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Abstrakt
Syftet med studien är att utifrån hemtjänst personalens erfarenheter få en förståelse för vilket 
behov äldre personer i eget boende har av kreativa aktiviteter. Urvalsgruppen bestod av 
hemtjänstpersonal från fyra kommuner, fördelat inom två län med en medelarbetstid i 
hemtjänsten på 18 år. Datainsamlingen inhämtades i form av semistrukturerade intervjuer 
med stöd av intervjuguide. Tre huvudfrågor med följdfrågor låg till grund för intervjuerna. I 
resultatet framkom tre kategorier vilka belyste och gav förståelse för behovet av kreativa 
aktiviteter, dessa var: ” Faktorer som påverkar behovet av kreativa aktiviteter”, 
”Uppmärksammat behov av kreativa aktiviteter” samt ” Kreativa aktiviteter ger livslust”. 
Dessa kategorier beskriver vad som påverkar behovet av kreativa aktiviteter hos de äldre, vad 
de på olika sätt har uttryckt att de vill göra, samt hur de äldre påverkas när de gör eller inte 
kan göra kreativa aktiviteter. Resultatet visade att många äldre i dag är så sjuka att de inte 
orkar göra så mycket, den hjälp som erhålls är ofta omsorg och sjukvård. Det framkom att 
äldre är mer passiva idag, och en aktivitet som ofta erbjuds är bingo. Enligt 
hemtjänstpersonalen uttrycker en del äldre att de är nöjda, medan andra önskar exempelvis att 
laga mat, baka eller kunna fortsätta med de kreativa aktiviteterna de tidigare utfört. Denna 
studie kan bidra med att öka förståelsen för äldres behov av kreativa aktiviteter, att 
aktiviteterna ger en ökad livskvalitet samt belysa att små insatser kan göra stor skillnad i den 
äldres liv. 

Sökord: creative occupation, elderly, home, needs, quality of life.
.
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Abstract
The aim of the study was to get an understanding for the need of creative occupation of 
elderly people living at home from the perspective of home-help service personal. The 
selected group consisted of home-help service personal from four municipalities in two 
counties, with an average of 18 years of work in home help service. The data collection 
obtained from semi structured interviews supported by an interview guide. Three main 
questions with follow up questions created the foundation of the interviews. Three categories 
emerged from the result  which illuminated and gave an understanding for the need for 
creative occupation, named as: ”Factors that influence the need of creative occupation”, 
”Noticed need of creative occupation” and ”Creative occupations give desire for life”. These 
categories describe things that  influence the elderly´s need of creative occupations, the 
creative occupations they do and have done, what they in different ways expressed,  that they 
want to do and how the elderly are affected by doing and by not being able to do creative 
occupations. The result demonstrated that many elderly today don’t manage to do so much 
because of sickness; the received help is care and nursing. It appeared that elderly are more 
passive today, and bingo is often offered as occupation. According to the home-help service 
personal some elderly expressed that they are satisfied, while others as an example wish to 
cook, bake or be able to continue to do the creative occupation they´ve done before. This 
study can contribute to increase the understanding of the elderly´s need of creative 
occupation, make clear that the occupation gives increased quality of life, and illuminate that 
small efforts can make a difference in life of the elderly.

Keyword: creative occupation, elderly, home, needs, quality of life.
.
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I möten med äldre genom arbete, verksamhetsförlagd utbildning och privat, har vi 

uppmärksammat att många äldre verkar sakna något i sin tillvaro. I grunden finns ett 

personligt intresse för äldre människor, och genom vår utbildning har vi fått förståelse för hur 

viktigt meningsfulla och självvalda aktiviteter är för alla individers välbefinnande. Ett flertal 

författare framhåller att meningsfulla dagliga aktiviteter påverkar en människas möjligheter 

till hälsa och välbefinnande (Backman, 2004; Christiansen, 1999; Law, Steinwender & 

Leclair, 1998; Law, 2002; Wilcock, 1998).  Därtill menar Csikszentmihalyi (1993) att ett 

samhälle inte kan uppnå hälsa om inte meningsfulla aktiviteter ingår, och att människor hittar 

lycka i livet genom aktiviteter som får dem att växa som människor. De äldres villkor är 

förändrade genom att de idag bor kvar längre tid i sina hem, dessutom har samhället och 

arbetsterapins arbetssätt förändrats. Vad har då dessa förändringar för betydelse när de gäller 

de äldres behov av kreativa aktiviteter? Vi har inte funnit studier i detta ämne, och vill därför 

med denna studie fördjupa oss och försöka belysa de äldres behov av kreativa aktiviteter. 

BAKGRUND

Arbetsterapi historia

Arbetsterapi har funnits sedan början av 1800-talet, och arbetsterapeuter har med aktivitet 

som medel möjliggjort för klienter att hitta en meningsfull vardag (Blesedell Crepeau, Cohn 

& Boyt Schell, 2003). Inom arbetsterapi har meningsfullheten i aktiviteten stor betydelse och 

att möjliggöra meningsfulla aktiviteter är en grundläggande målsättning inom professionen 

(AOTA, 2002; Bledsedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003; CAOT, 1991; Hagedorn, 

1995; Kielhofner, 2004; Kielhofner, 2008). Vidare beskriver Kielhofner (2004) att 

arbetsterapeuter har en gemensam övertygelse i att meningsfulla aktiviteter är grundläggande 

för att uppnå hälsa. 

I början av arbetsterapins historia var hantverk en av de viktigaste aktiviteterna och ansågs ha 

ett kreativt och terapeutiskt värde (Blesedell Crepeau, Cohn & Boyt Schell, 2003). Fokusen 

inom arbetsterapi har under historien skiftat, från ett holistiskt till ett funktionalistiskt, för att i 

nuläget återgå till ett holistiskt synsätt med fokus på aktivitet. (Bledsedell Crepeau, Cohn & 

Boyt Schell, 2003; Kielhofner, 2004). 

Aktivitetsteorier

Kielhofner (2008) beskriver i Model of Human Occupation komplexiteten mellan människan, 

aktiviteter och den omgivande miljön. Han menar att våra tankar, känslor och vad vi gör, 

uppstår och är beroende av vår vilja, vana, utförandekapacitet samt den omgivande miljön. 
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Vidare beskriver Kielhofner (2008) att självupplevd kompetens, värderingar och intressen 

motiverar vårt görande och att vane mönster skapas av våra vanor och roller. Vår egen 

förmåga och upplevelsen av aktiviteten i samspel med omgivningen skapar det specifika i 

varje människas görande, det vill säga att människans identitet och kompetens skapas genom 

görandet.

Matuska och Cristiansen (2008) betonar det viktiga i att kunna behålla mönster av dagliga 

aktiviteter som främjar biologiska och psykologiska behov för individen i dess unika 

omgivning, detta kan bidra till minskad stress, förbättrad hälsa och välbefinnande, med andra 

ord en ökad livskvalitet. Flera studier visar på att balans i aktiviteter är nödvändigt för att 

uppnå hälsa (Law, Steinwender & Leclair, 1998; Jonsson, Borell & Sadlo, 2000; Wilcock, 

1998). En balanserad livsstil menar även Matuska och Cristiansen (2008) är ett för individen 

tillfredsställande mönster av meningsfulla dagliga aktiviteter, vilka bidrar till hälsa och är 

bestående för individen i den kontext han/hon befinner sig. Vidare beskrivs att ett önskat 

deltagandet i aktiviteter förändras över tid eftersom personens roller värderingar och intressen 

förändras, de påtalar dock att det inte alltid finns resurser i form av social, kulturell och fysisk 

miljö tillgängligt för att individen ska kunna utföra önskade aktiviteter och därmed uppnå en

balanserad livsstil.

Jonsson, Borell och Sadlo (2000) beskriver ”flow” som den optimala upplevelsen av balans, 

och finns inte möjlighet att uppleva ”flow” riskerar personen att drabbas av emotionell 

förtvining. ”Flow” är när en person som agerar i en aktivitet glömmer både sig själv, sin 

omgivning och tiden (Csikszentmihalyi, 1993; Emerson, 1998; Persson, 1996). 

Csikszentmihalyi (1993) beskriver att ”flow” är något som upplevs så njutbart av personen att 

han/hon vill uppleva det igen genom de aktiviteter som tidigare skapat ”flow”. Aktiviteter 

som skapar ”flow” menar Persson (1996) ger möjlighet att utföra aktiviteter utan att personen 

tröttnar eller känner frustration. En förutsättning för att uppnå ”flow” är att aktiviteten är 

anpassad på en lagom utmanande nivå av svårighet som matchar mot personens färdigheter 

(Persson, 1996; Csikszentmihalyi, 1993). Ett samhälles hälsa bevaras genom att skapa 

förutsättningar för att kunna uppleva ”flow” i aktiviteter, detta påtalar Csikszentmihalyi 

(1993), och menar att ett utbud av varierande meningsfulla aktiviteter, anpassade för 

personers färdighetsnivå måste därför finnas tillgängligt i samhället.
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Kreativa aktiviteter 

Enligt Andersson, Svidén och Borell (1998) är hantverk, matlagning bakning, spela spel och 

sociala kontakter några av de aktiviteter som idag finns på aktivitetscenter. De beskriver dessa 

aktiviteter som självvalda aktiviteter som skapar en känsla av välbefinnande hos de äldre, och 

som visar på att det är viktigt att få producera något med händerna, att ha något att göra som 

skingrar tankarna och ger en struktur i livet. Att absorberas i meningsfulla aktiviteter gör att 

personer som har kronisk smärta kan glömma smärtan för ett tag (Persson, 1996; Andersson, 

Svidén & Borell, 1998). 

Inom arbetsterapin beskriver Yerxa (1967) självvalda meningsfulla aktiviteter som ett medel 

inom arbetsterapi och syftar på hantverksaktiviteter eller andra kreativa målinriktade 

aktiviteter. Definitionen av kreativa aktiviteter kan variera, Persson (1996) beskriver att alla 

mänskliga aktiviteter och göranden kan sägas vara kreativa. Kreativiteten kan mätas mot 

graden av personligt uttryck i aktiviteten. Ju mer kreativ en aktivitet är desto närmare är den 

knuten till det personliga uttrycket, ju mindre kreativ desto närmare reproduktion eller 

kopiering. Persson (1996) vill visa på att kreativa aktiviteter finns i ett kontinuum mellan 

reproduktion och personligt uttryck. Vidare beskriver Persson (1996) att kreativa 

meningsfulla aktiviteter kan upplevas som både lekfulla och allvarliga, roliga och frustrerade 

på samma gång, det viktiga är att aktiviteterna är anpassade på en för personen lagom nivå av 

utmaning. 

Kreativitet kan sägas finnas med i alla dagliga aktiviteter, och enligt Imperatore Blanche 

(2007) är kreativitet ett sätt att uttrycka sig i det man gör, exempelvis genom konst eller 

genom mitt klädval eller på det sätt en person lagar ett mål mat. Imperatore Blanche (2007) 

och Schmid (2004) beskriver hur den kreativa processen i aktiviteter stärker personens 

självmedvetenhet och motivation. La Cour, Josephsson och Luborsky (2005) beskriver 

kreativa aktiviteter som hantverksaktiviteter, då speciellt för äldre personer, och kan omfattas 

av keramik, sidenmålning och trädgårdsarbete. La Cour, et al (2005) betonar det potentiella 

värdet kreativa aktiviteter har när det gäller psykosociala interventioner för exempelvis äldre, 

och studien visar på att kreativa aktiviteter kan användas för att skapa kopplingar till sin 

identitet. 

Som ovan beskrivet är begreppet kreativa aktiviteter komplext och kan innebära alla 

mänskliga aktiviteter och göranden. För att begränsa studien och göra den greppbar används 

fortsättningsvis begreppet kreativa aktiviteter när författarna syftar på självvalda meningsfulla 
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aktiviteter med en personlig karaktär och med ett produktivt värde för personen. Exempel på 

aktiviteter kan vara hantverk, handarbete, bakning, matlagning, bild och trädgårdsarbete. 

Äldre i vårt samhälle

Flera rapporter visar att andelen äldre i Sverige kommer att öka (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2008; Socialstyrelsen, 2009).  SCB (2008) ger prognosen att antalet pensionärer 

kommer att öka med 22 % under de närmaste tio åren, och antalet äldre över 80 år kommer att 

öka markant omkring år 2020. Detta beror på att vi lever längre idag och den stora gruppen 

fyrtiotalister går in i pensionsåldern (Socialstyrelsen, 2009). SCB:s rapport (2008) uppger att 

antalet dagens äldre över 80 år domineras av kvinnor, men det kommer att minskas något 

eftersom dödligheten bland män minskar. 

Socialstyrelsen (2009) rapporterar att efterfrågan på vård och omsorg kommer att öka i takt 

med den åldrande befolkningen, och behovet kommer att vara som störst för de över 80 år. 

Vidare beskrivs att svårigheter med personlig ADL brukar uppträda först vid mycket hög

ålder och det brukar börja med svårigheter med bad och dusch. De vanliga fysiologiska 

problem, som anges kunna uppstå med ökad ålder, är nedsatt rörelseförmåga, värk, hörsel och 

syn nedsättningar, försämrad lungfunktionen och urininkontinens. Åldrandet ökar även risken 

för psykisk ohälsa. Socialstyrelsens rapport (2009) visar dessutom att läkemedelskostnaderna 

ökar stadigt i Sverige och att många äldre övermedicineras. Det har uppmärksammats att 

övermedicinering av psykofarmaka är särskilt stor eftersom depressions- och orostillstånd är 

svårbedömda och förväxlas lätt med demens. Gruppen dementa har ökat kraftigt de sista 

decennierna och är resurskrävande inom vården (Socialstyrelsen, 2008).

Äldre och aktiviteter 

I Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005) studie om 86 åriga hemmaboende äldre och deras 

intressen framkommer att nästan alla, 95 % har en eller flera intressen i området media, 68 % 

har individuella fritidsintressen, 62 % har sociala intressen, 50 % föredrar avkopplande 

intressen samt 38 % har fritidsintressen som utövas i grupp. Den enda skillnaden mellan 

könen visade sig vara inom hantverk och skapande aktiviteter samt matlagning och bakning, 

där kvinnor uttalade ett betydligt större intresse.

Människans intressen förändras med stigande ålder på grund av personliga och miljömässiga 

faktorer. Personliga faktorer så som svaghet, begränsad rörlighet, synnedsättningar samt 

bristande motivation, värderingar om vad äldre bör göra, tillsammans med miljömässiga 
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faktorer som att förlora körkortet, begränsad tillgänglighet, att förlora en partner eller vän, 

samt ekonomiska förändringar (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). Dessa faktorer 

tillsammans gör att äldre människor kan bli mer eller mindre isolerade i sina hem, de klarar 

inte längre av att vara socialt aktiva. De äldres reducerade förmåga resulterar i färre 

möjligheter till att fylla dagarna med meningsfulla aktiviteter, detta ger en känsla av tomhet 

och innehållslösa likadana dagar (Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008).

Hur äldre med fysiska nedsättningar upplever sitt dagliga liv varierar, menar Tollen et al. 

(2008) och ett minskat engagemang i aktiviteter kan skapa olust och resignation hos en del, 

medan andra är nöjda med att delegera aktiviteterna och ta hjälp av andra. McIntyre och 

Howie (2002) beskriver hur änkor använder meningsfulla aktiviteter som ett medel för att 

klara förändringen i sitt liv, och att engagemang i förtrogna aktiviteter ger stimulering och 

tillfredsställelse på äldre dagar. I studien framkom att hälsa och välbefinnande uppnåddes ifall 

möjlighet gavs till att upprätthålla sina rutiner, utan dessa dagliga rutiner skulle livet sakna 

mening och struktur.  Dessutom påtalades den sociala kontakten med andra som viktig för att 

kunna anpassa sig till livet som änka. 

Andersson, Svidén och Borell (1998) redogör för hur äldre upplever aktiviteter på ett 

aktivitetscenter i kommunens regi. De regelbundna besöken på aktivitetscentret beskriver 

informanterna ger ett mer aktivt livsmönster och bidrar till kontinuitet i vardagslivet. Att 

absorberas i aktiviteter gav de äldre en möjlighet att glömma smärtan för ett tag, samt att 

själva görandet ger en känsla av lugn och tillfredställelse i efterhand. Vidare beskrivs att 

aktiviteter på aktivitetscentret relaterades av informanterna som något produktivt som 

uppskattades av andra, de uttryckte också vikten av att få producera något med händerna, 

dessutom beskrivs exempel på att både framgång i aktivitet och ökad förmåga hos 

informanterna erhölls, vilket också var ett individuellt mål hos många. Slutligen visar 

Andersson Svidén och Borells (1998) studie att aktivitetscentret även är en viktig mötesplats, 

centret gav möjlighet att träffa andra äldre i en tillåtande atmosfär under likvärdiga 

förhållanden. 

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under de senaste 15 åren förändras (Socialstyrelsen, 2007). Ädelreformen 

kom 1992 och enligt Socialstyrelsens (2007) rapport Rehabilitering för hemmaboende äldre 

personer var syftet med ädelreformen att människor med större vårdbehov skulle kunna bo 

kvar längre hemma. Larsson och Szebehely (2006) konstaterar att de senaste åren har det 
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totala antalet platser i särskilt boende minskat, medan det totala antalet personer som får 

hemtjänst ökat. Strävan att försöka möjliggöra för äldre att bo kvar hemma så länge som 

möjligt har inneburit att andra alternativ på boende är eftersatt och det finns äldre som tvingas 

att bo kvar fastän de vill flytta till ett särskilt boende (Socialstyrelsen, 2007). För att möta 

behovet av boende för äldre har många av de tidigare servicehusen byggts om till 

seniorboenden. Detta är en bostadsform som ingår i det ordinarie bostadsbeståndet till 

skillnad från äldreboenden där biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen måste fattas för att få 

flytta in. De som bor i seniorboenden har samma vård och omsorg som de som bor i ordinärt 

boende det vill säga hemtjänst och hemsjukvård, en del seniorboenden kan ha gemensamma 

samlingslokaler samt kök och matsal (Sveriges kommuner och landsting, 2009). 

Socialstyrelsens rapport (2007) nämner ett granskande av ädelreformen där det framkommit 

att det finns ett behov av rehabilitering som komplement till omsorgen. Socialstyrelsen (2003) 

skriver i sin studie Arbeta med äldres rehabilitering att det är viktigt att se rehabiliteringen 

som ”en del av vardagen”, dessutom att rehabiliteringsbehovet måste uppmärksammas. I 

studien Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö (Socialstyrelsen, 2001) framkommer att 

rehabiliteringen inte ska betraktas som en speciell sorts insats, utan måste genomsyra hela 

verksamheten. Dessutom beskrivs att arbetsterapeuter efterfrågar ett större samarbete med 

annan profession inom vården, främst hemtjänstpersonal, för att kunna göra ett bättre arbete. 

Studien beskriver även att baspersonalen där hemtjänstpersonal ingår är en betydande resurs 

inom rehabiliteringen. Larsson och Szebehely (2006) redovisar att äldreomsorgens 

utformning och innehåll har stor betydelse för hur äldre mår psykiskt.

Äldreomsorgens förändringar innebär att gruppen äldre som bor kvar i eget hem med hjälp av 

hemtjänst skulle tidigare ha varit bosatt i ett äldreboende eller liknande. Även inom 

arbetsterapin har det skett förändringar. Tidigare fanns en större fokus på kreativa 

hantverksaktiviteter vilka erbjöds på äldreboendena. Vad innebär dessa förändringar för denna 

grupp av äldre personer? Är det en grupp äldre som kan vara aktiv, göra de aktiviteter som de 

tidigare har gjort, göra de aktiviteter som de har lust med, som är betydelsefulla för dem, de 

kreativa aktiviteter som är så tätt knutet till och skapar ens identitet? 

Syfte

Syftet med studien är att utifrån hemtjänst personalens erfarenheter få en förståelse för vilket 

behov äldre personer i eget boende har av kreativa aktiviteter.
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METOD

Design

Studien är en kvalitativ undersökning där intervju väljs som datainsamlingsmetod. Författarna 

använde sig av ett linjärt arbetssätt som enligt Hartman (2007) kallas för analytisk induktion, 

en vanlig metod inom kvalitativa studier. För att beskriva en persons upplevelser kan enligt 

Kvale (1997) den kvalitativa forsknings intervjun ge intressant information. Som stöd för 

intervjun användes en intervjuguide där semistrukturerade frågor, samt öppna följdfrågor, för 

att samtala kring det område som ligger till grund för studien. Informanterna bestod av 

hemtjänstpersonal och intervjuerna skrevs ut ordagrant och analyserades med stöd av 

Graneheim och Lundmans (2003) innehållsanalys.

Undersökningsgrupp  

Författarna önskade informanter som kunde bidra med erfarenheter om äldre i eget boende 

(villa, lägenhet eller seniorboende) med hemtjänst och hur deras behov av kreativa aktiviteter 

kan se ut. Enligt Hartman (2007) används inom kvalitativa studier oftast ändamålsenliga 

urval, eftersom man vill finna de individer som kan ge den kunskap man är ute efter. Den 

personalgrupp inom äldreomsorgen som mest kommer i kontakt med äldre i eget boende är 

hemtjänstpersonal. Förhoppningen var att personal med flera års erfarenhet inom hemtjänsten 

skulle bidra till ett innehållsrikt datamaterial. Urvalskriteriet blev således hemtjänstpersonal 

med flera års tjänst inom hemtjänsten, där författarna strävade efter en jämlik representation 

av könen. Av praktiska skäl vände författarna sig till hem- och närliggande kommuner, det 

vill säga fyra kommuner i norra Sverige fördelat mellan två län. 

Enligt Holloway och Wheeler (2006) finns det inga bestämda regler angående antalet 

informanter, men de nämner att i en homogen grupp behövs oftast sex till åtta informanter vid 

insamling av data. Författarna intervjuade sex informanter. I två av kommunerna intervjuades 

en informant och i de andra två kommunerna intervjuades två informanter. De var alla 

kvinnor, varav tre var nära pensionsåldern, två var medelålders och en var yngre. Den yngre 

hade något kortare arbetslivserfarenhet inom hemtjänsten, men några års erfarenheter från 

åldringsvården. De övriga fem hade flera års erfarenhet inom hemtjänsten, 

sammanfattningsvis hade informanterna en medeltid i yrket på 18 år.  De äldre de mötte i sitt 

arbete bodde i eget boende, det vill säga hus, lägenhet eller seniorboende. Varje intervju 

avslutades när författarna ansåg att de har fått svar på frågorna i intervjuguiden.
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Datainsamling

En intervjuguide (bilaga 1), utarbetades av studiens författare och användes som underlag 

under intervjuerna. Frågorna i guiden var semistrukturerade med fokus på informanternas 

erfarenheter och upplevda behov av kreativa aktiviteter hos de äldre, dessa åtföljdes av öppna 

följdfrågor. De övergripande frågeställningarna var ”Berätta hur ser det ut bland de äldre som 

du går till, när det gäller kreativa aktiviteter?”, ”Berätta vilka erfarenheter du har när det 

gäller äldre och kreativa aktiviteter?” och ”Vilka behov av kreativa aktiviteter uppfattar du 

att äldre har?”. Även om frågorna syftade till att ta del av personalens erfarenheter, kan en 

intervjuguide som Holloway och Wheeler (2006) beskriver ge stöd och kontroll för att uppnå 

studiens syfte. En intervjuguide lämpar sig enligt Kvale (1997) för att få en översikt över de 

frågor och ämnen som skall täckas in i intervjun. Intervjuguiden borgar också enligt Holloway 

och Wheeler (2006) för att forskarna inhämtar liknande data från alla informanterna, 

dessutom sparar det tid. Vidare beskriver Holloway och Wheeler (2006) att även om frågorna 

är de samma till alla informanterna så anpassas de efter dynamiken i intervjuprocessen med 

varje individ.

Intervjuerna spelades in, detta är enligt Kvale (1997) det vanligaste sättet att registrera 

intervjuer, det ger också utrymme för intervjuaren att koncentrera sig på temat och dynamiken 

i intervjun. Fältnoteringar fördes direkt efter intervjuerna, eftersom noteringar under intervjun 

enligt Holloway och Wheeler (2006) kan störa informanten. Båda författarna deltog vid alla 

intervjuerna och dessa genomfördes i enskilt rum för att undvika yttre störande 

omgivningsfaktorer.

Procedur 

För att få godkännande till att få genomföra intervjuer med hemtjänstpersonal kontaktades 

kommunernas enhetschefer via telefon och informerades om studien. Under samtalen 

bestämdes tid för möte och informationsbrevet (bilaga 2) skickades ut till cheferna, via e-mail. 

Vid mötet gavs ytterligare förklaringar om studien. Cheferna blev förfrågade om att ge 

information och dela ut informationsbrev inklusive svarstalonger (bilaga 3 & 4) till de 

anställda. I två av fyra kommuner skötte författarna själva om att informera och dela ut 

materialet till personalen. Dessutom placerades en ”svarslåda” ut i ett gemensamt 

samlingsrum, där de som var intresserade av att delta i studien kunde lämna sin svarstalong. 

Efter en vecka hämtade författarna ”svarslådan” med de inlämnade svarstalongerna. Därefter 

tog författarna telefonkontakt med dem som svarat att de ville delta, för att bestämma tid och 
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plats för intervju. I en kommun svarade tre intressenter att de ville delta. För att få en jämn 

fördelning mellan kommunerna lottades två av dessa tre ut till intervju. 

När författarna träffade informanterna för intervju, informerades informanterna muntligt om 

studiens innehåll, begreppet ”kreativa aktiviteter” beskrevs och intervjuns tillvägagångssätt 

förtydligades, samt att de äldre som avses i studien är 65 år och äldre. Sedan fick 

informanterna utrymme för egna frågor innan intervjun startades. Även informantens kön och 

antal arbetade år inom hemtjänsten noterades. Under intervjun tog en av författarna en mer 

framträdande roll. Den andra bidrog med kompletterande följdfrågor när så behövdes. 

Intervjuerna varade i 30-60 minuter. Den person som inte blev intervjuad tackades för visat 

intresse via telefon när de övriga intervjuerna var genomförda. Intervjuerna fördelades jämt 

mellan författarna och skrevs sedan ut ordagrant för vidare analys.

Analys av data

Författarna tog stöd av Graneheim och Lundman (2003) i genomförandet av analysarbetet. De 

utskrivna intervjutexterna lästes igenom av författarna var för sig i syfte att få en förståelse för 

behovet av kreativa aktiviteter hos äldre, därefter plockades meningsbärande enheter ut och 

dessa diskuterades sedan gemensamt mot syftet och fastställdes. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och kodades därefter gemensamt, exempel på koder som framkom 

var ”dålig syn hindrar” och ”viktigt att ha något att göra”. Koderna klipptes sedan ut av 

författarna gemensamt och grupperades efter likheter och skillnader detta enligt Graneheim 

och Lundmans (2003) beskrivning av analysprocessen. I inledningen framkom ett stort antal 

arbetskategorier, dessa bearbetades och processen gick fram och tillbaka ett antal gånger. 

Slutligen resulterade analysen i tre kategorier, och en sista kontroll av grupperingen av 

koderna gjordes där det framkom att det tidigare resultatet kunde fastslås. Exempel på 

kategori var ”De kreativa aktiviteter ger livslust”. För att stärka trovärdigheten i studien tog 

författarna hjälp av handledaren fortlöpande under analysen detta enligt Graneheim och 

Lundman (2003) för att verifiera att relevant data respektive irrelevant data inkluderats 

respektive exkluderats.

Etiska aspekter 

Informanterna kontaktades per telefon först efter att ansvarig chef och informant givit sitt 

medgivande till intervju. För att förhindra missförstånd gavs både muntlig och skriftlig 
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information om studien. Svarstalongen stoppades ner i försluten ”svarslåda”, som sedan 

hämtades in av författarna. 

Innan intervjun förtydligades tillvägagångssättet, vilket innebar att författarna förklarade att 

intervjun skulle spelas in, att det inte kommer att synas vem som sagt vad i det färdiga 

resultatet, samt att de kunde avbryta intervjun när de ville utan att behöva förklara. Allt i syfte 

att undvika missförstånd, och för att tydliggöra att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt.

Inspelningen och utskriften förvarades oåtkomligt för obehöriga. Allt material och resultatet 

är avidentifierat och utformat så att inget kan kopplas till informanterna. Efter avslutad kurs 

kommer inspelningarna och intervjuutskrifterna att förstöras. Deltagandet var frivilligt och 

kunde när som helst, utan förklaring, avbrytas, dessa principer förespråkas av Kvale (1997) 

och Holloway och Wheeler (2006). 

Under intervjutillfället beaktades informanternas tystnadsplikt, vilket bland annat innebar att 

författarna inte ställde frågor om specifika personer. I syfte att förklara varför intressenten inte 

blev kallade till intervju och tacka för visat intresse ringde författarna till den som gett ett 

positivt svar till intervju, men inte blivit utlottad.

Alla professioner inom vården är viktiga och fyller ett behov. Det är av vikt att belysa att 

studien har som syfte att ta lärdom av en annan professions erfarenhet, inte att ifrågasätta 

deras arbetsuppgifter eller att kritisera. Kvale (1997) beskriver att de potentiella fördelarna 

med forskningen måste uppväga eventuella risker och i denna studie är syftet att få en ökad 

förståelse för de äldres behov av kreativa aktiviteter, vilket är viktigt för alla professioner som 

arbetar med äldre.
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RESULTAT

Syftet med studien var att utifrån hemtjänst personalens erfarenheter få en förståelse för vilket 

behov äldre personer i eget boende har av kreativa aktiviteter. Analysen av materialet 

resulterade i tre kategorier, som på olika sätt kan ge en förståelse för de äldres behov av 

kreativa aktiviteter. Dessa kategorier var ”Faktorer som påverkar behovet av kreativa 

aktiviteter”, ”Uppmärksammat behov av kreativa aktiviteter” samt ”De kreativa aktiviteterna 

ger livslust”. Att få en förståelse för de äldres behov av kreativa aktiviteter visade sig vara

komplext. Samhällets förändring genom tid men även andra faktorer kan ge en förståelse för 

det behov av kreativa aktiviteter som hemtjänstpersonalen har uppmärksammat hos de äldre. 

Hur den äldre påverkas av att utföra eller inte utföra kreativa aktiviteter skapar också en större 

förståelse för vilket behov som finns.

Faktorer som påverkar behovet av kreativa aktiviteter

I analysen framkom att olika faktorer påverkar de äldres behov av kreativa aktiviteter och att 

lyfta upp dessa ger en större förståelse för behovet. Dessa faktorer var förändringar i 

samhället, hinder och stöd i omgivningen, men även att individuella faktorer kan hindra eller 

stötta exempelvis fysiska nedsättningar samt den äldres intressen, vanor och roller.

Förändringar i samhället tydliggörs när hemtjänstpersonalen beskriver att de som får 

hemtjänst idag är äldre och sjukare än de som tidigare erbjöds hemtjänst, de är oftare 

dementa, och hjälpinsatserna hos de äldre kommer in senare. De som hade hemtjänst tidigare 

var både yngre och piggare. Många bor kvar längre hemma eftersom det finns för få platser i 

särskilt boende. Så här uttryckte sig en av hemtjänstpersonalen:

”Och nu är det fullt överallt, så de som skulle ha lätt kommit sig 
in på ett äldreboende förr, ja för tjugo år sedan… ja, det är 
fullständigt omöjligt … så nu har vi mer, det här alltså 
medicinska grejerna… de är mycket ”skröpligare”.”

Hemtjänstpersonalen uttrycker att de har mindre tid för vårdtagarna i dag än tidigare och att 

deras arbetsuppgifter har förändrats. De uttrycker även att det finns regler som styr vilka 

insatser som får utföras, exempelvis levereras färdig mat till de äldre istället för att 

hemtjänstpersonalen hjälper den äldre att laga mat och de äldre måste beställa färdtjänst 

istället för att bli skjutsade av hemtjänstpersonalen. Tidigare var det mest städning hos äldre 

som bodde i egna hus, idag består hemtjänsten mest av omvårdnadsinsatser och många bor i 

seniorboenden och egna lägenheter.  Även förändringar i samhället i stort påverkar de äldres 

behov av att utföra kreativa aktiviteter. Det tydliggörs när hemtjänstpersonalen ger uttryck för 
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att dagens familjer inte är lika stora längre, det mesta går att köpa färdigt och det finns inget 

behov för de äldre av att kunna sticka strumpor, baka egna bullar eller snickra åt barn och 

barnbarn. Hemtjänstpersonalen har uppmärksammat att de äldre tillbringar mycket mer tid 

framför TV:n än vad de gjorde förr. De menar att TV:n styr de äldres tid, men att den 

samtidigt är ett sällskap eftersom det inte finns så mycket att engagera sig i för de äldre. Den 

aktivitet som anordnas för äldre i alla hemtjänstpersonalens kommuner är bingo och

dragspelsmusik, men även andra tillrättalagda gemensamma aktiviteter nämns. 

Hemtjänstpersonalen ger uttryck för att förr erbjöd samhället fler möjligheter till kreativa 

aktiviteter för de äldre och de kunde vara mer delaktiga.

Det framkom att hinder och stöd i omgivningen påverkar den äldres behov av kreativa 

aktiviteter. Hemtjänstpersonalen uttryckte att svårigheter att ta sig fram i den fysiska miljön 

kan vara hindrande men även boendets utformning kunde hindra den äldre att fortsätta med 

kreativa aktiviteter som tidigare. De menade att en kreativt inspirerande fysisk miljö skulle ge 

många äldre en möjlighet att kunna fortsätta med invanda kreativa aktiviteter, även om de 

flyttar till en lägenhet eller till seniorboende. Att få för mycket hjälp i aktiviteter uttryckte 

hemtjänstpersonalen som ett hinder för de äldre, de hade en uppfattning om att de äldre skulle 

kunna vara mer kreativt aktiva ifall de fick rätt stöd, vilket en av hemtjänstpersonalen 

uttryckte så här: 

”...mycket  handarbeten och pyssel går ju förbereda lite grann, 
att man lägger tillrätta, så de där stora momenten är gjorda”

I intervjuerna med hemtjänstpersonalen framkom att de äldres fysiska nedsättningar är 

ytterligare en påverkande faktor som ger en förståelse för behovet av kreativa aktiviteter. De 

beskriver att de äldre inte längre orkar i samma utsträckning, de har sämre syn och är allmänt 

sjukare idag. Hemtjänstpersonalen uttryckte också att de äldres egna värderingar om att inte 

vilja vara till besvär kan hindra till att be om hjälp till kreativa aktiviteter. De belyste även att 

vilket liv de äldre har levt, och att individuella aspekter som vilja, vanor, roller och inre 

drivkrafter, formar de äldres behov av kreativa aktiviteter. Erfarenheter framkom även om att

många äldre ger upp sina kreativa aktiviteter, de orkar helt enkelt inte längre ta initiativ till 

aktiviteten, hemtjänstpersonalen uttryckte att det kan till exempel bero på sjukdomar eller 

förlust av anhörig. Många slutar också enligt hemtjänstpersonalen när de byter boende, flytten 

till lägenhet eller seniorboende gör att de lämnar sina tidigare kreativa aktiviteter bakom sig. 

Det faktum att man inte längre klarar att göra aktiviteterna med samma kvalitet som tidigare 

beskrev hemtjänstpersonalen som en orsak till att man väljer att sluta med den kreativa 
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aktiviteten. De äldre finner inte glädje i att göra den kreativa aktiviteten eftersom de inte kan 

förlika sig med resultatet, vilket enligt hemtjänstpersonalen kan leda till att de tappar intresset.

Hemtjänstpersonalen beskrev även att några av de äldre fortsatte med sina kreativa aktiviteter

trots sviktande krafter och fysiska nedsättningar, de ville inte ge upp och visade även på 

initiativ till att vilja pröva på andra alternativa aktiviteter.

Uppmärksammat behov av kreativa aktiviteter

I kategorin ”Uppmärksammat behov av kreativa aktiviteter” framkom vilka kreativa 

aktiviteter de äldre gör och vad de tidigare har gjort samt vad de på olika sätt har uttryckt att 

de vill göra idag. De kreativa aktiviteter som hemtjänstpersonalen uppmärksammat är att äldre 

personer väljer att göra ger en förståelse för vilket behov av kreativa aktiviteter som finns, 

tidsperspektivet visar också att valet av kreativa aktiviteter har förändrats genom tid och att de 

äldre med hemtjänst gör andra aktiviteter idag än tidigare. Hemtjänstpersonalen beskrev de 

äldre som mer kreativa förr, de bakade i bagarstugor, utövade hantverk, odlade i trädgården, 

vävde och deltog i studiecirklar. Det framkom även att förr var de äldre mer delaktiga i 

matlagning och andra hushållssysslor i samband med hemtjänstinsatserna. Dessutom beskrev 

hemtjänstpersonalen att de äldre deltog i fler gemensamma träffar, där de kunde koka palt, 

stickade eller gjorde andra kreativa aktiviteter. Dagens äldre sysselsätter sig med annat, och 

hemtjänstpersonalen ger uttryck för att hantverksaktiviteter utförs i mycket mindre 

utsträckning idag än tidigare.

Samtidigt beskrev hemtjänstpersonalen en del äldre fortfarande är kreativa genom hantverk, 

matlagning, bakning, att skriva dikter eller är allmänt påhittiga och aktiva, men det uppfattas 

som de är färre i dag jämfört med förr. Hemtjänstpersonalen har uppmärksammat att de äldre 

ger uttryck för att vilja göra vardagliga kreativa aktiviteter som att sy, laga mat eller baka, 

eller helt enkelt få göra det man var van vid, vilket följande citat belyser:

”Så att, sånt tror jag skulle vara väldigt viktigt, det här 
vardagliga, någonting som de har varit van att göra, att det inte 
bara är tillrättalagt”

Det framkom även att en del äldre inte uppskattar de aktiviteter som samhället erbjuder och 

hemtjänstpersonalen beskrev att några önskar ett annat utbud av aktiviteter. 

Hemtjänstpersonalen uppgav även att de såg ett behov hos de äldre att få vara mer delaktiga 

och de menade att de på så sätt även kunde bli en resurs för varandra. Något som ofta 

nämndes av hemtjänstpersonalen var att ”det lilla” uppskattades av de äldre, att bara kunna få 
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möjlighet att göra det lilla i vardagen var viktigt, vilket en ur hemtjänstpersonalen uttryckte så 

här:

”Det lilla de kan göra, det jag menar, det är guld värt i deras 
värld”

Hemtjänstpersonalen uppmärksammade också att samtidigt som de såg ett behov hos äldre 

fanns det många äldre idag som inte uttryckte något behov av kreativa aktiviteter, de kände 

sig nöjda med vad det gjort tidigare i livet och att det var deras rättighet att få så mycket hjälp 

som möjligt.

I hemtjänstpersonalens beskrivning av det uttryckta behovet av kreativa aktiviteter hos de 

äldre nämndes ofta vikten av att träffa andra människor, att få möjlighet att prata med någon 

var mycket uppskattat. Hemtjänstpersonalen uppfattade att de äldre umgicks mer med 

varandra tidigare och att sociala kontakter i dag saknas bland de äldre. Detta var inte 

författarnas fokus i studien men genom att vara aktiv i kreativa aktiviteter gav 

hemtjänstpersonalen uttryck för att det också skapas möjligheter till sociala kontakter för de 

äldre.

De kreativa aktiviteterna ger livslust

I kategorin ”De kreativa aktiviteterna ger livslust” lyfter fram hemtjänstpersonalens 

uppfattning om vad kreativa aktiviteter betyder för den äldre och hur de äldre påverkas av att 

utföra aktiviteterna.

Hemtjänstpersonalen uttryckte en uppfattning om att för den äldre innebär att vara kreativt 

aktiv, att de har en uppgift, att de är produktiva, men även att de gör något som är utmärkande 

för dem personligen. De har fortfarande ett värde som individer och kan tillföra någonting till 

sig själv och andra. Följande citat styrker detta och visar även att aktiviteten innebär en känsla 

av meningsfullhet.

”det var ju lycka just det där att kunna få några bullar och få 
frysa ner och kunna bjuda när det kom någon då, koka kaffe och 
bjuda på egenhändigt bakade bullar nästan, för de kände ju som 
att det var de som hade gjort det ändå. ”

Dessutom uttryckte några ur hemtjänstpersonalen att de uppfattar att aktiviteterna är viktiga 

för de äldre eftersom de skapar mål i livet och någonting att se fram emot. 
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Vidare beskriver hemtjänst personalen att utföra kreativa aktiviteter påverkar den äldre på 

många sätt och genom den positiva påverkan uppfattas kreativa personer som mer livskraftiga 

och hemtjänstpersonalen beskrev ofta dessa personer i positiva ordalag och med värme i 

rösten. Det framkom även en uppfattning om att de äldre håller sig friskare på grund av 

aktiviteten, den väcker hungerkänslor och ger energi och livslust. Dessutom framkom det att 

de blir glada av att delta i kreativa aktiviteter och glömmer allt när de är aktiva. Detta blir 

tydligt när hemtjänstpersonalens beskriver hur en kvinna som vanligtvis klagade över smärtor 

och frös glömde sina smärtor, och förvandlades till en glad och initiativtagande person när 

hon deltog i julbaket på seniorboendet. 

Det berättas av hemtjänstpersonalen hur de äldre påverkas negativt av att inte vara kreativt 

aktiva. De blir apatiska, tappar livslusten och de kan fort försämras när de slutar med 

aktiviteten. En ur hemtjänstpersonalen berättar:

”Nä men jag kan uppleva det där att då de då lägger av med de 
här aktiviteterna då har de kanske hållit på, då har de inte ork, 
ja då blir de sittande vid köksbordet eller ligger på sängen och 
tittar i taket.”

Hemtjänstpersonalen menade även att sömnen påverkas av att inte använda varken hjärna 

eller kropp under dagen. En del vänder på dygnet och måste använda sömnmedel, vilket kan 

skapa en ond cirkel. Det uttrycktes att utan aktiviteterna har de ingenting att se fram emot. De 

sitter bara och väntar på måltiderna och tid för att gå och lägga sig.

Sammanfattningsvis framkom det att miljömässiga och individuella faktorer påverkar de 

äldres behov av kreativa aktiviteter. Samhällets förändringar har bland annat lett till att de 

äldre som har hemtjänst idag är äldre och sjukare, hjälpinsatserna sätts in senare, det finns 

mindre tid för vårdtagarna, det finns för få platser i särskilda boenden och samhället erbjuder 

inte samma möjligheter till kreativa aktiviteter som tidigare. Hemtjänstpersonalen hade 

uppmärksammat att de äldre har ett behov att få vara delaktig i de kreativa vardagsaktiviteter 

som de tidigare utfört, om än bara att få göra en del av aktiviteten. De beskrev att en del äldre 

frågade efter fler aktiviteter än vad som erbjöds, men att det även fanns de som tappat 

intresset och tyckte sig ha gjort sitt. Samtidigt berättade hemtjänstpersonalen att kreativa 

aktiviteter har en positiv inverkan på de äldre som är aktiva och delaktiga i aktiviteten. 
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DISKUSSION

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att utifrån hemtjänst personalens erfarenheter få en förståelse för vilket 

behov äldre personer i eget boende har av kreativa aktiviteter.

I denna studie blev det tydligt hur komplext den dynamiska processen mellan individ, miljö 

och aktivitet är och hur mycket samhället styr den enskilde individens val och möjligheter till 

kreativa aktiviteter. Alla individer är delaktiga och påverkar de förändringar, och de 

värderingar och normer som skapas i samhället.

I resultatet framkommer det att både de äldre som har hemtjänst och de förutsättningar som 

finns i den miljö de lever idag har förändrats. En del av förklaringen till dessa förändringar 

tror författarna kan vara ädelreformen men framför allt att det finns ett större antal äldre som 

är i behov av hjälp och att resurserna måste hushållas. Detta tydliggörs i många rapporter som 

beskriver att ansvaret för hemsjukvården i det ordinära boendet övertogs av många kommuner 

när Ädelreformen kom. Snabba organisationsförändringar beskrivs vara orsaken till att 

hemtjänsten på många håll blivit mer detaljstyrd och fragmenterad och personalens 

handlingsutrymme har begränsats, vilket innebär svårigheter att möta det individuella och 

varierande behovet (Larsson & Szebehely, 2006; Socialstyrelsen, 2007). Larssons och 

Szebehelys (2006) rapport tar upp att kommunens budget ofta är avgörande vid bedömning av 

de sökandes hjälpbehov, trots att det, enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det den 

enskildes behov som ska vara avgörande och att kommunerna ska tillgodose de äldres behov 

vad gäller stöd omsorg och service. Författarna till studien anser att resultatet visar på att det 

inte krävs mer resurser att även tillgodose de äldres behov av kreativa aktiviteter, det krävs 

däremot en större fokus på kreativiteten i vardaglig rehabilitering. Genom att tillvarata de 

äldre, som har möjlighet och vilja till att vara delaktiga, kan de bli en resurs för samhället. 

En annan faktor som påverkar är att TV:n fått en större plats i våra liv, och i resultatet 

redogjordes hemtjänstpersonalen upplevelse av att de äldre tillbringar mycket tid framför 

TV:n eftersom möjligheterna till kreativa aktiviteter är få. Vad gäller TV tittande menar 

Csikszentmihályi (2001) att det är den passiva aktivitet som i snitt förbrukar mest mental 

energi. Han menar att TV tittandet är den mest passivt och tillvänjande aktivitet som 

människan gjort under den mänskliga evolutionen, och ingenting har lockat och fångat 

människors uppmärksamhet med samma lätthet. Samtidigt påpekar han att passiva aktiviteter

inte är något problem i lagom mängd, men att det blir ett problem om den passiva aktiviteten 
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är individens huvudsakliga eller enda strategi för att fylla sin vardag. Med stöd av resultatet 

anser författarna att det vanemönster som TV:n skapar, skulle kunna brytas om den äldres 

individuella särdrag uppmärksammades och att kreativa aktiviteter erbjöds utifrån de äldres 

önskemål och behov.

I studien framkom att de äldres behov av kreativa aktiviteter inte är tillgodosett hos alla, de 

önskar göra andra aktiviteter än vad som erbjuds av samhället. Larssons och Szebehelys 

(2006) rapport visar att de tidigare öppna verksamheterna, exempelvis dagverksamheterna 

som erbjöd hobby och fritidsaktiviteter och riktade sig till en bredare målgrupp, är idag 

biståndsbedömda insatser. Dessa beskrivs inrikta sig till enbart vissa målgrupper, och är ett 

komplement till hemtjänst. Författarna till denna studie menar att kreativitet genom hantverk 

inte erbjuds i samma utsträckning inom arbetsterapi idag, fast hantverk beskrivs i 

arbetsterapins historia som något grundläggande och med ett terapeutiskt värde. Bingo och 

dragspelsmusik erbjuds ofta och fyller ett visst behov hos de äldre, men författarna menar att 

för att kunna möta de äldres behov av kreativa aktiviteter krävs ett vidare perspektiv och det 

bör ses över vilka möjligheter som finns till att erbjuda kreativa aktiviteter som komplement.

Hemtjänstpersonalen har uppmärksammat en önskan hos de äldre att få vara delaktiga, om än 

bara till liten del. Det är viktigt för de äldre att få göra dessa små kreativa aktiviteter eftersom 

de påverkar deras självkänsla och identitet. Att få fortsätta att vara kreativ trots sjukdomar och 

nedsättningar menar Reynolds (2003) är viktigt i livet för att känna sig behövd, de kreativa 

aktiviteterna ger en känsla av att i alla fall göra ”någonting” och motverkar känslan av att vara 

värdelös. Detta styrker resultatet där det ofta framkom att små vardagliga kreativa aktiviteter 

uppskattades av de äldre. Vidare beskriver Reynolds (2003) att kunna ge bort egna skapade 

verk ökar självkänslan. Detta är förenligt med resultatet som visade på att de äldre fann stor 

glädje i att exempelvis baka eget kaffebröd att bjuda på. 

Det är viktigt att framhålla att i resultatet framkom även att hemtjänstpersonalen upplevde att 

en del äldre var nöjda med sin situation, att de hade gjort sitt i livet och kände inte något 

behov av kreativa aktiviteter. Detta styrks i Tollen, Fredriksson & Kamwendo (2008) som 

menar att vissa äldre känner sig nöjda med att delegera och ta hjälp av andra. Även Steeman, 

Godderis, Grypdonck, de Bal, de Casterlé (2007) beskriver att vissa äldre inte ser beroendet 

av andra som ett hinder utan som ett privilegium, efter ett liv med arbete och föräldraskap. 

Författarna återkommer till vikten av att uppmärksamma individens särdrag och inte tvinga på 

den äldre kreativa aktiviteter, som de inte är intresserade av. 
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Att få möjlighet att försvinna in i görandet av önskade kreativa aktiviteter menar Anderson, 

Svidén och Borell (2008) gör att personen upplever en känsla av välbefinnande, och detta 

välbefinnande kan kopplas mot glädjen att få engagera sig. Detta återfinns i studiens resultat 

där hemtjänstpersonalen beskrev hur de äldre glömmer både krämpor och vardagens tristess 

när de ges möjlighet att engagera sig i självvalda kreativa aktiviteter. Författarna anser att 

kreativa aktiviteter är tätt knutet till begreppet ”flow”. De flesta aktiviteter som skapar ”flow” 

har, enligt Csikszentmihályi (2001) klara mål, tydliga regler och omedelbar feedback. Han 

menar att människor mår som bäst när de är i flow, när de är engagerade i utmaningen, löser 

problem eller gör nya upptäckter. Då finns det inget utrymme för själupptagenhet, 

tidsuppfattningen ändras och en känsla av styrka infinner sig. Vidare beskriver han ”flow” 

som ett harmoniskt ögonblick då den fysiska energin är fokuserad och livet kommer till sin 

rätt. Hemtjänstpersonalen i studien uttryckte även att de äldre som var aktiva i kreativa 

aktiviteter uppvisade en positivare livssyn, och erhöll en större uppskattning från andra i sin 

omgivning, än de som var inaktiva. Det överensstämmer med Imperatore Blanche (2007) och 

Schmid (2004) beskrivning av kreativa aktiviteters betydelse för att stärka upplevelsen av sig 

själv och att få en ökad motivation. 

När det inte finns möjlighet att kunna använda sig av kreativitet i sin vardag visar studiens 

resultat att de äldre drabbas av negativa konsekvenser. Dagarna blir långa och det enda att se 

fram emot är fasta rutiner vid personlig vård och mat och vila. Dygnsrytm och balans i 

vardagen rubbas när dagarna saknar invanda dagliga kreativa aktiviteter, detta åtgärdas ofta 

genom medicin mot sömnsvårigheter och värk. Författarna menar att resultatet i denna studie 

visar liksom många andra studier att engagemang i meningsfulla självvalda aktiviteter är 

avgörande för att uppnå välbefinnande (AOTA, 2002; Hagedorn, 1995; Kielhofner 2008; 

Matuska & Cristiansen, 2008). Studiens författare vill framhålla vikten av kreativiteten i 

aktiviteter, detta för att kreativitet är tätt knutet till den egna identiteten och ger livskraft. 

Metoddiskussion

Författarna valde att genomföra studien med hemtjänstpersonal i fyra olika kommuner i norra

Sverige, detta för att få en bred bild av de äldres behov av kreativa aktiviteter. Kommunerna 

är belägna i ett glest befolkat område och kan därför vara en begränsning i studiens 

överförbarhet. Holloway och Wheeler (2006) beskriver att en studies trovärdighet stärks med 

dess överförbarhet till andra kontext. Författarna menar att trots kommunernas belägenhet har

studien trovärdighet, eftersom den kan ge en ökad förståelse för behovet av kreativa 

aktiviteter för äldre i den norra delen av Sverige, samt i andra glest befolkade områden.
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Genom att intervjua hemtjänstpersonal fångar författarna upp fler individers aktivitetsbehov 

genom tid. Deltagandet var frivillig och de som anmälde sitt intresse till intervju kan ha ett 

eget personligt intresse av just den kreativa delen av aktiviteter och därav ge en sned bild av 

de äldres behov av kreativa aktiviteter. Det är svårt menar Kvale (1997) att hitta den ideala 

intervjupersonen, utan dess lämplighet väljs av intervjuaren utifrån ett specifikt syfte. Att 

intervjua äldre personer med hemtjänst skulle ha gett en mer direkt, konkret information. 

Valet att intervjua hemtjänstpersonal blev i tredje person, men de kunde ge information om 

alla äldre de arbetat med över tid. De kunde också ge mer information och förståelse ur ett 

bredare samhälleligt perspektiv. Författarna diskuterade detta och ansåg att intervjua 

hemtjänstpersonal hade fler fördelar än nackdelar. Under intervjuerna blev det tydligt för 

författarna att begreppet ”kreativa aktiviteter” kan ha orsakat missförstånd hos informanterna, 

detta eftersom begreppet är mångtydigt och abstrakt. Holloway och Wheeler (2006) anser att 

forskare och informant liksom olika yrkesgrupper har olika perspektiv, detta har författarna 

till denna studie uppmärksammat och tagit i beaktning. Uppmärksamheten och medvetenheten 

hos författarna om att det finns vissa hot mot validiteten menar Holloway och Wheeler (2006) 

stärker studiens tillförlitlighet. De påtalar även att tillförlitligheten kan styrkas med hjälp av 

feedback från andra, därför har diskussioner med andra i seminarier och med handledare 

genomförts under studiens framväxande.

Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2003), och tillvägagångssättet 

följdes noggrant. En styrka i studien var att meningsbärande enheter plockades ut var för sig 

av författarna inledningsvis, för att sedan sammanställas tillsammans. Att det finns flera 

tolkare för samma intervju ger enligt Kvale (1997) en bättre kontroll vid analysen, samt 

motverkar ensidig subjektivitet. Det noggranna arbetet med koder och kategorisering gjorde 

att processen gick fram och tillbaka flera gånger för att kunna fastslå de uppkomna 

kategorierna. En väl beskriven analysprocess menar Holloway och Wheeler (2006) stärker en 

studies pålitlighet och visar på noggrannhet i analysarbetet. En slutlig kontroll gjordes av 

koder och meningsbärande enheter vilket ytterligare styrker studiens pålitlighet och 

noggrannhet, dessutom läste handledaren datamaterialet och verifierade dess relevans.

Författarna anser att studien besvarat syftet eftersom resultatet beskriver både faktorer som 

påverkar de äldres behov av kreativa aktiviteter samt vilket uttryckt behov som uppfattats. 

Dessutom framkom hur de kreativa aktiviteterna påverkar äldre och vikten av att få göra 

dessa. Det breda innehållet ger en förståelse och belyser behovet av kreativa aktiviteter för 

äldre i eget hem.
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KONKLUSION

Författarna drar slutsatsen att den aktuella studien visar på att många faktorer påverkar 

behovet av kreativa aktiviteter hos äldre som bor i eget hem med hemtjänst idag. Samhället 

och dess värderingar har förändrats, de äldre med hemtjänst har blivit en grupp av mycket 

gamla och sjuka individer, och kommunerna har fått ett stort ansvar över deras situation. 

Tidigare skulle äldre med liknande vårdbehov bott på äldreboenden och haft tillgång till 

arbetsterapi. Det faktum att de äldre i dag är en stor resurskrävande grupp, menar författarna 

gör det svårt att kunna se till individens alla behov, omsorg har kommit att bli den primära 

fokusen. 

Studien visar att de äldre idag upplevs vara mycket mer passiva än tidigare, de sitter ofta 

ensamma hemma och ser på TV. Författarna har uppmärksammats på att resurserna inte är 

desamma för äldreomsorgen som tidigare vilket påverkar de äldres möjligheter till kreativa 

aktiviteter. Författarna vill med studien belysa att för att de äldre ska kunna vara mer aktiva 

idag och för att de ska få möjlighet till ett meningsfullt åldrande bör kreativa aktiviteter få en 

större plats i deras vardag. Studien visar att de äldre uttryckt ett behov av små vardagliga 

kreativa aktiviteter som delaktighet i matlagning/matsituationer, trädgårdsarbete, och att detta 

skulle ge dem en större livskvalitet. Kreativitet, det vill säga få möjlighet att sätta en egen 

personlig prägel i små vardagliga göromål menar författarna kan göra stor skillnad för den 

äldres välbefinnande, och att dessa små kreativa aktiviteter bör satsas på inom äldreomsorgen 

i framtiden. 

Författarna ser vikten av fortsatt forskning om vilka kreativa aktiviteter framtidens äldre kan 

ha behov av och vara intresserade av. Det skulle hjälpa arbetsterapeuter att vara redo och 

kunna möta det kommande behovet av kreativa aktiviteter. Eftersom dagens samhälle styrs av 

ekonomiska resurser och många indragningar sker på bekostnad av möjligheten till kreativa 

aktiviteter, skulle det även vara intressant med forskning som jämför kostnader för en satsning 

på kreativa aktiviteter gentemot eventuella vinster i form av färre vårdinsatser och medicin.
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INTERVJUGUIDE Bilaga 1

Innan intervjun beskrivs och diskuteras tillsammans:

 Studien 

 Proceduren 

 Etiska aspekterna 

 Begreppet kreativa aktiviteter

 De äldres ålder (65+)

Det är även viktigt att det framkommer hur länge deltagaren i intervjun har arbetat. (Ålder och 

kön noteras)

Berätta hur ser det ut bland de äldre som du går till, när det gäller kreativa aktiviteter?

 Hur sysselsätter sig de äldre med kreativa aktiviteter?

~ Ge exempel.

 Vilka möjligheter finns att utföra de kreativa aktiviteterna?

~ Stöd/hinder i miljön (fysisk, social, kulturell & samhälliga) 

Berätta vilka erfarenheter du har när det gäller äldre och kreativa aktiviteter?

 Skillnader förr och nu

~ i behovet av att utföra kreativa aktiviteter.

~ i vilka möjligheter som finns till att utföra kreativa aktiviteter.

~ i hur mycket och hur ofta äldre sysselsätter sig med kreativa aktiviteter. 

 Finns det äldre som av olika orsaker har slutat med kreativa aktiviteter?

~ Varför?

Vilka behov av kreativa aktiviteter uppfattar du att äldre har?
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 Vad uttrycker de/vad säger de/vad visar de att de skulle vilja göra? (Verbala/icke 

verbala uttryck?)

 Kan du ge exempel på olika situationer?

 Hur påverkas de äldre när de gör kreativa aktiviteter? Vad säger de/vad visar de?
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Bilaga 2

                     2009-02-23

Information om studie

Vi vill på detta sätt ge ytterligare information om den studie vi beskrev för Er per telefon. 

Den äldre befolkningen ökar i samhället och de bor numera kvar längre tid i sina hem. Studier 
visar på att aktiviteter har betydelse för äldres hälsa. Vi är två studenter som går 6:e terminen 
på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet [LTU]. I möten med äldre och 
genom våra studier har vi fått ett intresse för de äldres behov av meningsfulla aktiviteter. 
Studien är vårt examensarbete och har som syfte att ge en bättre förståelse för vilket behov 
äldre, som bor i eget hem, har av kreativa aktiviteter. Med kreativa aktiviteter menar vi 
meningsfulla och produktiva aktiviteter som har ett personligt värde för den äldre, och kan 
exempelvis vara hantverk, handarbete, bakning, matlagning, bild och trädgårdsarbete. 

Vi vänder oss till Dig med förfrågan om att hjälpa oss med förmedling av lämpliga deltagare 
till vår studie. Vi skulle vilja komma i kontakt med både kvinnor och män som har arbetat 
flera år inom hemtjänsten. De tillhör den personalgrupp som arbetar nära äldre personer i eget 
boende och har en bra förståelse för vilka behov de äldre har inom många områden. Vi skulle 
vilja få ut vårt informationsblad till personalen samt svarslådan för svarsblanketterna i deras 
grupprum. Vi hämtar sedan lådan och kommer att kontakta de som är intresserade av att delta, 
för att komma överens om tid och plats för intervju. 

Vi kommer att använda oss av intervju som metod. Intervjun kommer att spelas in och 
beräknas ta ca en timma. Inspelningen och utskriften kommer att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Allt material kommer att utformas så att personerna inte kommer att kunna 
identifieras i resultatet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst utan förklaring 
avbrytas. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig vid LTU: s hemsida 
(http://epubl.ltul.se). 

Har Du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Arbetsterapeutstud. Arbetsterapeutstud. Handledare
Maria Elveback Katarina Johansson Marianne Sirkka 
070-6403813 070-2987446 Magister i arbetsterapi, 
marelv@student.ltu.se katjoh@student.ltu.se Arbetsterapienheten, 

Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå 

http://epubl.ltul.se
mailto:marelv@student.ltu.se
mailto:katjoh@student.ltu.se
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2009-02-23

Information om studie och förfrågan om deltagande

Den äldre befolkningen ökar i samhället och de bor numera kvar längre tid i sina hem. Studier 
visar på att aktiviteter har betydelse för äldres hälsa. Vi är två studenter som går 6:e terminen 
på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet [LTU]. I möten med äldre och 
genom våra studier har vi fått ett intresse för de äldres behov av meningsfulla aktiviteter. 
Studien är vårt examensarbete och har som syfte att ge en bättre förståelse för vilket behov 
äldre, som bor i eget hem, har av kreativa aktiviteter. Med kreativa aktiviteter menar vi 
meningsfulla och produktiva aktiviteter som har ett personligt värde för den äldre, och kan 
exempelvis vara hantverk, handarbete, bakning, matlagning, bild och trädgårdsarbete. 

Ni, som arbetar inom hemtjänsten, arbetar nära äldre människor och får en bra förståelse för 
vilka behov de äldre har inom många områden. Därför skulle vi vilja intervjua Dig som 
arbetat under flera år med äldre personer. Vi vill gärna att Du berättar för oss om hur det ser 
ut bland de äldre som Du går till, när det gäller kreativa aktiviteter, vilka erfarenheter Du har 
och vilka behov av kreativa aktiviteter Du har uppfattat att de äldre har.

Intervjun kommer att spelas in på band och beräknas ta ca en timma och kommer att skrivas 
ut ordagrant av oss. Allt material kommer att utformas så att Du och andra personer inte 
kommer att kunna identifieras i resultatet. Du som väljer att vara med i studien gör det helt 
frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun utan att förklara varför. Har Du bestämt Dig 
för att delta kan Du lämna ditt svar i svarslådan som vi lämnat i Ert grupprum, så kontaktar vi 
Dig och tillsammans bestämmer vi tid och plats för intervjun.  Den färdiga studien kommer 
att finnas tillgänglig på LTU:s hemsida (http://epubl.ltul.se).

Vi ser fram emot att få möjlighet att få ta del av det Du upplevt i arbetet med äldre och deras 
kreativa aktiviteter. Dina erfarenheter är viktiga för att vi ska få en bättre förståelse och även 
för att äldres behov ska bli synligt i samhället.

Har Du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar

Arbetsterapeutstud. Arbetsterapeutstud. Handledare
Maria Elveback Katarina Johansson Marianne
070-6403813 070-2987446 Magister i arbetsterapi
marelv@student.ltu.se katjoh@student.ltu.se Arbetsterapienheten

Sunderby sjukhus 971 80 Luleå 

http://epubl.ltul.se
mailto:marelv@student.ltu.se
mailto:katjoh@student.ltu.se
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2009-02-01

Svarsblankett

Ja, jag vill medverka i studien.  Ni får gärna kontakta mig. Jag har blivit informerad om att jag 

har rätt att avbryta mitt deltagande i denna studie när som helst och utan att behöva ange 

någon förklaring. 

Namn:_______________________________________

Telefonnr:_________________ Jag nås lämpligast (tidpunkt):__________

Datum:___________________

Underskrift/Namnteckning:________________________________

Lämna blanketten i svarslådan inom en vecka. 

Vi tar sedan kontakt med Dig och kommer tillsammans överens om tid och plats för intervju.


