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Sammanfattning 
Bakgrund: Personer med demenssjukdom som försämras i sin sjukdom flyttar ibland till 
vård- och omsorgsboende. Arbetsterapeuter har kunskap om miljöns betydelse vid utförande 
av aktivitet, att miljön kan vara möjliggörande eller hindrande. Arbetsterapeuten ger 
rekommendationer om hur miljön ska utformas på vård-och omsorgsboenden för att främja 
aktivitet. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hur förutsättningar i miljön på 
vård- och omsorgsboenden kan främja aktivitetsutförandet för personer med demenssjukdom. 
Metod: Studien var en kvalitativ deskriptiv studie där åtta intervjuer med arbetsterapeuter 
genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Datamaterialet analyserades med 
innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet. Resultat: Resultatet visade att 
arbetsterapeuternas erfarenhet av att arbeta med miljön på vård- och omsorgsboende för att 
främja aktivitet för personer med demenssjukdom var att ta vara på resurser i form av 
personal. Arbetsterapeuten delgav kunskap till personalen vilket ansågs främja utförandet av 
aktiviteter på både individuell och gruppnivå för personer med demenssjukdom. Tillgång till 
olika aktivitetsmaterial främjade aktivitetsutförandet för personen med demenssjukdom. 
Arbetsterapeuterna som deltog i studien framhävde att tillgång till anpassade lokaler på vård-
och omsorgsboendet främjade utförandet av aktiviteter för personer med demenssjukdom. 
Slutsats: Den här studien visar att det finns förutsättningar i miljön på vård- och 
omsorgsboenden för personer med demenssjukdom som främjar aktivitet. Den visar vidare att 
arbetsterapeuter har kompetens att anpassa miljön, både fysiskt och socialt, för att skapa dessa 
förutsättningar.  
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1. Inledning 
I Sverige finns det ca 150 000 personer med demensdiagnos och varje år insjuknar 20 000 till 
25 000 personer i en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Demenssjukdom orsakar olika 
störningar i de högre kortikala funktionerna, vilket medför att minnet påverkas liksom 
förmågan att göra bedömningar, inlärningsförmåga, språk och orienteringsförmågor (Pool, 
2009). Aktivitetsförmågan vid demenssjukdom skiljer sig åt hos olika individer beroende på 
vilken demenssjukdom individen har eller hur långt framskriden sjukdomen är. Kielhofner 
(2012) beskriver att miljön består av kulturell, social och fysisk miljö som omger personen, 
vilket påverkar människans aktivitetsutförande och motivation. Miljön kan både underlätta 
och begränsa aktivitetsutförande vara främjande genom olika resurser och vara begränsande 
genom miljöns utformning. 
 
2. Bakgrund 
2.1 Demenssjukdomar 
Det vanligaste demenstillståndet är att sjukdomen är primärdegenerativ vilket innebär att 
hjärnvävnadens olika strukturer bryts ned gradvis i centrala nervsystemet. Det finns olika 
typer av demenssjukdomar, de vanligaste är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demenssjukdom, 
Frontotemporal demenssjukdom och Lewykropps demenssjukdom. Alzheimers sjukdom 
innebär att personen får minnessvårigheter, nedsatt orienteringsförmåga, språkstörningar samt 
att symtomen ökar under sjukdomsförloppet. Vaskulär demenssjukdom kan komma plötsligt 
och har ett stegvist förlopp, den orsakas av blödningar och proppar i hjärnvävnaden. 
Symtomen är varierande beroende på var i hjärnan skadan är lokaliserad exempelvis 
personlighetsstörningar vid en skada i pannloben. Vid Frontotemporal demenssjukdom 
kommer symtomen smygande och lokaliseras till framdelen av hjärnan, oftast debuterar den 
vid ca 50–60 årsåldern. Symtomen är personlighetsförändringar och nedsatt språkförmåga, 
senare kommer symtom som har en påverkan på omdömet och abstrakt tänkande. 
Lewykropps demenssjukdom har liknande symtom som Parkinsons sjukdom och Alzheimers 
sjukdom. Symtom som är vanliga är nedsatt uppmärksamhetsförmåga, rumsorientering, 
synhallucinationer, minnesstörning och ökad fallrisk. Det förekommer även Parkinsonsymtom 
som stelhet, ökad salivutsöndring och mindre mimik (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Enligt Dehlin & Rundgren (2014) har demenssjukdomen en indelning i tre steg relaterade till 
aktivitetsstöd och olika stöd i det dagliga livet. Vid lätt demenssjukdom kan patienten utföra 
de flesta aktiviteter i vardagen men kan behöva stöd i svårare situationer. Vid måttlig 
demenssjukdom klarar patienten att bo i eget boende men behöver stöd med vissa vardagliga 
aktiviteter. Vid svår demenssjukdom kan personen behöva hjälp med det mesta i sina 
vardagliga aktiviteter och bor ofta på ett vård- och omsorgsboende. Demenssjukdomen är 
progredierande och personen försämras gradvis (Socialstyrelsen, 2016). 
 
2.2 Aktivitetsutförande vid demenssjukdom 
I samband med att kognitiva förmågor försämras påverkas även personens upplevelse av 
aktivitet, förmågan att göra val och ha kontroll (Kielhofner, 2012). Personer med 
demenssjukdom kan delta i aktiviteter på olika sätt, beroende på sjukdomens progression kan 
deltagandet variera från att betrakta andras utförande till att aktivt delta i aktiviteten (Nygård, 
2013). Genom att använda tidigare kända aktiviteter stimuleras aktivitetsförmågan och de 
kortikala funktioner som finns kvar hos personen med demenssjukdom. De kortikala 
funktionerna bevaras genom att använda det minne som finns bibehållet i kroppen exempelvis 
genom att skala potatis, cykla eller diska (Nygård, 2013). 
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Aktivitetsförmågan kan delas in i ADL (aktiviteter i vardagliga livet) som innehåller både 
IADL (instrumentell ADL) och PADL (personlig ADL). IADL innehåller bland annat 
aktiveter som handla, ha hand om pengar och att laga mat. PADL innehåller exempelvis 
aktiviteter som hygien, gå på toaletten och att äta (Nygård, 2013). Sociala aktiviteter minskar 
gradvis när en demenssjukdom utvecklas, personen upplever en känsla av skam samt att det är 
besvärligt och svårt för andra att förstå. Aktiviteter som varit givande tidigare kan med 
försämring av demenssjukdomen upplevas belastande att utföra, exempelvis att läsa en bok 
när personen inte minns bokens handling (Nygård, 2013). Enligt socialstyrelsen ska åtgärder 
för personer med demenssjukdom vara att ge en god vård som främjar livskvalitet och gör 
vardagen lättare i olika skeden av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2016). Aktiviteter bör anpassas 
efter individens personliga behov och önskemål, till exempel vid studiecirklar är det viktigt att 
utföra aktiviteten på den nivå individen befinner sig för att skapa meningsfullhet. Är det för 
svårt eller avancerat upplevs det mer som en påfrestning (Sjöbeck & Berglund, 2011). För att 
personer med demenssjukdom ska uppleva livskvalité är det viktigt att personen får delta i 
sociala och meningsfulla aktiviteter som leder till ett engagemang i aktiviteten (Beerens m.fl., 
2016). Även socialstyrelsen (2016) belyser vikten av meningsfulla aktiviteter, social 
gemenskap och fysisk aktivitet. Både sociala aktiviteter och individuella fritidsaktiviteter har 
visat sig ha fördelar för personer med demenssjukdom då det leder till ökat engagemang i 
aktivitet samt minskad agitation (Han, Radel, McDown, & Sabata, 2016). Det är viktigt att 
personal på vård- och omsorgsboenden har kunskap om aktivitetens betydelse för personer 
med demenssjukdom och kan identifiera de delar inom miljön som begränsar och främjar 
aktivitet (Holthe, Thorsen, & Josephsson, 2007). Holthe m.fl., (2007) menar dock att 
forskning saknas om hur miljön på vård-och omsorgsboenden används för att främja 
deltagande i meningsfulla aktiviteter för individen.  
 
2.3 Arbetsterapi för personer med demenssjukdom 
Arbetsterapeutens roll är att stödja och uppmuntra klienten att tänka i nya banor för att kunna 
utföra aktiviteter på ett nytt sätt och känna tillfredsställelse vid utförande av aktiviteter 
(Kielhofner, 2012). För att underlätta sociala aktiviteter bekräftar arbetsterapeuten personen 
med demenssjukdom genom att uppmärksamma personens upplevelse av kapacitet att utföra 
social aktivitet. Personen med demenssjukdom kan uppleva oro som kan störa aktiviteten och 
arbetsterapeuten kan ge fysiskt stöd, struktur och uppmuntran (Kielhofner, 2012). Kognitiv 
funktionsnedsättning kan leda till svårigheter att uttrycka sig och framföra sina önskemål om 
sin vilja att göra något, arbetsterapeuten kan underlätta genom att arbeta med att finna 
personens viljekraft, utförandekapacitet, vanebildning samt att se till den omgivande miljön 
(Kielhofner, 2012). Viljekraften handlar om att tänka, känna och längta till att utföra aktivitet 
samt att uppleva lycka och förnöjsamhet vid aktivitetsutförande. Vilja är en process som hela 
tiden fortskrider, när en människa upplever något så formas viljekraften utifrån tankar och 
känslor. Viljekraften förändras över tid när individen utvecklas, åldras eller befinner sig i en 
ny miljö som möjliggör eller hindrar aktivitetsutförande. Vanebildning sker när upprepad 
handling har blivit halvautomatiserad, när vi gör saker tillräckligt många gånger så utför vi 
handlingen på rutin. Vanebildning sker i olika miljöer bland annat social miljö, fysisk miljö, 
eller tidsbunden miljö. Kielhofner (2012) beskriver att miljön består av den kulturella, sociala 
och fysiska miljön som omger personen, och att den påverkar människans aktivitetsutförande 
samt motivation och organisation. Utförandekapacitet handlar om personens psykologiska, 
kognitiva och fysiska förmågor som gör att individen kan utföra en aktivitet (Kielhofner, 
2012). Kognitiv funktionsnedsättning förändrar utförandekapaciteten och aktivitetsförmågan 
vilket gör att vanor måste förändras eller kompenseras (Kielhofner, 2012). Kognitiv 
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funktionsnedsättning kan minskas genom att anpassa miljön och att reducera hinder som att ta 
bort stimuli som stör i miljön (Björkdahl, 2015). 
 
2.4 Miljö på vård- och omsorgsboenden 
Enligt socialstyrelsen ska det finnas vård- och omsorgsboenden som är anpassade för personer 
med demenssjukdom. Boendet bör vara anpassat för att främja känslan av delaktighet hos 
personer med demenssjukdom vilket ger trygghet och en känsla av igenkännande hos 
personen. Vård- och omsorgsboendet innehåller ofta ett gemensamt utrymme med matsal/kök 
och allrum samt egna rum/ lägenheter till varje person (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Miljön på vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan vara både en 
resurs och en begränsning för aktivitetsutförande. Resurser i miljön kan exempelvis vara att 
personen känner igen sig i miljön genom möblering, instruktioner samt stöttande personer i 
omgivningen. Begränsningar i miljön på vård-och omsorgsboenden kan vara stängda dörrar, 
vilket hindrar personen med demenssjukdom att spontant röra sig fritt (Richards, D`Cruz, 
Harman, & Stagnitti, 2015). På vård- och omsorgsboenden är den fysiska miljön viktig för att 
öka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Den fysiska miljön innefattar ljudmiljö, 
arkitektur, färg och ljussättning (Wijk, 2013). Vid demenssjukdom är en del personer känsliga 
för ljud därför är det viktigt att ljudnivån anpassas efter individen. Miljö med bullrig ljudnivå 
kan vara stressande för personen och bör därför minimeras (Wijk, 2013). Forskning visar att 
ljudmiljöer är av betydelse för personer med demenssjukdom vid aktivitetsutförande. Högt 
ljud kan orsaka ökad förvirring och negativa känslor vilket gör att den sociala interaktionen 
kan minska. TV-rum har ofta högre ljudnivåer och minskar då möjligheten till socialt utbyte 
(Garre-Olmo m.fl., 2012).  
 
Genom att hålla en medveten färgsättning kan personer med demenssjukdom få hjälp att 
orientera sig, till exempel genom färgade ledstråk som personen med demenssjukdom kan 
följa till olika platser. Användning av kontraster på porslin och bordsyta kan skapa välmående 
då personen kan uppleva sig självständig vid måltid genom att själv kunna urskilja maten och 
äta den utan hjälp av personal (Wijk, 2013). Sittvänligt möblemang med anpassad höjd 
underlättar för att personer ska kunna förflytta sig självständigt. Det kan vara bra att ha flera 
små bord i matsalen för att kunna bilda lite mindre grupper att sitta i som kan ge lugn och 
trygghet. För att öka välbefinnande och en känsla av trivsel och att vilja vara i miljön kan 
detaljer som blommor, fin dukning, servetter och levande ljus ge den känslan (Wijk, 2013). 
Tillgång till olika föremål att titta och känna på ökar den spontana möjligheten till aktivitet. 
Exempel på sådana föremål är taktila material, akvarium, eldstad och konst (Richards m.fl., 
2015). Vård- och omsorgsboenden som frekvent erbjuder meningsfulla aktiviteter och har en 
hemtrevlig atmosfär främjar social interaktion (Smit, Willemse, de Lange, & Pot, 2014). 
Genom gemensamma utrymmen som är tillgängliga för alla skapas en möjlighet för spontant 
aktivitetsutförande och ett ökat aktivitetsengagemang. Social interaktion kan underlättas av 
miljöfaktorer såsom antal boende, placering i matsalen, stora fönster som ger dagsljus och 
möjlighet att se ut i trädgården (Richards m.fl., 2015). Personal som stöttar konversation vid 
måltider främjar interaktion och gör att personer med demenssjukdom för mer samtal och 
sitter kvar längre tid vid måltiderna (Campo & Chaudhury, 2012). 
 
2.5 Problemområde 
Vård- och omsorgsboenden ska erbjuda en anpassad miljö med hänsyn till olika fysiska och 
kognitiva nedsättningar för att personen ska kunna utföra aktiviteter så självständigt som 
möjligt och känna välbefinnande. Boendets miljö ska tillföra en inbjudande känsla av 
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delaktighet i meningsfulla aktiviteter som innefattar social samvaro och fysisk aktivitet 
(Socialstyrelsen, 2016). Sociala aktiviteter är viktiga för personer med demenssjukdom 
(Beerens m.fl., 2018) och forskning lyfter vikten av en tillgänglig miljö för att främja 
aktiviteter (Richards m.fl., 2015). Inom arbetsterapi finns kunskap om hur förutsättningar i 
miljön kan främja eller hindra aktivitetsutförande (Kielhofner, 2012) och hur 
utförandekapaciteten förändras vid kognitiva funktionsnedsättningar. Det finns även kunskap 
om att anpassningar i miljön minskar den kognitiva funktionsnedsättningen (Björkdahl, 
2015). I en studie gjord av Holte m.fl. (2007) framkommer dock att det saknas forskning om 
hur miljön på vård- och omsorgsboenden används för att främja deltagande i aktivitet som ger 
meningsfullhet för individen. 
 

3. Syfte  
Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hur förutsättningar i miljön på vård- och 
omsorgsboenden kan främja aktivitetsutförandet för personer med demenssjukdom. 
 

4. Metod 
4.1 Design 
För att besvara syftet valdes en deskriptiv kvalitativ metod. Enligt Polit och Beck (2012) ger 
den deskriptiva kvalitativa metoden ett textnära resultat. Textnära resultat innebär att 
resultatet utformas på en nivå som är beskrivande (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Denna design är lämplig då studiens syfte var att få fram arbetsterapeuters erfarenheter av och 
berättelser om att använda förutsättningar som finns i miljön för att främja aktivitet på vård- 
och omsorgsboenden. 
 
4.2 Urval 
Ett ändamålsenligt urval användes vid val av deltagare till studien. Ett ändamålsenligt urval 
används för att få deltagare med kunskap och erfarenhet att kunna besvara studiens syfte 
(Polit & Beck, 2012). Inklusionskriteriet var att arbetsterapeuter som deltog i studien skulle 
vara stationerade på vård- och omsorgsboendet eller ha både uteområde samt vård- och 
omsorgsboende som sin arbetsplats. För att få variation i urvalet av deltagare till studien 
kontaktades fyra olika kommuner. Enhetschefer kontaktades och informerades om studiens 
syfte och studiens genomförande för att få tillåtelse att kontakta arbetsterapeuterna med en 
förfrågan om deltagande i studien. Tillåtelse gavs från enhetschefer i två kommuner. De två 
andra kommunerna gav inget svar. Efter att tillåtelse erhållits från enhetscheferna söktes 
deltagare på kommunernas hemsidor och kontaktades via mail med skriftligt informationsbrev 
om intresse att delta i studien. Då endast svar erhölls från två av tjugosex arbetsterapeuter som 
tillfrågats via mail så kontaktades de övriga arbetsterapeuterna via telefon med förfrågan om 
deltagande i studien. Efter telefonkontakt var ytterligare sex intresserade av att vara med i 
studien. Totalt samtyckte åtta arbetsterapeuter till att delta i studien och tid och plats bokades 
in för intervjuerna. Deltagande arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta som arbetsterapeut 
med personer som har demenssjukdom varierade mellan ett år och tjugotre år. Erfarenhet att 
arbeta som arbetsterapeut var mellan ett år och tjugofem år. Alla åtta arbetsterapeuter hade en 
obligatorisk webbutbildning om demenssjukdom och vissa arbetsterapeuter hade enstaka 
endagsutbildningar.  
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4.3 Datainsamling 
Till datainsamlingen användes kvalitativ, semistrukturerad intervju för att ta del av 
arbetsterapeutens erfarenheter av hur förutsättningar i miljön kan främja aktivitetsutförande. 
Enligt Polit och Beck (2012) används semistrukturerade intervjuer efter en logisk ordning 
exempelvis en logisk följdfråga ”vad hände sedan”, för att deltagarna fritt ska kunna berätta 
om sina erfarenheter och berättelser för att få detaljerad information. En intervjuguide 
utformades för att strukturera upp frågeställningarna. Intervjuguidens struktur innebär att 
frågor formuleras efter ämnet som ska täckas (Kvale, Brinkman, & Torhell, 2014. 
Intervjuguiden (bilaga 1) utformades utifrån studiens syfte och innehöll inledande frågor, 
huvudfrågor och följdfrågor (Kvale m.fl., 2014). Två av deltagarna fick efter förfrågan 
intervjuguiden i förväg. Den första intervjun användes som en pilotintervju för att säkerställa 
att intervjuguiden svarade mot studiens syfte. Pilotintervju kan beskrivas som ett test av 
intervjuguiden för att se om justeringar behöver göras och hur lång tid intervjun tar att utföra 
(Kristensson, 2014). Intervjuguiden fungerade bra, inga förändringar gjordes och därför 
användes intervjuguiden vid intervjuerna. Den första intervjun delades upp likvärdigt mellan 
författarna, sedan intervjuades deltagarna av författarna varannan gång. Intervjuerna varade i 
trettio till fyrtiofem minuter och fem av intervjuerna utfördes på den plats som 
arbetsterapeuten valt och tre av intervjuerna utfördes via telefon. Varje intervju spelades in på 
mp3 spelare, inspelning av intervju innebär att intervjuaren kan ha full koncentration på 
deltagarens svar och efter intervjun kunna lyssna flera gånger på materialet så att inget går 
förlorat (Kvale m.fl., 2014). 
 
4.4 Dataanalys 
Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med 
fokus på det manifesta innehållet. Analysen börjar med att intervjuerna transkriberas, vilket 
innebär att texten skrivs ned ordagrant. Ord, meningar och stycken som handlar om samma 
sak kallas meningsbärande enheter, de meningsbärande enheterna tas ur intervjuerna och ska 
relatera till syftet. Meningsbärande enheter kondenseras det vill säga kortas ner och det 
huvudsakliga innehållet i texten bevaras. Därefter kodas de meningsbärande enheterna till 
koder som kan kallas etikett vilket innebär att texten blir lättare att hantera och det väsentliga 
innehållet bevaras samt att texten får en kod för innehållet. Koder som har samma betydelse 
eller likhet delas in i underkategorier. Sedan bildas huvudkategorier som innefattar flera 
underkategorier vilket i sin tur sammanfattar kodernas betydelse (Graneheim & Lundman, 
2004)  
 
Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades. Författarna läste sedan 
igenom all transkriberad text var för sig för att få förståelse för sammanhanget i texten. 
Därefter markerades de meningsbärande enheter som svarade på syftet i den transkriberande 
texten. De meningsbärande enheterna lästes ett flertal gånger innan de kondenserades för att 
göra texten mer lätthanterlig utan att förlora innehållet. De kondenserade meningsenheterna 
benämndes med koder. Koder som hade liknande innehåll sorterades i underkategorier utifrån 
innehåll. En kategori bildades av de underkategorier som liknade varandra exempel visas i 
tabell 1.  
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Tabell 1 Exempel från dataanalysen. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkatego

ri 
Kategori 

Hemlikt, ja 
naturligtvis 
försöker man ju 
följa traditioner 
och när det blir 
helg eller fest 
dukar man med 
duk, fina 
servetter. Och så 
försöker man 
naturligtvis följa 
det som dom 
äldre är vana vid. 
Med rätt växter 
beroende på 
årstider och att 
det som sitter på 
väggarna som 
tavlor och konst 
att det ger 
igenkänningsfakt
or. 

Miljön behöver 
vara hemlik 
vilket kan uppnås 
genom att 
anpassa miljön 
efter årstider, 
helger, högtider 
och inredning 
med 
igenkänningsfakt
or. 
 

En miljö med 
igenkänningsfakt
or och tradition 
ger hemlik miljö. 
 

Hemlik 
miljö 
 

Förutsättningar 
för 
aktivitetsutföran
de i den fysiska 
miljön. 

 

4.5 Etiskt ställningstagande 
De etiska ställningstagande är taget utifrån de fyra forskningsetiska principerna som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet ger information om studien, att deltagandet är frivilligt och att deltagaren 
kan avbryta studien när som helst. Samtyckeskrav innebär att deltagaren samtycker till att 
delta i studien. Konfidentialitetskravet är att materialet förvaras från utomstående och att det 
ej går att identifiera deltagarna. Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas för 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagarna fick skriftlig och muntlig 
information om de forskningsetiska principerna som ingick i studien i förväg, och samtycke 
gavs innan datainsamlingen påbörjades. De fick information om att deltagandet i studien var 
frivilligt och att studien kunde avbrytas när som helst utan någon förklaring samt att 
materialet förstördes efter examensarbetets slut. 
 

5. Resultat 
Resultatet baseras på två kategorier som framkom i analysen; Förutsättningar för 
aktivitetsutförande i den fysiska miljön och Den sociala miljöns förutsättningar för 
aktivitetsutförande. Huvudkategorierna presenteras som rubriker i resultatet. Resultatet 
beskrivs sedan i löpande text med belysande citat från intervjuerna.  



 

 7 

 
5.1 Förutsättningar för aktivitetsutförande i den fysiska miljön 
5.1.1 Tillgång till aktivitetslokaler och material 
Av arbetsterapeuternas beskrivningar framkom att vård- och omsorgsboenden hade olika 
planlösningar och varierande utbud av storlek på lokaler. En del vård- och omsorgsboenden 
hade flera och stora utrymmen för aktivitet, vilket gav fler möjligheter, och ett större utbud av 
gruppaktiviteter för personer med demenssjukdomar. Vård- och omsorgsboenden som endast 
hade få lokaler och små aktivitetsrum med plats för färre deltagare hindrade möjligheten till 
gruppaktiviteter där fler kunde delta. Vidare beskrev arbetsterapeuterna att det fanns flera 
variationer av gemensamma utrymmen såsom gemensamma kök med matsalar och 
vardagsrum. På vissa vård- och omsorgsboenden var det i dessa gemensamma utrymmen som 
exempelvis köket/matsalen/vardagsrummet som aktiviteter utfördes då de inte hade större 
utrymmen att tillgå. 
 

“Men vi skulle inte kunna ha alla de här aktiviteterna om boendet inte såg ut 
som de gjorde med de gemensamma utrymmena, just att vi har en stor 
samlingssal eftersom det är så många som bor här” (Intervju 3). 
 
“Sedan används det andra köket kanske mer när man bakar, har sångstund, 
bingo eller så vi har ett litet aktivitetsrum, men det är så litet så det kommer in 
tre rullstolar så är det jättefullt” (Intervju 6). 

 
På vissa vård- och omsorgsboenden beskrevs ett stort utbud av musikutrustning som främjade 
social aktivitet. Musikutrustning som fanns var keyboard, högtalare, mikrofoner, piano, 
synthar, gitarrer och cd spelare. För att kunna utföra aktiviteter och ha en social gemenskap 
förklarade arbetsterapeuterna att vård- och omsorgsboendena hade olika resurser till sitt 
förfogande och resurserna bestod av olika material. Flera arbetsterapeuter berättade att de 
hade samarbetat för att ta fram material som minneslådor med tips om samtalsämnen och 
teman för sociala aktiviteter. Minneslådorna var anpassade för personer med demenssjukdom 
och skulle underlätta att erbjuda lämpliga aktiviteter. Arbetsterapeuterna berättade att de även 
hade olika material såsom brädspel, frågesport och korsord, filmer och bilder på projektor 
samt kortspel och pussel. Arbetsterapeutens erfarenhet var att dessa material gav gemenskap 
på olika sätt, dels genom att bara sitta med och observera andra deltagare vid 
aktivitetsutförande eller att aktivt delta i aktiviteten. Både att delta aktivt i aktiviteten och att 
observera när andra deltog i aktivitet kunde ge livstillfredsställelse och delaktighet för 
personer med demenssjukdom. 
 

“På syjuntan kanske inte alla sitter och stickar eller virkar, dom kanske sitter 
och pratar eller dricker kaffe tillsammans. Att dom får vara med i ett socialt 
sammanhang. För alla kanske inte längre kan sticka eller virka man kanske har 
ont i händerna, men att man är med och sitter och lyssnar och pratar” (Intervju 
1). 
 

5.1.2 Färger och kontraster i miljön 
Färger och kontraster beskrevs av arbetsterapeuterna som främjande eller hindrande till 
aktivitet för personer med demenssjukdom. Arbetsterapeuterna berättade att ledstråk med 
olika färger och/eller ledstänger att hålla sig i användes för att ge en naturlig gångväg att följa. 
Personen med demenssjukdom kunde då lättare hitta till olika lokaler exempelvis till det 
gemensamma köket. På andra vård- och omsorgsboenden ansågs färgmarkeringar vara ett 
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hinder och hade därför valt att ta bort färgmarkeringar på golvet. Gångstråket ansågs 
hindrande då det skapade en undran hos personen med demenssjukdom om vad gångstråket 
var för något, eller vart det ledde. Detta kunde i sin tur leda till oro som resulterade i ett sämre 
aktivitetsutförande. 
 

”Det inte är markerat i golvet för att personen inte ska kunna fokusera på det så 
mycket. Utan [...]det har tagits bort för att personen ifråga fokuserat väldigt 
mycket på att undra varför det finns där. För en person med demenssjukdom så 
kan det vara ett orosmoment så det är borttaget” (Intervju 7). 

 
På ett par vård- och omsorgsboenden berättade arbetsterapeuterna att de hade röda 
kontrastfärger på dörrar och dörrfoder för att möjliggöra för personen med demenssjukdom att 
kunna hitta dörren till sin lägenhet och kunna gå in i lägenheten. En arbetsterapeut berättade 
att ett vård- och omsorgsboende hade tapeter med mönster av en bokhylla på de dörrar där 
personer med demenssjukdom helst inte skulle gå in genom, vilket resulterade i att de ej 
behövde gå och dra i låsta dörrar och uppleva frustration. 
 

“Med tidens kunskap och lite tjat från olika håll har vi bland annat målat 
dörrarna till lägenheterna röda, för rött och klarblått är det som sist lämnar 
seendet[...]” (Intervju 2.) 

 
Arbetsterapeuterna beskrev att kontrastfärger på porslinet användes för att underlätta 
aktivitetsutförandet vid måltidssituationer. Maten kunde då tydliggöras och personen med 
demenssjukdom kunde själv se sin mat och äta den själv. Det är kontrastfärgerna rött och blått 
som används mest eller alternativt mörk mat på ljus tallrik eller tvärtom. Arbetsterapeuten 
beskrev att mönstrade dukar och underlägg undveks för att skapa en lugn miljö runt 
måltidssituationen. 
 

“Som tallrikarna, det gör ju att man lättare kan äta själv om man ser maten. 
När man har rätt porslin med rätt kontraster, inte ha för grälligt på bordet 
om[...]. Det ska vara lugnt och fint och koncentration på måltiden [...]” 
(Intervju 3). 

 
Färger kan påverka aktivitetsutförandet på flera sätt, arbetsterapeuterna beskrev bland annat 
att svart färg kan hindra till aktivitet då golvet kunde uppfattas som ett hål och att de därför 
försökte undvika mörka golv eller mörka mattor på boendena. En arbetsterapeut beskrev att 
det hänt att nyrenoverade badrum fått göras om på grund av att de lagt in mörka golvmattor, 
vilket resulterat i att personer med demenssjukdom ej tordes gå på toaletten eller sköta sin 
hygien för att det mörka golvet uppfattades som ett hål.  

 
5.1.3 Hemlik miljö främjar aktivitet 
Arbetsterapeuterna beskrev att för att få en hemlik miljö är det viktigt att använda sig av 
traditioner som främjar aktivitet, social samvaro exempelvis genom fredagsmys, duka fint till 
helgerna och pynta till högtider. Arbetsterapeuter beskrev att igenkänning från tidigare liv, 
(tex möbler och foton) är viktigt för upplevelsen av hemlik miljö. Hemlik miljö ger 
möjligheter till vardagliga aktiviteter då personen med demenssjukdom känner igen sig i en 
hemlikmiljö och igenkännande traditioner. På vård- och omsorgsboende finns det mer eller 
mindre tillgång till konst, arbetsterapeuterna hade olika erfarenheter av vad som var lagom 
mycket konst. Naturinspirerad konst kunde fånga uppmärksamhet hos personer med 
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demenssjukdom, medan en miljö fri från konst kunde ge lugn och ro och minska mängden 
intryck. 

“Det finns tavlor med lite olika stuk mycket natur och sjöinspirerat. 
Inredningen är gjord så att den ska fånga uppmärksamheten hos den 
boende...något som fortfarande framkallar en positiv reaktion hos dom boende” 
(Intervju 7). 

 

5.1.4 Ljudmiljö 
Personer med demenssjukdom som utvecklat rop och skrikbeteende kunde orsaka en stressad 
och orolig ljudmiljö för övriga boende enligt arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna berättade 
att när personal pratade högt med varandra eller volymen på radio eller tv var hög så kunde 
det störa utförandet av aktivitet genom att koncentrationen försämrades. Flera arbetsterapeuter 
berättade att de hade en policy att det inte skulle vara något bakgrundsljud som, tv och radio 
på vid matsituationer samt att personalen skulle hålla en låg ton. En lugn ljudmiljö kunde 
därmed vara en resurs då det skapade lugn och ro och gav koncentration till att utföra 
aktiviteter. Högt ljud kunde ses som ett hinder och skapade oro samt försämrad koncentration 
vid aktivitetsutförande för personer med demenssjukdom. 
 

“Vi som jobbar är eniga vissa tider ska det vara väldigt lugnt tex att på 
morgonen då pratar vi lågmält och skriker inte mellan avdelningarna. Det 
gäller även vid lunch då är det sagt att det ska vara matro, ingen radio får stå 
på, ingen personal pratar högt med varandra utan det är fokus på mat” 
(Intervju 7). 

 
När det gällde att anpassa musik för individen beskrev en arbetsterapeut att 
omvårdnadspersonalen var den resurs som skulle ligga steget före, beroende på om personen 
med demenssjukdom hade behov av lugn musik eller uppiggande musik som till exempel 
dansband. För vissa personer med demenssjukdom kan viss musik uppfattas som stressande 
och skapa oro vilket resulterade i försämrad koncentrationsförmåga och sämre 
aktivitetsutförande. Lugn musik kunde ge en lugnade och rofylld effekt på personer med 
demenssjukdom och därmed skapa förutsättningar för att utföra aktiviteter. 
 

”Någon kan ju också ha musik på, det jobbar vi väldigt mycket med nu [..] att 
Tv:n är på, det kan vara lugnande eller stillsam musik. Man måste ligga steget 
före och aktivt välja vad som är lämpligt. För det kan bli motsatt effekt om det 
är olämplig eller lämplig musik” (Intervju 8). 
 

5.1.5 Utemiljö 
Vid arbetsterapeuternas beskrivning av utemiljön framkom att utemiljön av naturliga skäl var 
olika beroende på vård- och omsorgsboendets placering och hur det var utformat. Vård- och 
omsorgsboenden hade olika stora trädgårdar och balkonger att tillgå. Generellt beskrev 
arbetsterapeuterna att utemiljön användes mest på sommarhalvåret. Trädgårdarna hade 
sittplatser med utemöbler där personer med demenssjukdom kunde sitta en stund och vila och 
njuta av naturen, där kunde även kaffe och måltider intas. Flera vård- och omsorgsboenden 
hade gångar i trädgården som gav möjlighet att promenera i vilket främjade ett spontant 
aktivitetsutförande för personerna med demenssjukdom. Några vård- och omsorgsboenden 
hade planteringslådor som främjade aktivitetsutförande genom att personerna med 
demenssjukdom var med och hjälpte till att sköta om samt plantera i lådorna. Ett hinder i 
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utemiljön som en arbetsterapeut beskrev var att de hade en liten trädgård med lutningar vilket 
gjorde trädgården otillgänglig för flera personer med demenssjukdom. 
 

“Ja det finns en gård på andra sidan huset där det finns en uteplats, där kan 
man sitta i utemöblerna. Det finns planteringslådor också som de brukar 
använda och plantera i och då uppmuntra jag att de boende ska vara med där” 
(Intervju 4). 

 
“En del är ju lite piggare i benen och kan gå på promenader men det är så 
backigt här, så det är ingen bra miljö för ett äldreboende” (Intervju 5).  

 
De flesta arbetsterapeuterna lyfte vikten av tillgängliga utemiljöer och uttryckte önskemål om 
att kunna ha öppna dörrar så att personer med demenssjukdom själva kunde få tillgång till 
trädgården. Arbetsterapeuterna upplevde att de hade olika möjligheter att påverka 
utformandet av den fysiska miljön. Några var inte med alls medan andra lyfte att de hade ett 
stort inflytande.  
 

5.2 Den sociala miljöns Förutsättningar för aktivitetsutförande  
5.2.1 Personalen möjliggör aktivitet 
Arbetsterapeuterna belyste vikten av individuella aktiviteter, men berättade att ansvaret låg på 
omvårdnadspersonalen eller kontaktpersonen till personen med demenssjukdom. Tid och 
tillgång till arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal var faktorer som påverkade hur mycket 
individuell aktivitet som kunde erbjudas. Vissa vård-och omsorgsboenden hade personal 
anställd specifikt för att utföra aktiviteter. Vidare så förklarade arbetsterapeuterna att de gav 
kunskap och råd om både individuella och gruppaktiviteter till omvårdnadspersonalen. 
 

“Just nu är det lite svårt att få till en individuell aktivitet med bara en boende 
[...] det är brist på resurser.  Personalen behöver vara på plats och ha hand om 
hela gruppen, det har varit svårt att ta sig tid med individuell aktivitet, tyvärr,” 
(Intervju 7). 

 
Individuella aktiviteter för personen med demenssjukdom anpassades efter behov och 
intresse, vilket arbetsterapeuten gav tips och förslag på vad som var lämpligt för personen. 
Individuella anpassningar av aktiviteter kunde vara allt från att titta i album, gå promenad, 
måla naglarna och att tillverka material utifrån personens behov, exempelvis bilder från 
hemlandet och text på modersmålet. 
 

“[..] Vissa kvinnor vill ha målade naglar då kan dom få en egen stund med det. 
Eller att dom bara går in och pratar med de boende, så det finns ju möjlighet” 
(Intervju 5). 

 
En arbetsterapeut berättade att omvårdnadspersonalen hade en timme i veckan för individuell 
aktivitet för personen med demenssjukdom, för att säkerställa att den individuella aktiviteten 
skulle bli genomförd. Flera arbetsterapeuter beskrev vikten av att omvårdnadspersonalen bjöd 
med personerna i dagliga aktiviteter på avdelningen, t.ex. vika tvätt, duka och skala potatis för 
att få känna sig delaktig och behövd. Det framkom att organisationen påverkade hur mycket 
arbetsterapeuten hade möjlighet att driva aktiviteter, då vissa vård- och omsorgsboenden hade 
valt att anställa fler arbetsterapeuter med avsikt att främja aktivitet. Arbetsterapeuterna 
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beskrev att de planerade och anpassade gruppaktiviteter efter behov och gav olika förslag på 
lämpliga aktiviteter. Det fanns olika uppskattade aktiviteter som utfördes i grupp, exempelvis 
bowling, sång, dans, caféverksamhet, bakning, gitarrgrupp, syjunta, promenader, ordlekar, 
pussel, pyssel, dans och olika gymnastik grupper alltifrån sittgympa till yoga. 
 

”Vi gör jättemycket saker, två gånger i veckan har vi sittande gruppgymnastik. 
Vi har tipspromenad som sitter i korridoren som vi byter var fjortonde dag. Café 
har vi också tre gånger i veckan som är väldigt populärt och då bakar vi 
också.” (intervju 3). 
 

5.2.2 Anhöriga möjliggör aktivitet  
Arbetsterapeuterna lyfte vikten av kunskap om personen innan sjukdomen debuterade. Därför 
bjöds anhöriga in till regelbundna träffar där de hade möjlighet att involveras och lämna en 
levnadsberättelse. Det var viktigt för personal att få ta del av levnadsberättelsen för 
nyinflyttade personer med demenssjukdom för att kunna anpassa aktivitet och intressen som 
var specifikt och viktigt för just den här personen.  En del anhöriga kanske valde att komma 
och dricka kaffe, ta med sig personen med demenssjukdom ut på en promenad eller åka en 
biltur. 
 

“Man har ett aktivt arbete med anhöriga genom anhörigträffar och 
ankomstsamtal [...], det är jätteviktigt när det är en person som inte kan 
redogöra för sig, speciellt när man flyttar som ny. Då försöker man alltid få en 
levnadsberättelse för att kunna hitta vad som är specifikt för personen, man 
använder det sociala nätverket” (Intervju 8.) 

 
5.2.3. Arrangerade aktiviteter främjar socialt umgänge 
Arbetsterapeuterna beskrev att olika former av musikunderhållning var en social resurs som 
fanns på de flesta boenden, det erbjöds dock i olika utsträckning. Många vård- och 
omsorgsboenden erbjöd kontinuerliga besök där representanter från kyrkan underhöll med 
musik och sång för de som tyckte om det. Annan musikunderhållning kunde vara trubadurer 
eller andra musikanter. En arbetsterapeut berättade att de erbjöd pubkväll med inbjuden 
musiker eller musik på cd, med lite vin och tilltugg. På enstaka vård- och omsorgsboenden 
erbjöds deltagande i klassisk gitarr-grupp där personer med demenssjukdom kunde musicera 
tillsammans eller ha fredagsdans där de kunde dansa eller välja att lyssna på musiken. 
 

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hur förutsättningar i 
miljön på vård- och omsorgsboenden kan främja aktivitetsutförandet för personer med 
demenssjukdom. 
 
I studien framkom att det fanns olika material för att främja aktivitet och olika tillgång till 
material på de olika vård- och omsorgsboendena. Det fanns bland annat brädspel, pussel, 
minneslådor som innehöll olika teman och musik samt musikinstrument. Materialen som 
fanns tillgänglig främjade utförandet av olika aktiviteter vilket även framkommer i tidigare 
studier där det beskrivs att tillgänglighet till olika material ökar aktivitetsförmågan hos 
personer med demenssjukdom (Richards m.fl., 2015). I studien framkom skillnader gällande 
tillgänglighet av utrymmen som var lämpade för aktiviteter på vård- och omsorgsboenden för 
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personer med demenssjukdom. Samtliga arbetsterapeuter menade att tillgång till utrymmen 
var viktigt för att kunna utföra olika aktiviteter. Vissa vård- och omsorgsboenden hade 
tillgång till fler och större utrymmen och ett flertal arbetsterapeuter påtalade att det var en av 
anledningarna till att de kunde ha många och olika aktiviteter. Lokalerna utgjorde en resurs 
som arbetsterapeuterna använde för att främja delaktighet i aktivitetsutförande. Detta går i 
enlighet med tidigare studier om den fysiska miljön där forskningen visar att det är viktigt att 
vård- och omsorgsboendet byggs med tillgängliga utrymmen efter behov hos personer med 
demenssjukdom, för att ge möjligheter till aktivitet som ger välbefinnande (Nordin m.fl., 
2017). Det ligger även i linje med socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016) om hur 
vård- och omsorgsboenden ska vara utformade. Denna studie belyser vikten av en tillgänglig 
igenkännande, hemlik och trivsam miljö för att uppmuntra till social samvaro och 
välbefinnande. Studien visar även att det är viktigt att miljön är anpassad för personer med 
demenssjukdom och att miljön är igenkännande, vilket lättare främjar vardagliga aktiviteter. 
Att arbeta med högtider och att göra skillnad mellan vardag och helg kan vara ett sätt att 
uppnå detta. Detta resultat stämmer med tidigare forskning som beskriver att en hemlik miljö 
är en bidragande del till social samvaro hos personer med demenssjukdom (Campo & 
Chaudhury, 2012).  
 
Tidigare forskning belyser vikten av att personer med demenssjukdom får utföra aktiviteter 
utomhus för att öka välbefinnandet (Beerens m.fl., 2018). I denna studie framkom en 
betydande skillnad i tillgång till anpassade utemiljöer, olika förutsättningar gjorde att det blev 
skillnad i möjlighet till spontan aktivitet som utevistelse. Beroende på utemiljöns utformning 
användes miljön för att dricka kaffe och inta måltider i, promenera längs gångstråken, samt att 
vattna och plantera i odlingslådor.  
 
I resultatet berättade arbetsterapeuter om att färger och kontraster i miljön är viktigt för att ge 
förutsättningar till personer med demenssjukdom att utföra aktivitet. I studien framkom att 
personer med demenssjukdom kunde uppfatta mörka golv som hål, vilket gjorde att de inte 
tordes gå där då. Trots arbetsterapeuternas kunskap om detta, renoveras vård- och 
omsorgsboenden idag och det läggs in mörka golv, vilket i några fall har lett till att de fått 
göra om och lägga in nya mattor för att personer med demenssjukdom inte vågat gå in där på 
grund av det mörka golvet. Detta motiverar att arbetsterapeuten med sin kunskap bör 
involveras i planering av miljön på vård- och omsorgsboenden för personer med 
demenssjukdom. I resultatet framkom skillnader i erfarenhet gällande användning av 
kontrastfärger för att underlätta orientering i rum. Vissa deltagare menade att det underlättade 
att använda färger och ledstråk som fångade uppmärksamheten och som ledde personen med 
demenssjukdom till olika platser, vilket även Wijk (2013) beskriver och påtalar i litteraturen. 
Utifrån detta var det intressant att det i resultatet även framkom att vissa vård-och 
omsorgsboenden tagit bort dessa färgmarkeringar med motivering att minska intryck för 
personer med demenssjukdom. Det gjordes för att de inte skulle behöva fundera eller oroa sig 
över vad färgmarkeringarna var för något, eller vart det ledde. Detta är något som inte 
framkommit i annan litteratur. 
 
Studien visade att arbetsterapeuten fungerade som en resurs i miljön och gav kunskap och råd 
till omvårdnadspersonal vid individuella och gruppaktiviteter vilket främjade utförande av 
aktiviteter. Då arbetsterapeuten begränsades av tid och prioriteringsordningar så var det 
omvårdnadspersonalen som utförde de individuella aktiviteterna, med stöd av 
arbetsterapeuten. Ett annat resultat i studien var att en del vård- och omsorgsboenden hade 
personal anställd på olika procent speciellt för att arbeta med aktivitet, vilket författarna ansåg 
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innebar en skillnad på tillgång till resurser för att kunna främja utförandet av aktiviteter för 
personer med demenssjukdom på de olika vård- och omsorgsboenden.  
 
I resultatet framkom att arrangerade gruppaktiviteter var den vanligaste formen av aktivitet 
som arbetsterapeuten använde sig av, då de nådde ut till flest personer med demenssjukdom 
på det sättet. Det framkom att arbetsterapeuters erfarenhet var att musik användes som en 
lättillgänglig resurs för gruppaktiviteter, vilket gav en social gemenskap och främjade 
aktivitet för personer med demenssjukdom. Detta stämmer med tidigare forskning (Shibazaki 
& Marshall, 2017) om musikens betydelse vid demenssjukdom där det ses en ökad interaktion 
hos personen med demenssjukdom med både anhöriga, personal och övriga boende efter att 
ha haft olika musikkonserter. Där uppmärksammades också att personer med demenssjukdom 
uppträdde mera klart och redigt efter musiktillfällen, samt att agitation kunde minskas hos 
personer med svår demenssjukdom. Det var dock inget som arbetsterapeuterna i denna studie 
lyfte. Forskning belyste att anpassad aktivitet var bra för välbefinnandet (Beerens m.fl., 2018) 
för personer med demenssjukdom. Denna studie visade att förutsättningar för arrangerade och 
anpassade aktiviteter såg olika ut på vård-och omsorgsboendena. Personalresurser, material 
och lokaler påverkade möjligheten till att anpassa aktiviteter för att främja aktivitetsutförandet 
för personer med demenssjukdom. 
 
6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hur förutsättningar i miljön på 
vård- och omsorgsboenden kan främja aktivitetsutförandet för personer med demenssjukdom. 
 
Polit och Beck (2012) beskriver en deskriptiv kvalitativ design som en metod för att få ett 
beskrivande textnära resultat, vilket passade till studien då det var deltagarnas erfarenhet och 
berättelser som efterfrågades. Datorstödd metod hade kunnat ha en fördel för att få ett större 
urval av deltagare från hela landet till studien. Datorstödda intervjuer innebär att intervjuare 
och deltagare använder ett chattforum vilket ger en färdig transkriberad text som kan 
analyseras direkt. En nackdel är att berättande data inte framträder, då kroppsspråk och 
talspråk går förlorade (Kvale m.fl., 2014). För att få deltagare som hade erfarenhet och 
kunskap om studiens syfte användes ett ändamålsenligt urval som enligt Polit & Beck (2012) 
är bra att använda då en särskild grupp ska undersökas. Författarna valde ändamålsenligt urval 
för att få kunskap till studien från arbetsterapeuter med erfarenhet av att arbeta på vård- och 
omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Författarna tillfrågade totalt tjugosex 
arbetsterapeuter via mailkontakt och telefonkontakt vilket resulterade i åtta arbetsterapeuter 
som deltagare. Fördel med ett urval från flera kommuner var att få ett bredare 
informationsområde med flera deltagare som besitter olika erfarenheter. En nackdel i urvalet 
var att svar uteblev från ett par enhetschefer vilket gjorde att potentiella deltagare med andra 
erfarenheter kunde ha missats och därmed påverkat resultatet. 
 
Datainsamlingen författarna använde sig av var en kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod 
(Polit & Beck, 2012) som gav detaljerad och berättande information. Deltagarna 
uppmuntrades att berätta så mycket som möjligt om deras erfarenheter utifrån syftet. 
Arbetsterapeuterna berättade om sina erfarenheter och författarna gav följdfrågor som gav en 
fördjupad berättelse och fylligare svar. Vid den åttonde intervjun upplevdes en datamättnad 
då ingen ny information erhölls. Enligt Kvale (2014) har datamättnad uppnåtts när inga nya 
fynd uppkommer i intervjuerna. 
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Genom att använda en intervjuguide (Kvale m.fl., 2014) gav det författarna en logisk struktur 
att följa vilket skapade en grund för intervjuarna. Två av deltagarna fick intervjuguiden i 
förväg då de själva efterfrågade den, övriga deltagare mötte frågorna första gången vid 
intervjutillfället. Fördelen med att deltagarna fick ta del av intervjuguiden var att de eventuellt 
kunde ge mer utförliga svar. Risken med att deltagarna fick ta del av intervjuguiden i förväg 
var att de kunde förbereda sina svar, vilket gjorde att de spontana berättelserna kunde ha gått 
förlorade, dock var det inget som författarna upplevde. Det kan ändå inte uteslutas att 
resultatet påverkades på grund av att deltagarna hade olika förutsättningar i tillhandahållande 
av intervjuguiden. 
 
Intervjuerna transkriberades enskilt av författarna och lästes igenom ett flertal gånger för att 
öka förståelsen för materialet och analysen gjordes sedan tillsammans. Författarna anser att 
viktiga data kunnat gå förlorad om texten ej transkriberats enskilt utan gjorts tillsammans, på 
grund av eventuell påverkan av varandra. Data analyserades med innehållsanalys för att 
beskriva det manifesta innehållet. Kristensson (2014) beskriver att Graneheim och Lundman 
menar att det kan bildas många olika kategorier i början av analysen då koderna sorteras efter 
likheter och skillnader. För att minska antalet kategorier så ses likartat innehåll över i 
kategorierna och förs samman till färre kategorier. Författarna hade till en början många 
kategorier som gick i varandra och arbetade för att minska antalet. Arbetet med att minska 
antalet kategorier upplevdes svårt då innehållet hade liknande betydelse och det var svårt att 
dra gränser mellan de olika kategorierna. De slutliga kategorierna som framkom i analysen är 
dock i huvudsak unika och skiljer sig från innehållet i andra kategorier.  
 
För att öka trovärdighet och tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004) har intervjuerna 
spelats in och transkriberats ordagrant för att tolka all information och inte missa relevant 
data. För att vidare stärka trovärdigheten för resultatet användes citat från deltagarna som 
innehåller deltagarnas egna ord och berättelser, vilket Lundman & Hällgren Graneheim 
(2012) anser stärker trovärdigheten. Då studien har genomförts i olika kommuner bör 
resultatet till viss del kunna överföras till liknande verksamheter eller andra vårdformer för 
personer med demenssjukdom, men det är upp till läsaren att avgöra om detta är möjligt 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En detaljerad redogörelse av urval, deltagare, 
datainsamling, analys och en beskrivning av studiens sammanhang har gjorts för att göra det 
lättare för läsaren att bedöma överförbarhet. Författarna informerade de deltagande 
arbetsterapeuterna om forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002) som är 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet. Vid förfrågan 
om att delta i studien skickades även ett informationsbrev med om de forskningsetiska 
principerna för att deltagarna skulle ta del av informationen. Fördel med att deltagarna fick 
brevet i förväg var att de kunde läsa informationen i lugn och ro innan de tackade ja till 
studien. Samtycket i de forskningsetiska principerna skrevs på innan intervju utfördes. Vid 
varje intervju informerades deltagarna om att intervjun spelades in för att sedan förstöras efter 
att studien blivit klar. En deltagare upplevde obehag av att spelas in under intervju, men 
författarna förklarade varför en inspelning underlättade och delgav även muntlig information 
om forskningsetiska principerna. Efter information från författarna till deltagaren så medgavs 
ett godkännande av samtycke och inspelning av intervjun. Författarna anser därmed att de 
forskningsetiska principerna har följts i uppsatsen. 
 
6.3 Slutsats 
Slutsatsen från resultatet i studien var att arbetsterapeuternas erfarenhet av att anpassa fysisk 
och social miljö för personer med demenssjukdom skapade trygghet, mindre rädsla och bättre 
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orienteringsförmåga. Dessa komponenter bidrog till förutsättningar för att främja aktivitet. En 
vidare slutsats som kan dras i studien är att ledningens prioritering av aktivitet på vård-och 
omsorgsboenden har stor betydelse för att ge förutsättningar som främjar aktivitet och utbudet 
av aktiviteter för personer med demenssjukdom. Författarna anser att det är ett fenomen som 
bör uppmärksammas i vården för personer med demenssjukdom på vård och 
omsorgsboenden. Arbetsterapeutens kompetens angående anpassning av fysisk och social 
miljö för aktivitet bör framhävas i större utsträckning och tas tillvara på i arbetet på vård-och 
omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. 
 
Då gruppaktivitet är den aktivitet som oftast används på vård- och omsorgsboenden i studien 
ser författarna ett behov av att forska vidare på huruvida gruppaktivitet eller individuella 
aktiviteter är det bästa sättet att främja aktivitetsutförande för personer med demenssjukdom? 
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7. Bilaga Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av hur förutsättningar i miljön på vård- och 
omsorgsboenden kan främja aktivitetsutförandet för personer med demenssjukdom. 
 
Inledande frågor: 

1. Berätta om er verksamhet? 
2. Berätta hur länge du har arbetat som arbetsterapeut? 
3. Har du någon vidareutbildning om demenssjukdom? 
4. Berätta hur länge du har arbetat med personer som har en demenssjukdom? 
5. Kan du berätta hur den fysiska miljön på boendet är utformad? 

a. Hur ser färgsättningarna ut i den fysiska miljön? 
b. Hur påverkar det utförande av aktivitetsförmågan? 
c. Hur är ljudnivån på boendet? 
d. Påverkas aktivitetsförmågan av ljudnivån på boendet? 

6. Hur ser den sociala miljön ut på boendet? 
a. Beskriv det material ni har för att främja sociala aktiviteter. 
b. Upplever ni att materialet underlättar meningsfulla aktiviteter som fångar boendes 

intressen? 
c. Används de resurser och material som boendet har för att främja 

sociala/individuella aktiviteter? 
d. Finns det möjligheter att variera mellan egen tid (individuell)och gruppaktivitet. 

7. Berätta om dina erfarenheter av att använda miljön för att främja till aktivitet. 
a. Hur är du som arbetsterapeut med och påverkar miljön på boendet?  
b. Vad skulle du vilja förändra i miljön för att främja meningsfulla aktiviteter för den 

enskilde personen? 
c. Vad finns det för hinder för att dessa förändringar genomförs? 

8.  Är det något mer som du vill tillägga eller förtydliga? 


