; Strategies used to facilitate client 

participation in leisure activities; Occupational therapists' thoughts on leisure activities”. 

Results showed that working with leisure activities was complex. Occupational therapists had 

responsibility towards the service provider to work in accordance with guidelines and goals. 

Based on those, the occupational therapists had different strategies for meeting the clients’ 

needs regarding leisure activities. However, the occupational therapist did not always take an 

active part in interventions; rather they referred the client to others for continued support. The 

use of mobility equipment was considered a central aspect in facilitating leisure activities. By 

following prescription guidelines the occupational therapists were restricted in facilitating 

leisure activities through prescribing mobility equipment. However, occupational therapists 

were able to develop a way of providing the client with mobility equipment by combining 

interventions based on every day activities and leisure activities. The occupational therapists 

emphasized the positive effects of leisure activities on well-being, and the perceived meaning 

of leisure activities for elderly clients. Occupational therapy as a profession should determine 

whether service providers consider the competence of the profession in order to enable a 

holistic approach and by doing so, work to preserve the theoretical foundations of the 

profession.  

 

Keywords: Elderly, older adults, leisure, occupational science, occupational therapy. 

  



4 

 

Innehåll 
INTRODUKTION .................................................................................................................... 5 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 5 

METOD ..................................................................................................................................... 9 

Design ..................................................................................................................................... 9 

Undersökningsgrupp och Urval ............................................................................................. 9 

Datainsamling ....................................................................................................................... 10 

Dataanalys ............................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden............................................................................................................. 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Ramar och regler vid arbete med fritidsaktiviteter ............................................................... 11 

Strategier för att möjliggöra klienters deltagande i fritidsaktiviteter ................................... 14 

Arbetsterapeuters tankar om fritidsaktiviteter ...................................................................... 15 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 22 

SLUTSATS ............................................................................................................................. 23 

REFERENSER ....................................................................................................................... 24 

(Missivbrev) Studie om äldre och fritidsaktiviteter (Bilaga 1) ................................................ 28 

Informerat Samtycke (Bilaga 2) ............................................................................................... 29 

Intervjuguide (Bilaga 3) ........................................................................................................... 30 

 

  



5 

 

INTRODUKTION  

I Sverige utgör den äldre populationen en allt större del av befolkningen, och andelen äldre 

personer förväntas fortsätta öka. År 2060 beräknas 25 % av den totala befolkningen utgöras 

av personer över 65 år (Statistiska Centralbyrån, 2009). Med det följer en större efterfrågan av 

sjukvård och insatser för äldre (Socialdepartementet, 2010). 

 

Författarna har som en del av utbildning till arbetsterapeut genomfört verksamhetsförlagd 

utbildning inom geriatrisk slutenvård och öppenvård. Erfarenhet från dessa 

verksamhetsförlagda utbildningar har visat att fokus för arbetsterapeutiska insatser ofta 

hamnar på utförandekapacitet i relation till Activities of Daily Living (ADL) och Instrumental 

Activities of Daily Living (IADL). De arbetsterapeuter som författarna har varit i kontakt med 

under utbildningen har samtliga ansett att ADL har varit av störst vikt. Vid bedömning 

tillfrågas klienten om fritidsaktiviteter och intressen, men den insamlade informationen 

används sällan vid målformulering och intervention. Enligt Socialstyrelsen (2012) har 

personal inom äldreomsorg ansvar för att stödja de äldre i självbestämmande. Det anses vara 

viktigt att låta äldre personer uttrycka vilja, önskemål och åsikter, framförallt när det gäller 

boende, behandling och livskvalitet. Arbetsterapeuter arbetar med områden som hotar att 

begränsa människors förmåga till aktivitet och delaktighet i dagliga livet. Åtgärderna som 

vidtas i arbetet har varierande karaktär, från förebyggande till rehabiliterande och 

habiliterande. Klientens egna resurser ska tas till vara på och utvecklas utefter dennes 

önskemål och behov (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2012; Socialstyrelsen, 

2001).  

BAKGRUND 

Forskning om äldre och åldrande berör begreppet Successful Ageing (Menec, 2003; Liu & 

Richardson, 2012; Rowe & Khan, 1998). Rowe och Kahn (1998) definierar Successful Ageing 

som bestående av tre komponenter: låg risk för sjukdom och sjukdomsrelaterad 

funktionsnedsättning, hög fysisk och kognitiv kapacitet, och aktivt engagemang i livet. 

Begreppet syftar till ett sätt att arbeta preventivt med en åldrande befolkning, bland annat 

genom arbetsterapeutiska åtgärder. Detta kan ske genom att låta klienten välja en 

individualiserad repertoar av meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter (Jackson, Carlson, 

Mandel, Zemke & Clark, 1998). Reid (2005) definierar meningsfulla aktiviteter som 

aktiviteter vilka överensstämmer med personens förmåga och intressen. Rudman, Cook och 

Polatajko (2007) presenterar äldres syn på meningsfulla aktiviteter. Det framkom att äldre 
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personer sällan ansåg att ADL var meningsfullt som aktivitet, trots det är ADL ofta i fokus vid 

arbetsterapeutisk rehabilitering. Jackson et al. (1998) har skapat ett arbetsterapeutiskt 

behandlingsprogram för äldre baserat på Successful Ageing. Med utgångspunkt i 

aktivitetsvetenskap ser de också upplevelsen av mening i aktivitet som en viktig del av 

Successful Ageing. 

 

Bland de faktorer som bidrar till Successful Ageing rekommenderas bland annat utförande av 

nöjsamma och produktiva aktiviteter, deltagande i ett socialt nätverk, regelbunden motion och 

komplexa kognitiva aktiviteter (Rowe & Kahn, 1998). Ett sätt att utföra den här typen av 

aktiviteter är genom olika fritidsaktiviteter (Di Mauro et al., 2001; Nilsson, Löfgren, Fisher & 

Bernspång, 2006). Successful Ageing avser således mer än ADL. Många studier visar att fritid 

är ett viktigt men ofta bortglömt område inom arbetsterapi (Korner-Bitensky, Desrosiers & 

Rochette, 2008; Lloyd, King, McCarthy & Scanlan, 2007; Majnemer, 2010; Turner, 

Chapman, Krishnagiri & Watts, 2000). Inom arbetsterapi finns flera definitioner av begreppet 

fritidsaktiviteter. Di Mauro et al. (2001) definierar fritidsaktiviteter som en grupp aktiviteter 

vilka syftar till avslappning, underhållning och självförverkligande. Hurd och Anderson 

(2010) och Primeau (2013) definierar fritidsaktiviteter som aktiviteter vilka utförs under den 

tid som inte spenderas på obligatoriska aktiviteter som arbete, ADL eller IADL. Den 

definition av fritidsaktiviteter som Hurd och Anderson (2010) samt Primeau (2013) ger, är 

den som författarna har valt att använda för denna studie.  

 

Enligt Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005) kan fritidsaktiviteter vara ett sätt för klienten att 

utöva intressen och färdigheter. Intressen beskrivs av Kielhofner (2008) som något som en 

person tycker om eller upplever som tillfredsställande. Kielhofner skriver också att intressen 

skapas av förväntan, de val som görs, samt upplevelsen och tolkningen av egna handlingar. 

Nilsson et al. (2006) har funnit att äldre personer över 85 år har störst intresse av, och 

upplever mest välbefinnande genom, sociala aktiviteter, kulturella aktiviteter, samt TV/film. 

En annan studie (Svidén & Borell, 1998) fann att deltagande i sociala aktiviteter var mer 

värdefullt än att ensam utföra en aktivitet. Studien fann även att utförandet av aktiviteter som 

är av intresse ger en avslappnande känsla, samt att möjligheten att utmana sig själv med nya 

kunskaper verkar stärkande för självkänslan.  

 

Studier om äldres aktivitetsmönster har visat att äldre i genomsnitt spenderar omkring 8 

timmar dagligen på fritidsaktiviteter (Chilvers, Corr, & Singelhurst, 2010; McKinnon, 1992). 
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Deltagande i fritidsaktiviteter främjar hälsa för äldre individer och kan medföra minskad risk 

för demens (Wang, Karp, Winblad & Fratiglioni, 2002), minskad risk för kardiovaskulär 

sjukdom (Mensink, Zeise & Kok, 1999), och ökad livslängd (Glass, de Leon, Marottoli & 

Berkman, 1999). Det finns också studier som visar att fritidsaktiviteter har betydelse för 

välbefinnande (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Majnemer, 2010; Melamed & Meir, 1995; 

Primeau, 1996). Dock råder det delad mening om vilka bakomliggande faktorer hos 

fritidsaktiviteter som bidrar till hälsa och välbefinnande. En studie (Cassidy, 1996) visade att 

den positiva effekten av fritidsaktiviteter beror på en positiv attityd till dessa, samt på 

deltagande i lustfyllda aktiviteter som resulterar i någon form av positiv känsla. Majnemer 

(2010) skriver att det är viktigt att känna att personliga mål och intressen för aktiviteter 

uppfylls för att nå en balans mellan produktivitet och nöje. Nilsson et al. (2006) fann i likhet 

med detta att störst påverkan på utförande av fritidsaktiviteter kommer ur motivation och 

intresse för aktiviteten. Ytterligare en studie visar att intressen är av betydelse, och att 

fritidsaktiviteter som låter personer utöva intressen och färdigheter fungerar hälsofrämjande 

(Häggblom-Kronlöf och Sonn, 2005). På grund av förändringar i hälsa och utförandekapacitet 

väljer äldre personer ibland bort önskvärda aktiviteter. Aktivitetskraven kan då anpassas av 

den äldre för att kunna fortsätta att utföra aktiviteter tillfredsställande och självständigt, och 

inte bli beroende av andra (Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin Ivanoff, 2007).  

 

Ytterligare en faktor som bidrar till att fritidsaktiviteter fungerar hälsofrämjande har visats 

vara upplevelsen av kontroll. Studier har funnit att känslan av kontroll minskar om beroendet 

av hjälp ökar (Haak et al., 2007; Häggblom-Kronlöf, Hultberg, Eriksson & Sonn, 2007). 

Rudman et al. (1997) fann att en person inte bara har ett behov av att utföra aktiviteter, utan 

även måste uppleva kontroll över aktiviteten. Rudman et al. fann att känslan av kontroll tycks 

påverkas av de valmöjligheter personen har av vad som utförs, när, med vem, hur, och var det 

utförs. För de personer som upplevde kontroll tycktes aktiviteterna ha flera positiva effekter 

på välbefinnande. Liknande resultat har rapporterats av Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005) 

vilka även skriver att det kan vara lättare att ha kontroll när personen inte behöver ta hänsyn 

till andra eller till miljön.  

 

Arbetsterapeuters yrkesområde omfattar bland annat äldre personer med vanligt 

förekommande hälsoproblem som begränsar deras aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 

2001). I yrkets Etiska kod står att arbetsterapeuten ska utreda klientens förmåga till aktivitet 

och delaktighet, och bedöma behov av åtgärder (FSA, 2012). Kompetensbeskrivningen för 
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arbetsterapeuter lyfter fram att utredning och åtgärder ska ske efter klientens hälsa och 

livssituation, samt dennes önskemål och behov. De åtgärder som arbetsterapeuten föreslår är 

av förebyggande eller rehabiliterande karaktär. Både arbetsterapeutens utredning och åtgärder 

ska innefatta att arbeta för att öka eller bibehålla klientens förmåga att utföra aktiviteter 

avseende fritid såväl som personlig vård, boendeaktiviteter och arbete (Socialstyrelsen, 2001). 

Arbetsterapeuter kan med sin professionella kunskap minska ångest, ge stöd i form av 

rådgivning eller inverka på miljön för att möjliggöra för äldre att behålla kontroll och valet att 

delta i aktivitet (Svidén & Borell, 1998). Arbetsterapeuter bör också fråga klienter om de 

aktiviteter som de helst vill delta i, för att främja val och känslan av kontroll (Majnemer, 

2010). När det gäller fritidsaktiviteter kan detta ske med hjälp av instrument som bland annat 

Canadian Occupational Performance Measure [COPM] (Fisher & Nyman, 2007), 

Intressechecklistan (Carlsson, Haglund & Kjellberg, 1987), Occupational Questionnaire [OQ] 

och Occupational Performance History-II [OPHI-II] (Kielhofner, 2008). 

 

Trots att forskning har kunnat fastställa sambandet mellan intressen, fritidsaktiviteter, hälsa 

och välbefinnande (Lloyd et al., 2007; Majnemer, 2010) har studier samtidigt visat att kliniskt 

verksamma arbetsterapeuter inte prioriterar klienters intressen och fritidsaktiviteter (Korner-

Bitensky et al., 2008; Nilsson & Townsend, 2010; Turner et al., 2000). Nilsson och Townsend 

(2010) beskriver att rehabiliterande insatser hellre fokuserar på klientens förmåga att kunna 

utföra PADL (Personal Activities of Daily Living) och IADL. Endast en studie har 

identifierats som studerar arbetsterapeuters arbete med klienters fritidsaktiviteter (Turner et. 

al., 2000). Studien genomfördes i USA och inkluderade 105 arbetsterapeuter från flera olika 

verksamheter. Bland dem uppgav 67 % att de alltid eller nästan alltid gör en bedömning av 

klientens fritidsaktiviteter. Samtidigt uppgav 89 % av arbetsterapeuterna samma svar för 

egenvård. Av de arbetsterapeuter som bedömde fritidsaktiviteter var det bara 20 % som 

använde fritidsaktiviteter som mål eller intervention. Turner et al. anser att arbetsterapeuter 

bör hjälpa klienter att utforska fritidsaktiviteter och utföra dessa i balans med andra aktiviteter 

såsom ADL. För att kunna stödja klienten till en balans mellan fritidsaktiviteter och ADL 

måste kliniskt verksamma arbetsterapeuter även bedöma fritidsaktiviteter (Turner et al., 

2000). Syftet med den här studien är därför att beskriva arbetsterapeuters arbete med klienters 

fritidsaktiviteter vid rehabilitering av äldre. 
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METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2009) valdes för att erhålla förståelse för 

arbetsterapeuters arbete med äldre klienters fritidsaktiviteter. Eftersom kvalitativa metoder ger 

beskrivande data (Olsson & Sörensen, 2011) ansågs en kvalitativ intervjustudie vara lämpligt 

utifrån studiens syfte. 

 

Undersökningsgrupp och Urval 

Deltagare till studien söktes bland legitimerade arbetsterapeuter från olika verksamheter inom 

äldrevård. Dessa verksamheter söktes inom kommun och landsting i en större stad och en 

medelstor stad. Ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004) skedde utifrån följande 

inklusionskriterier; att arbetsterapeuten är legitimerad, har en tjänstgöringsgrad på 75 % eller 

mer, samt minst 2 års erfarenhet av rehabilitering av äldre. Dessa urvalskriterier bedömdes 

kunna säkra att deltagarna har tillräcklig erfarenhet av rehabilitering av äldre för att lämna 

innehållsrik information för studiens syfte.  

 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades 23 verksamhetschefer inom kommunal 

äldreomsorg och geriatriska kliniker inom landsting. Kontakt skedde via mail, i vilket 

studiens syfte och upplägg förklarades. Verksamhetscheferna ombads att vidarebefordra 

förfrågan om deltagande i studien till arbetsterapeuter som möter inklusionskriterierna. I 

mailet bifogades ett missivbrev (bilaga 1), samt ett formulär för informerat samtycke med 

svarstalong (bilaga 2). De arbetsterapeuter som önskade delta i studien skickade ifylld 

svarstalong och samtyckesformulär direkt till författarna via mail. Sju dagar efter det första 

kontakttillfället hade inga svar inkommit, och en påminnelse skickades ut av författarna - fem 

svar inkom. Deltagarna kontaktades via mail eller telefon för att stämma tid för intervju. 

Ytterligare en påminnelse skickades ut av författarna fjorton dagar efter det första 

kontakttillfället, men inga intervjuer tillkom.  

 

De fem deltagarna i studien var legitimerade arbetsterapeuter anställda inom kommunal 

verksamhet i en medelstor stad. Deltagarna var verksamma inom distriktsarbetsterapi eller 

daglig verksamhet. Den arbetsterapeut som hade längst erfarenhet som yrkesverksam hade 

arbetat i 38 år, medan den arbetsterapeut som varit yrkesverksam under kortast tid hade 5 års 

erfarenhet. Samtliga arbetsterapeuter var kvinnor.  
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Datainsamling 

Vid kvalitativa intervjuer är användande av intervjuguide att rekommendera. Intervjuguiden 

utformas utifrån de områden som ska undersökas (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 

2009). Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (bilaga 3) vilken bestod av 

öppna frågor relaterade till studiens syfte. Arbetsterapiprocessen (FSA, u.å.) användes för att 

skapa relevanta frågor utifrån de områden som författarna valde att undersöka. En inledande 

pilotintervju genomfördes för att säkerställa att intervjuguidens frågor var väl formulerade för 

att samla data motsvarande studiens syfte. Efter pilotintervjun valde författarna att stryka två 

frågor från intervjuguiden, då dessa visade sig sakna relevans för forskningsfrågan. De svar 

som angivits på frågorna har även tagits bort ur det färdiga materialet. Båda författarna var 

närvarande under samtliga intervjuer. Innan intervjuer inleddes, tilldelades en författare 

huvudansvar för att leda intervjun. Den andra författaren tilldelades då ett större ansvar för att 

föra stödanteckningar och vid behov formulera följdfrågor. Samtliga intervjuer hölls via 

telefon och spelades in. Transkriptionen av varje intervju genomfördes gemensamt av 

författarna. Båda författarna hade tillgång till inspelad ljudfil som delades in i två delar. En 

författare började transkriptionen från start och den andre författaren kunde uppta 

transkription vid given tid.  Intervjuerna varade i 25 till 40 minuter. Författarna fann inget 

behov av att kontakta deltagarna vid ytterligare tillfälle för förtydligande av angivna svar. 

 

Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys ger möjlighet att 

identifiera variationer i insamlad data (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En kvalitativ 

innehållsanalys sker utifrån begrepp som meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori samt kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har valt att 

använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att identifiera variationer i arbetsterapeuters 

arbete med fritidsaktiviteter vid rehabilitering av äldre. Varje transkription lästes genom av 

författarna var för sig två gånger och författarna markerade meningsenheter. Författarna 

jämförde meningsenheter och diskuterade dem gemensamt utifrån studiens syfte. Vidare 

kondenserades meningsenheter för att sedan kodas. Författarna kodade meningsenheterna 

enskilt, därefter granskade respektive författare den andres koder. Inga väsentliga skillnader i 

kodning identifierades. Koderna med liknande innehåll sorterades in i tolv underkategorier. 

Dessa tolv underkategorier diskuterades utifrån innehåll och studiens syfte och har slutligen 

bildat tre huvudkategorier.  
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Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och upplägg, dels vid första kontakten och 

dels vid telefonintervjun. I utskickat missivbrev framgår att deltagande är frivilligt och att 

deltagaren när som helst kan avbryta medverkan i studien. Konfidentialitet innebär att 

uppgifter som deltagarna lämnar, inte kommer att kunna spåras till en specifik person eller 

situation i den färdiga studien (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna försäkrade deltagarna 

om konfidentialitet, samt att det insamlade materialet enbart används för studiens syfte. 

Samtliga deltagare har givit sitt samtycke till att delta i studien.  

 

Förförståelse kan enligt Olsson och Sörensen (2011) vara en risk. Författarna till denna studie 

har viss förförståelse inom området och har varit medvetna om detta vid utformning av 

intervjumaterial. Det finns också en risk att de deltagare som eventuellt inte arbetar med 

fritidsaktiviteter upplever obehag då studien lyfter fram betydelsen av fritidsaktiviteter. 

Nyttan med studien bedöms överväga riskerna, då studien belyser ett viktigt område inom 

arbetsterapi, vilket få har forskat på. Att beskriva arbetsterapeuters arbete med 

fritidsaktiviteter vid rehabilitering av äldre är av vikt för att främja hälsa och tillgodose behov. 

RESULTAT 

Resultatet av analysen visade huvudkategorierna: Ramar och regler vid arbete med 

fritidsaktiviteter; Att möjliggöra klienters deltagande i fritidsaktiviteter; Arbetsterapeuters 

tankar om fritidsaktiviteter. Dessa presenteras i detalj nedan. 

 

Ramar och regler vid arbete med fritidsaktiviteter  

Kategorin innehåller underkategorierna: Verksamheters riktlinjer vid arbete med 

fritidsaktiviteter; Utredningens struktur vid arbete med fritidsaktiviteter; Verksamheters olika 

förutsättningar vid arbete med fritidsaktiviteter; Fritidsaktivitetens rangordning. 

 

Verksamheters riktlinjer vid arbete med fritidsaktiviteter  

Kommunen har yttersta ansvar och sätter med det gränser för hur arbetsterapeuterna arbetar 

med fritidsaktiviteter. Arbetsterapeuterna saknar kännedom om riktlinjer angående arbete med 

klienters fritidsaktiviteter. Det framkommer att det finns riktlinjer som talar om att 

arbetsterapeuten ska erbjuda en meningsfull fritid, och att man arbetar med fritidsaktiviteter 

om det finns ett biståndsbeslut för det. Det uppges även vara ett uttalat mål från 
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verksamhetsledningen att främja klientens delaktighet i fritidsaktiviteter och stötta klienten i 

utförandet av dessa. Arbetsterapeuterna lyfter även fram att riktlinjer som finns från landsting 

och hjälpmedelscentralen bestämmer att hjälpmedel inte får tillhandahållas för 

fritidsaktiviteter. Vilket arbetsterapeuter upplever som negativt och hindrar arbetet med 

fritidsaktiviteter. 

 

Utredningens struktur vid arbete med fritidsaktiviteter 

Arbetsterapeuter förklarar att ett första möte med en klient kan ske i form av ett 

planeringssamtal. Det är standard inom verksamheten att förhöra sig om klientens 

fritidsaktiviteter vid en anamnes. Som stöd vid utredning av fritidsaktiviteter berättar 

arbetsterapeuter att de sökord som finns i journalsystemet, främst samhällsgemenskap och 

socialt liv, är utgångspunkt vid utredningen av fritidsaktiviteter, istället för något 

bedömningsinstrument. 

“I journalen så har vi vissa sökord som jag har med mig i tanken. Just inriktad mot 

det här [fritidsaktiviteter] heter det samhällsgemenskap och socialt liv. Där ingår 

fritid, idrott, kultur, hobby, politik och religion.” 

 

Även ADL-taxonomin används vid arbete med fritidsaktiviteter, utan att fritidsaktiviteter 

läggs till som ett område i instrumentet. En arbetsterapeut berättar att det heller aldrig har hänt 

att den vårdplan som upprättas har haft fritidsaktivitet som huvudsakligt fokus. På grund av 

slentrian används standardiserade namn på vårdplaner, eller de namn som mer frekvent 

används. Vidare ger den planerade åtgärden namn åt vårdplanen, snarare än det som är målet 

med åtgärden. Om målet rör sig om en fritidsaktivitet så kan förflyttningsproblematik vara det 

som måste åtgärdas, och det ger därmed namn åt vårdplanen. 

 

Verksamheters olika förutsättningar vid arbete med fritidsaktiviteter 

Arbetsterapeuter anser att det finns större möjligheter att arbeta med fritidsaktiviteter inom 

psykiatri och habilitering, då dessa verksamheter har fler klienter som är barn eller unga 

vuxna. En arbetsterapeut upplever att det också finns arbetsterapeuter inom kommunen som 

har möjlighet att arbeta mer med klienters fritidsaktiviteter. Inom dagliga verksamheter finns 

möjligheter för en arbetsterapeut att bedöma klienters kapacitet i utförandet av 

fritidsaktiviteter. Arbetsterapeuten formulerar aktivitetsprogram med fritidsaktiviteter som 

klienterna får möjlighet att utföra under året. Arbetsterapeuter gör hembesök hos nya klienter 

där de tar reda på tidigare intressen och vad klienten har för målsättning. Inom dagliga 

verksamheter är de mål som formuleras kring en klients fritidsaktiviteter inte så konkreta. De 
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mål som arbetsterapeuten formulerar är mer i enlighet med den plan och de mål som 

verksamheten upprättar för klientens rehabilitering. Exempelvis kan ett mål beskriva att 

klienten ska känna välbefinnande och livskvalitet. Mål som formuleras utifrån välbefinnande 

och livskvalitet upplevs av arbetsterapeuterna som svåra att mäta. Arbetsterapeuter beskriver 

också att målet kan vara att klienten ska komma utanför hemmet och träffa andra i en kravlös 

miljö. En uppföljning sker för att se om målet är uppnått, och eventuellt formuleras nya mål. 

 

Fritidsaktivitetens rangordning 

Arbetsterapeuterna berättar att fritidsaktiviteter inte kommer i första hand vid mötet med 

klienter. Kommunens resurser gör att vardagliga aktiviteter prioriteras. Först efter att 

arbetsterapeuterna har utrett vardagliga aktiviteter tar de upp klienters fritidsaktiviteter. Att 

fritidsaktiviteter inte kommer i första hand medför också att utredning av fritidsaktiviteter inte 

prioriteras. En arbetsterapeut berättar att de utredningar som rör klienters fritidsaktiviteter 

främst sker i samband med att hjälpmedel provas ut. Arbetsterapeuten menar att utredning av 

klienters fritidsaktiviteter kan ske först efter att ärendet kring vardagliga aktiviteter har 

avslutats, om klientens aktivitetsförmåga anses ha förbättrats. Fritidsaktiviteter anses vara 

lämpliga att använda sig av, när klienten inte är intresserad av de vardagliga aktiviteterna. 

Arbetsterapeuter berättar att det är möjligt att arbeta med klientens fritidsaktiviteter även när 

fokus för insatser ligger på andra aktivitetsområden. Arbetsterapeuterna uttrycker ändå att 

fritidsaktiviteter kommer ”på köpet” när de arbetar med ADL och IADL. Det kan vara viktigt 

att tänka om, och ibland börja med fritidsaktiviteter för att låta de vardagliga aktiviteterna 

komma senare. Ett exempel är då klientens mål rör en fritidsaktivitet som utförs i grupp. 

Arbetsterapeuten menar att klienten behöver kunna utföra personlig ADL innan klienten kan 

delta i en gruppaktivitet. Arbetsterapeuter lyfter återkommande fram detta arbetssätt, där 

klienten har som långsiktigt mål att utföra fritidsaktiviteter, och arbetsterapeuten sätter 

kortsiktiga mål kring utförande av ADL. Fritidsaktiviteter anses vara viktigt och klienten har 

rätt till sina fritidsaktiviteter och intressen utöver den personliga omsorgen. Arbetsterapeuter 

menar att mycket av det som gäller fritidsaktiviteter även kommer fram i vardagliga 

aktiviteter. I och med det är arbetsterapeuter inte alltid medvetna om att de arbetar med 

fritidsaktiviteter.  
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Strategier för att möjliggöra klienters deltagande i fritidsaktiviteter  

Kategorin innehåller underkategorierna: Att vara en förmedlare; Att ge stöd för delaktighet i 

fritidsaktiviteter; Transporthjälpmedel - Nyckeln till fritidsaktiviteter. 

 

Att vara en förmedlare  

Arbetsterapeuter har inte tillräckligt med tid för att följa klienten genom processen att uppnå 

målet med fritidsaktiviteten. Arbetsterapeuter inleder arbetet, men lämnar sedan över till 

personer som kan stötta klienten vidare. Det kan röra sig om exempelvis hemtjänst, väntjänst 

eller anhöriga. Tidsbrist i arbetsterapeuters arbete påverkar i vilken utsträckning de har 

möjlighet att arbeta med klienters fritidsaktiviteter. När arbetsterapeuter inte har möjlighet att 

lägga resurser på att klienten ska uppnå fritidsaktiviteter ser de först till vad kommunen kan 

erbjuda i form av dagliga verksamheter. Fritidsaktiviteter som erbjuds vid dagliga 

verksamheter ger möjlighet för klienten att återuppta aktiviteten i hemmet. Arbetsterapeuter 

lotsar klienten vidare till organisationer utifrån klientens önskemål om aktivitet, exempelvis 

biblioteket. I andra fall förmedlar arbetsterapeuten kontakter till organisationer och 

verksamheter relaterade till klientens funktionsnedsättning, exempelvis synskadades 

riksförbund eller länstrafiken för färdtjänst. 

 

Att ge stöd för delaktighet i fritidsaktiviteter 

Arbetsterapeuter berättar att de arbetar för att skapa förutsättningar för klienterna att behålla, 

eller återkomma till fritidsaktiviteter. Kommunens verksamheter bedriver olika aktiviteter, 

vilka kan erbjudas till klienten om de överensstämmer med dennes fritidsaktiviteter. 

Dagverksamheter kan bland annat erbjuda fritidsaktiviteter som promenader, frågesport, bad, 

sång och dans. Äldre klienter upplevs av arbetsterapeuterna kräva mindre av livet än vad 

yngre klienter gör. Arbetsterapeuterna uttrycker också att klienter därför behöver mer stöd för 

att de ska delta i fritidsaktiviteter. Att arbetsterapeuten och klienten arbetar tillsammans med 

fritidsaktiviteter lyfts fram som ett sätt att få klienter att våga prova på en fritidsaktivitet. Ett 

annat sätt att ge stöd för att möjliggöra för fritidsaktiviteter är genom bemötande och 

påminnelser.   
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Transporthjälpmedel - nyckeln till fritidsaktiviteten 

Arbetsterapeuter upplever att äldre har svårigheter i att ta sig till fritidsaktiviteter, och att 

arbetet med fritidsaktiviteter därför fokuserar på förflyttningsproblematik. Arbetsterapeuterna 

menar att det är vanligt att klienten själv uttrycker svårigheter att ta sig till önskade aktiviteter. 

Tillgängligheten av fritidsaktiviteter påverkar huruvida klienterna har möjlighet att utföra 

dem. Transporthjälpmedel erbjuder möjlighet att självständigt, eller med hjälp av andra, ta sig 

till de fritidsaktiviteter som klienten önskar. För arbetsterapeuterna handlar det om att 

förändra förflyttningen till fritidsaktiviteten. Fritidsaktiviteter görs tillgängliga för äldre 

personer genom att arbetsterapeuter förskriver transporthjälpmedel som exempelvis en 

elrullstol. En elrullstol är av arbetsterapeuterna förknippat med att klienterna återfår eller 

bibehåller självständighet och möjligheten att förflytta sig till fritidsaktiviteten. Behovet och 

önskan om en fritidsaktivitet är dock inte skäl nog för arbetsterapeuten att förskriva ett 

transporthjälpmedel.  

“... jag tycker att det är tråkigt att det är så. Om man tar en elrullstol till exempel 

så ser ju många det som en möjlighet att faktiskt komma ut och utföra 

fritidsaktiviteter, och att det inte är skäl nog då att få en elrullstol. Tyvärr så är det 

ju så, men oftast så kan man inrikta sig på en annan aktivitet och få med fritiden 

på köpet då.” 

 

Transporthjälpmedel enbart för fritidsaktiviteter som exempelvis promenader, får klienter 

själva ombesörja. Arbetsterapeuterna poängterar att de genom att kombinera användandet av 

transporthjälpmedlet kan förskriva exempelvis en elrullstol för fritidsaktiviteter, under 

förutsättningen att huvudsakligt syfte är att öka klientens självständighet i vardagliga 

aktiviteter. 

 

Arbetsterapeuters tankar om fritidsaktiviteter 

Kategorin innehåller underkategorierna: Anpassning för fritidsaktiviteter; Arbetsterapeuters 

förförståelse för och erfarenheter av fritidsaktiviteter; Klienten som samarbetspartner; 

Fritidsaktiviteter som drivkraft; Betydelsen av fritidsaktiviteter. 

 

Anpassning för fritidsaktiviteter 

En av de uppgifter som arbetsterapeuter har är att avgöra vilka fritidsaktiviteter som det är 

rimligt att arbeta vidare med utifrån klientens förutsättningar. Det kan handla om att avgöra 

om insatser från den egna verksamheten är tillräckliga för att klienten ska kunna delta i 
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fritidsaktiviteter. En arbetsterapeut förklarar att hon utgår från sig själv för att få förståelse för 

vad som kan vara viktigt för klienten.  

“... man kan gå till sig själv och tänka, hur skulle jag vilja att min situation ser ut? 

Skulle jag vilja att någon bara koncentrerar sig på om jag kan gå på toaletten eller 

inte? Jag vill faktiskt att man ser hela mig, och vad jag är intresserad av, vad jag 

faktiskt vill göra. Det är inte viktigt för mig att laga mat varje dag. Jag kan ta en 

matlåda istället, det spelar ingen roll, men jag vill jättegärna åka till badhuset och 

simma tre dagar i veckan.” 

 

Arbetsterapeuten utgår från de krav och behov som klienten har för att anpassa aktiviteter. En 

förutsättning är att arbetsterapeuten har identifierat vad klienten har svårigheter med att 

utföra. Ett sätt att anpassa fritidsaktiviteten är att dela upp den i de olika moment som klienten 

ska klara av att utföra. Anpassningen sker då klienten får stöd och hjälp vid problematiska 

delaktiviteter. Klienten ska känna att de får tillräckligt stöd för att må bra och klara av att 

utföra önskade fritidsaktiviteter, istället för att kompensera med olika hjälpmedel. För att 

klienten ska kunna utföra fritidsaktiviteter, måste aktiviteten anpassas efter klienten. 

Anpassning av aktivitetens krav kan förhindra att negativa känslor uppstår hos en klient om 

denne inte längre kan utföra en fritidsaktivitet på ett tillfredsställande sätt. Ett annat sätt att 

anpassa fritidsaktiviteter för klienter är att låta klienten få utföra fritidsaktiviteter under en 

kortare tid som gradvis ökar. Anpassning av fritidsaktiviteter kan ske genom förändring i 

miljö, aktivitetsutförandet eller genom att kompensera för ett aktivitetsproblem. I de fall då 

klienten har som mål att komma ut, ser arbetsterapeuten till klientens status, genomför 

observation och att klienten sedan får utföra gradvis svårare träning för att så småningom 

själv kunna ta sig ut. Ytterligare ett sätt att främja fritidsaktiviteter är att anpassa miljön där 

klienten upplever hinder. Oftast handlar det om att genomföra en bostadsanpassning i form av 

stödhandtag eller dörrautomatik för att denne ska kunna komma ut till fritidsaktiviteten. 

 

Arbetsterapeutens förförståelse för och erfarenheter av fritidsaktiviteter  

Äldre klienter upplevs av arbetsterapeuter vara tillfreds med vad de har, även om de har slutat 

med fritidsaktiviteter. Arbetsterapeuter uppger att det är vanligt att äldre personer saknar 

fritidsaktiviteter. De äldre upplevs ha mycket fritid, eller ledig tid, och det är inte ovanligt att 

anhöriga uttrycker oro för att klienten spenderar mycket tid hemma. Uppfattningen från 

arbetsterapeuten är att människans behov förändras med åldrandet och att det är naturligt att 

“gå in i sig själv”. Erfarenheten är att äldre klienter som har varit mer aktiva i fritidsaktiviteter 

av sociala slag drar sig tillbaka med känslan av ”att man har gjort sitt” och är nöjd. En annan 

uppfattning är att fritidsaktiviteter hos äldre finns inom hemmet och att det för den äldre är 
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meningsfullt att utföra fritidsaktiviteter i den trygga miljön som hemmet utgör. Äldre kvinnor 

anses vara mer motiverade till att utföra traditionella aktiviteter inom hemmet som att baka 

och läsa. Äldre män kan behöva lockas med fritidsaktiviteter. Arbetsterapeuter har sällan 

upplevt att äldre klienter efterfrågar fritidsaktiviteter, utan är nöjda med att klara av att sköta 

hemmet. Äldre klienter upplevs vara nöjda med att fritidsaktiviteter fokuserar på möjligheten 

av att kunna gå ut på promenader. Vidare menar en arbetsterapeut att egna intressen påverkar 

vad arbetsterapeuter kan göra för klienten. Arbetsterapeuten poängterar att förmågan att leva 

sig in i och förstå betydelsen av en klients fritidsaktiviteter är personligt. Arbetsterapeuten 

upplever att det därför är roligt när klientens fritidsaktiviteter sammanfaller med hennes egna. 

Något som ses som en typisk fritidsaktivitet är bland annat ridning. De äldre visar mycket 

tacksamhet oavsett vad arbetsterapeuten gör, och det finns en tro om att klienter framöver 

kommer vara mer bestämda och uttrycka deras önskemål i större utsträckning. 

 

Klienten som samarbetspartner 

Arbetsterapeuter lyfter fram att klienten avgör om arbetsterapeuten arbetar med 

fritidsaktiviteter, eftersom fler aktivitetsområden ingår i arbetsuppgifterna. Därmed arbetar 

arbetsterapeuter med fritidsaktiviteter om klienten uttrycker ett behov eller önskemål om det. 

Arbetsterapeuter berättar att vissa klienter tydligt framhåller att de har fritidsaktiviteter. Vad 

fritidsaktiviteten är betraktas som individuellt då den ena klienten inte har samma 

fritidsaktiviteter som den andra. Arbetsterapeuterna anser att det av den anledningen är viktigt 

att utgå från varje enskild klient och vad denne är intresserad av. Genom att arbetsterapeuten 

tar reda på klientens intressen visar det att klienten ses som en enskild person. Äldre personer 

är enligt arbetsterapeuter ofta mer intresserade av att träffa andra människor, men en 

arbetsterapeut poängterar att alla inte är stöpta i samma form. Arbetsterapeuterna berättar 

även att det är klienternas önskan som avgör vad målet kring fritidsaktiviteter blir. Om 

klienten har uttryckt ett specifikt mål angående fritidsaktiviteter så försöker arbetsterapeuten 

uppfylla det. Om det upplevs att klienten har svårt att själv uttrycka önskemål kring 

fritidsaktiviteter så pratar arbetsterapeuter med anhöriga för att få mer information om 

klientens tidigare aktiviteter. I andra fall träffar arbetsterapeuten klienten flera gånger för att 

utreda klientens önskemål. Arbetsterapeuten förklarar att det därmed fortfarande är personens 

behov som styr arbetet och att frågan om fritidsaktiviteter allt som oftast kommer från 

arbetsterapeuten.  
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Fritidsaktiviteter som drivkraft 

Arbetsterapeuter upplever att utförandet av fritidsaktiviteter motiverar klienter mer än 

utförandet av vardagliga aktiviteter. Många äldre klienter upplevs vara trötta och känner att de 

har gjort sitt, och att en del av arbetet därför innebär att hitta något som får dem att orka och 

vilja lite till. Att använda fritidsaktiviteter hjälper till att finna det som motiverar klienten. 

Fritidsaktiviteter kan även användas i syfte att skapa motivation för de klienter som är 

svårmotiverade. Arbetsterapeuter upplever att många äldre klienter inte vågar tänka sig att 

vara borta från hemmet i någon dag, och att det är viktigt att motivera klienten att ta sig ut. 

När klienterna väl har börjat komma ut, orkar de ofta vara ute mer och ägna sig åt 

fritidsaktiviteter. För klienter vid sämre hälsa ger fritidsaktiviteter något roligt att tänka på. 

Arbetsterapeuter menar att fritidsaktiviteter är ett intresse hos klienten och att klienter som är 

tveksamma till rehabilitering vid dagliga verksamheter kan motiveras av att fritidsaktiviteter 

kan utföras just vid dagliga verksamheter. Att skapa mål för rehabilitering utifrån 

fritidsaktiviteter blir eftersträvansvärt för klienten, då det är något som denne är intresserad av 

att uppnå. 

 

Betydelsen av fritidsaktiviteter 

Arbetsterapeuterna är positiva till att fritidsaktiviteter används i rehabilitering för äldre, och 

upplever att fritidsaktiviteter har god effekt på äldres liv. Fritidsaktiviteter är inte något som 

bara gynnar en patientgrupp eller åldersgrupp utan kan användas för alla. En arbetsterapeut 

poängterar att fritidsaktiviteter är en viktig del utöver att klara ADL. Bristen på 

fritidsaktiviteter leder många gånger till att den äldre klienten blir nedstämd och ensam. 

Arbetsterapeuter poängterar också att fritidsaktiviteter fördelaktigt kan användas i arbete med 

personer med demens. Personen stärks av att få uppleva att de klarar av aktiviteter som de 

tidigare utfört. Andra arbetsterapeuter menar att fritidsaktiviteter är viktigt för att upprätthålla 

ett socialt liv och att det är ett sätt för klienten att vara del av ett socialt sammanhang. När 

äldre klienter har förlorat bekantskapskrets och nära anhöriga, upplever arbetsterapeuter att de 

äldre har svårt att ta sig för att skaffa nya vänner. Arbetsterapeuter upplever att äldre klienter 

mår bra av fritidsaktiviteter som har en social karaktär, och att de väljer bort fritidsaktiviteter 

som utförs enskilt. Umgänget med andra personer verkar stärkande för självkänslan och de 

äldre vågar ta för sig mer. Fritidsaktiviteter är också ett sätt för äldre personer att känna 

livskvalitet.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters arbete med klienters fritidsaktiviteter vid 

rehabilitering av äldre. Resultaten presenterades i tre huvudkategorier: Ramar och regler vid 

arbete med fritidsaktiviteter; Strategier för att möjliggöra klienters deltagande i 

fritidsaktiviteter; Arbetsterapeuters tankar om fritidsaktiviteter. 

 

I kategorin Ramar och regler vid arbete med fritidsaktiviteter framkommer det att 

arbetsterapeuternas arbete med klienters fritidsaktiviteter är komplext. Arbetsterapeuterna bär 

ansvar mot arbetsgivaren att förhålla sig till verksamhetens riktlinjer och mål. Oklarheter om 

vad verksamhetens riktlinjer innefattar påverkar det dagliga arbetet med klienters 

fritidsaktiviteter. Riktlinjer inom verksamheten bidrar också till att arbete med ADL 

prioriteras. Samtidigt har arbetsterapeuten ansvar att i största möjliga mån tillgodose klientens 

behov och bidra till välbefinnande. Arbetsterapeuterna har, inom ramen för verksamheternas 

riktlinjer, utvecklat ett arbetssätt som möjliggör fritidsaktiviteter för deras klienter. Enligt 

Socialstyrelsen (2001) ska arbetsterapeuter verka för att förebygga, kompensera och förhindra 

nedsatt aktivitetsförmåga samt öka delaktighet för klienter. Det gäller aktiviteter inom fritid 

såväl som personlig vård och boendeaktiviteter. Arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2012) 

understryker att arbetsterapeuter ska arbeta i enlighet med arbetsgivarens riktlinjer, så länge 

de är förenliga med yrkesetiken. Arbetsterapeuten ska också påtala för arbetsgivaren om 

verksamhetens riktlinjer inte stämmer överens med yrkets uppgifter. Huruvida deltagarna i 

studien kan uppnå kriterierna angivna i kompetensbeskrivningarna för arbetsterapeuter beror 

på om den enskilda verksamhetens riktlinjer stöttar yrkets beskrivning.  

 

Att ADL prioriteras inom verksamheten gör att även arbetet med fritidsaktiviteter tycks ha 

ADL som ett övergripande mål. När åtgärder ger namn åt vårdplaner framkommer inte 

klienters fritidsaktiviteter. De arbetsterapeuter som väljer att använda ADL-taxonomin som 

stöd vid en utredning anpassar inte denna så att instrumentet även täcker in fritidsaktiviteten. 

Instrumentet är inte framtaget för att bedöma fritidsaktiviteter i första hand, och därför kan det 

ifrågasättas varför det används. I likhet med detta fann Turner et al. (2000) att användande av 

instrument vid utredning av fritidsaktiviteter är problematiskt, och att många arbetsterapeuter 

väljer att intervjua klienten. Studien pekar på ett problem som uppstår då arbetsterapeuter 

använder sig av instrument avsedda att samla information under intervju. Instrument 

utformade för intervju fokuserar på klientens subjektiva upplevelse av problem snarare än de 
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utredda aktivitetsproblem som råder. Därmed skrapar man bara på ytan kring fritidsaktiviteter 

om ingen observation sker (Turner et al., 2000). Ett annat problem som uppstår är att 

professionens aktivitetsfokus går förlorad. För att upprätthålla professionens aktivitetsfokus 

måste arbetsterapeuter bedöma klienten i aktivitet (Fisher, 2009). Utan att göra en bedömning 

av klienten i aktivitet litar arbetsterapeuten till klientens förmåga att själv identifiera problem 

med utförande. Avsaknaden av tydliga verktyg utformade för fritidsaktiviteter medför vidare 

att arbetsterapeuterna inte alltid är medvetna om att de arbetar med fritidsaktiviteter. När 

arbete med fritidsaktiviteter ses som sekundärt, och inte dokumenteras i den utsträckning som 

det förekommer, kan arbete med fritidsaktiviteter också försvinna ur statistiken. En 

konsekvens av det kan bli att det inte heller tillkommer resurser för att arbeta med klienters 

fritidsaktiviteter. De begränsade resurser som arbetsterapeuterna arbetar med, och den 

tidsbrist de upplever, riskerar därför att kvarstå. 

 

I kategorin Strategier för att möjliggöra klienters deltagande i fritidsaktiviteter framkommer 

det att arbetsterapeuter arbetar med olika strategier för att tillgodose klientens behov av 

fritidsaktiviteter. Däremot tar inte arbetsterapeuten alltid en aktiv roll i åtgärdsprocessen, utan 

lämnar över arbetet till andra som kan stötta klienten vidare. I likhet med detta fann Turner et 

al (2000) att arbetsterapeuter trots sin kompetens inte arbetar med fritidsaktiviteter i större 

utsträckning. Inom arbetsterapi kan aktiviteter delas in i kategorier som aktiviteter i dagliga 

livet, arbete och lek (Kielhofner, 2008/2012) eller aktiviteter i dagliga livet, produktivitet och 

fritid (Townsend & Polatajko, 2007, refererad i Hammel, 2009). En risk med att 

arbetsterapeuter inte fullföljer åtgärder riktade mot fritidsaktiviteter, är förlusten av ett 

holistiskt arbetssätt inom professionen, som för klienten skulle kunna leda till obalans i 

aktivitetsrepertoaren. 

 

Ett återkommande problem vid möjliggörande av klienters fritidsaktiviteter har varit att de 

miljöer där äldre gärna utför fritidsaktiviteter är svåråtkomliga. I resultatet framkommer att 

transporthjälpmedel anses vara en central aspekt för möjliggörandet av fritidsaktiviteter. För 

arbetsterapeuterna uppstår ett hinder då de genom att följa riktlinjer från hjälpmedelscentral 

och landsting inte kan möjliggöra fritidsaktiviteter genom hjälpmedel. Den begränsning som 

arbetsterapeuter upplever att äldre klienter har vad gäller tillgängligheten av fritidsaktiviteter 

beskrivs även av Wessels, de Witte, Jedeloo, Van den Heuvel och Van den Heuvel (2004). 

Wessels et al. fann att över hälften av deltagarna identifierat svårigheter att delta i sociala 

aktiviteter, ta promenader, eller besöka platser för att utöva fritidsaktiviteter. Trots att 
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arbetsterapeuter inte har möjlighet att förskriva transporthjälpmedel utifrån en fritidsaktivitet 

så har de hittat sätt för klienten att få ett hjälpmedel genom att kombinera användandet av 

hjälpmedlet med dagliga aktiviteter. Det kan ändå sägas att de regelverk som finns på ett sätt 

försvårar för arbetsterapeuter att arbeta med fritidsaktiviteter. 

 

I kategorin Arbetsterapeuters tankar om fritidsaktiviteter framkommer att arbetsterapeuter, 

utöver att anpassa fritidsaktiviteter och stötta klienters utförande av dessa, även kan behöva 

anpassa miljön. Arbetsterapeuterna har möjlighet att främja för klientens delaktighet i dagliga 

aktiviteter genom att anpassa klientens boendemiljö. En bostadsanpassning kan enligt 

arbetsterapeuterna leda till att klienten självständigt kan ta sig till valda aktiviteter. Även om 

bostadsanpassningen syftar till att underlätta vardagliga aktiviteter så möjliggörs även 

fritidsaktiviteter. Niva och Skär (2006) fann att miljöförändringar som bostadsanpassning 

verkar främjande för att äldre klienter ska kunna upprätthålla fritidsaktiviteter. Vidare 

beskrivs att klienterna efter bostadsanpassning också har ett ökat deltagande i 

fritidsaktiviteter. En orsak till detta kan vara att bostadsanpassningen givit klienten möjlighet 

att utföra dagliga aktiviteter på ett energibesparande sätt, vilket medför en ökad delaktighet i 

fritidsaktiviteter (Niva & Skär, 2006). Vidare beskriver Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005) 

att det är lättare att delta i sociala aktiviteter om hinder som miljön utgör avhjälps. 

 

Att arbetsterapeuterna inte arbetar med fritidsaktiviteter i större utsträckning kan förklaras av 

de enskilda verksamheternas riktlinjer. Det kan dock inte uteslutas att andra faktorer påverkar. 

Det framkommer i resultatet att arbetsterapeuterna har uppfattningar om äldre klienters vilja, 

motivation och önskan. Arbetsterapeuter uppger att de äldre klienterna är nöjda med att inte 

utföra fritidsaktiviteter och att de ofta låter klienten påtala behovet av fritidsaktiviteter. Davys 

(2008) fann att det bland arbetsterapeuter förekommer Ageism, en form av 

åldersdiskriminering baserade på socialt konstruerade fördomar och attityder. Klein och Liu 

(2010) beskriver vidare att attityder och uppfattningar om äldre och deras förmågor påverkar 

arbetsterapeutens beslutsfattning. Arbetsterapeuter kan till viss del grunda arbetet i att äldre 

många gånger har sämre prognos vid rehabilitering och att äldre inte heller utgör en resurs för 

samhället (Rosowsky, 2005). Arbetsterapeuternas uppfattning om att äldre personer värderar 

sociala fritidsaktiviteter framför enskilda fritidsaktiviteter är i enlighet med fynd presenterade 

i Svidén och Borell (1998) samt Nilsson et al. (2006). Arbetsterapeuterna poängterar också att 

fritidsaktiviteter har positiva effekter på äldre klienters känsla av välbefinnande samt att 

fritidsaktiviteter anses vara meningsfulla. I likhet med detta fann Majnemer (2010) att 
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engagemang i fritidsaktiviteter har betydelse för känslan av välbefinnande. Därför är det viktigt 

att arbetsterapeuter ges möjlighet att arbeta med fritidsaktiviteter, i enlighet med yrkets 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2001). Detta kan ses som särskilt viktigt eftersom vi 

ser en ökad mängd äldre personer över 65 år i samhället. 

 

Metoddiskussion 

Studiens design, en kvalitativ intervjustudie, möjliggjorde en förståelse för forskningsfrågan. 

Kvalitativa metoder ger beskrivande data (Olsson & Sörensen, 2011) vilket lämpar sig väl för 

studiens syfte att beskriva arbetsterapeuters arbete med fritidsaktiviteter. Kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) användes för att analysera 

datamaterial. Vid kvalitativa studier kan studiens trovärdighet beskrivas utifrån begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet kan stärkas genom användning av citat 

från intervjuer, samt genom att materialet granskas av en utomstående person med kunskap 

om ämnet. Giltigheten påverkas även av variationer i kön, ålder och antal deltagare. En 

studies tillförlitlighet kan stärkas av att flera forskare gemensamt går genom intervjuer och 

analys, samt att analysarbetet är noggrant beskrivet. En studies tillförlitlighet kan stärkas av 

att flera forskare gemensamt går genom intervjuer och analys. Överförbarhet är beroende av 

noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys av data (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Studiens resultat har presenterats tillsammans med citat från 

intervjutexter. Under arbetets gång har såväl text som analysmaterial granskats av en 

handledare med kunskap om äldre och fritidsaktiviteter. Vissa variationer i urval har skett i 

fråga om ålder och erfarenhet hos deltagarna. Giltigheten begränsas dock något av att 

variationer i fråga om kön saknas, samt att de få deltagarna var verksamma inom samma 

kommun. Antalet deltagare kan möjligen förklaras av formuleringen i det missivbrev som 

skickades till verksamheter (Bilaga 1). I missivbrevet efterfrågas arbetsterapeuter som kan 

tänka sig att svara på frågor om arbetet med fritidsaktiviteter för äldre. De arbetsterapeuter 

som har tackat nej till att delta i studien kan ha valt att göra detta då de främst arbetar med 

andra aktivitetsområden. Författarna har under arbetet med studien granskat varandras 

analysarbete vilket ökar studiens tillförlitlighet. Olika tolkningar och abstraktionsnivåer som 

har förekommit efter att meningsenheter har valts ut och kodats separat har diskuterats 

gemensamt. Tillförlitligheten stärks ytterligare av utomstående handledning. Bedömning av 

studiens överförbarhet kan underlättas av att författarna noggrant har beskrivit urval, 

deltagare, metoder för insamling av data samt analys av data.   
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SLUTSATS 

Denna studie bidrar med kunskap om arbetsterapeuters arbete med fritidsaktiviteter för äldre 

personer. Resultaten visar att arbetsterapeuter upplever begränsade möjligheter att arbeta med 

äldre klienters fritidsaktiviteter. Ramar och regler inom verksamheter utgör hinder för 

arbetsterapeuter att arbeta med klienters fritidsaktiviteter på ett tillfredsställande sätt. Då 

fritidsaktiviteter värderas som en viktig del av äldre klienters liv har arbetsterapeuterna 

utvecklat strategier för att kringgå de begränsningar som finns, för att tillgodose klientens 

behov och mål. Arbetsterapeuter som profession bör ta ställning till om verksamheter tar 

hänsyn till yrkets kompetens för att fortsatt möjliggöra ett holistiskt arbetssätt, och med det 

arbeta för att bevara yrkets grundläggande teori. Vidare kan ledning inom kommuner dra 

nytta av studiens resultat för att i framtiden fördela resurser så att de gynnar en förväntat ökad 

andel äldre befolkning. Arbetsterapeuter kan i sitt arbete påverkas av socialt konstruerade 

fördomar och attityder vilka kan leda till åldersdiskriminering. 
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(Missivbrev) Studie om äldre och fritidsaktiviteter (Bilaga 1) 

Forskning har visat att deltagande i fritidsaktiviteter och aktiviteter som är av intresse har en 

positiv inverkan på hälsa och välbefinnande. Samtidigt tyder forskning inom arbetsterapi på 

att fokus för rehabilitering för äldre primärt avser egenvårdsaktiviteter. Eftersom äldre 

personer över 65 år utgör en allt större del av populationen är det viktigt att undersöka den 

rehabilitering som erbjuds inom arbetsterapi. Syftet med studien är därför att beskriva 

arbetsterapeuters arbete med fritidsaktiviteter vid rehabilitering av äldre. 

 

Vi söker arbetsterapeuter som kan tänka sig att delta i en intervju och svara på frågor om 

arbetet med fritidsaktiviteter för äldre. Intervjun kommer att ske via telefon och förväntas ta 

cirka en timme. Vid behov kan vi behöva kontakta er efter intervjun för att tydliggöra svar 

som angivits. Den insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär 

att materialet förvaras på ett säkert sätt och att du som deltar inte kommer att kunna 

identifieras i den färdiga studien. Informationen sparas endast fram till godkänt 

examensarbete. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång om så önskas. Kriterier för medverkan är en tjänstgöringsgrad på 75 % eller 

mer samt att du är legitimerad arbetsterapeut med minst 2 års erfarenhet av rehabilitering av 

äldre.  

Det kommer framöver vara möjligt att ta del av studiens resultat via Luleå tekniska 

universitets bibliotek: http://www.ltu.se/edu/program/FVATG/mer-om-

utbildningen/Examensarbeten  

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta någon av oss via telefon eller mail. Vänliga 

hälsningar, 

Klara Tjäder    Ida-Sahar Wirén 

Arbetsterapeutstudent   Arbetsterapeutstudent 

klatjd-1@student.ltu.se    idawir-1@student.ltu.se   

Tel: XXX    Tel: XXX 

 

Cecilia Björklund 

Handledare 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920-491000 
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Informerat Samtycke (Bilaga 2) 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång om du 

inte längre önskar eller har möjlighet att delta. Samtliga intervjuer kommer att spelas in för att 

underlätta bearbetning av materialet. 

 

Anmälan om deltagande 

Var vänlig att fylla i uppgifterna nedan om du önskar delta i studien. Skicka sedan tillbaka 

dokumentet till någon av mailadresserna nedan. 

 

Jag är intresserad av att delta i studien. Jag har fått skriftlig information om vad ett 

deltagande innebär och samtycker till att den information jag lämnar behandlas konfidentiellt 

och enbart används för studiens syfte. Jag samtycker även till att den intervju som genomförs 

spelas in. 

 

Namn 

 

Telefonnummer 

 

E-post 

 

 

Klara Tjäder    Ida-Sahar Wirén 

Arbetsterapeutstudent   Arbetsterapeutstudent 

klatjd-1@student.ltu.se   idawir-1@student.ltu.se 

Tel: XXX    Tel: XXX 

 

Cecilia Björklund 

Handledare 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 

Tel: 0920-491000 
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Intervjuguide (Bilaga 3) 

“Jag har nu startat inspelningen av intervju med legitimerad arbetsterapeut XX, godkänner du 

att samtalet spelas in? Du kan när som helst under inspelningen välja att avbryta ditt 

deltagande. De uppgifter du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt, innebärande att 

obehöriga inte tillåts se/höra materialet, godkänner du detta?” 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du varit yrkesverksam? 

 Inom vilka områden? 

 Hur länge har du arbetat med äldre? 

Semistrukturerade frågor: 

 Kan du beskriva hur du arbetar med fritidsaktiviteter? 

o Verksamhet, riktlinjer? 

o Tidigare? 

o Varför? 

 Ser du några fördelar med att använda fritidsaktiviteter som medel vid rehabilitering 

av äldre?  

 Ser du några nackdelar med att använda fritidsaktiviteter som medel vid rehabilitering 

av äldre?  

o Lämpligt när? 

 Använder du fritidsaktiviteter på något annat sätt som inte kommit fram? 

Kontrollfrågor: 

 Hur arbetar du med fritidsaktiviteter vid utredning? 

o Instrument? 

 I vilka situationer skulle du sätta mål relaterat till fritidsaktiviteter? 

 Hur arbetar du med fritidsaktiviteter vid intervention/åtgärder? 

o Klientens delaktighet/Roll 

 


