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Sammanfattning 

I takt med att Sveriges befolkning blir äldre kommer alltfler personer diagnostiseras med 

demens i framtiden. Behovet av arbetsterapeutiska insatser för personer med demens kommer 

därmed att öka. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja 

delaktighet i dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom på särskilt boende.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju 

arbetsterapeuter som är yrkesverksamma på särskilda boenden i Mellansverige. Ett 

ändamålsenligt urval användes. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades 

enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier, “Identifiera meningsfulla aktiviteter 

som främjar delaktighet”, “Främja delaktighet genom att individanpassa aktiviteter”, 

“Fysiska miljöns roll i att främja delaktighet” samt “Sociala miljöns roll i att främja 

delaktighet”. Arbetsterapeuter utgår från individen och miljöns inverkan för att främja 

delaktigheten i dagliga aktiviteter för personer med demens. Aktiviteten bör individanpassas 

utifrån individens nuvarande utförandekapacitet, erfarenhet samt önskemål. Den fysiska och 

sociala miljön tillhandahåller både möjligheter och begränsningar i delaktigheten.  

Slutsats: Studien påvisar att arbetsterapeuter främjar delaktighet genom att identifiera 

personliga samt miljömässiga faktorer i syfte att främja meningsfulla aktiviteter. 

Arbetsterapeuter förenklar aktivitetsutförandet genom att dela upp aktiviteten samt anpassar 

den fysiska och sociala miljön utifrån individens egenskaper.  

 

 

 

 

Sökord: Arbetsterapi, Demens, Dagliga aktiviteter, Vård- och omsorgsboende. 
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1. Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades att delaktighet i 

meningsfulla aktivitet var av betydelse för personer med demens. Detta skapade god hälsa 

samt välbefinnande för personer med demens på särskilda boenden. Att främja god hälsa och 

välbefinnande är en central del i arbetsterapin (1). Därmed uppstod ett intresse att undersöka 

detta område och få större insikt i arbetsterapeutens roll när det gäller att främja hälsa, 

livskvalitet och delaktighet hos personer med demens. Med denna studie finns förhoppning 

om att öka kunskap om arbetsterapeutens erfarenhet av att främja delaktighet i dagliga 

aktiviteter hos personer med demens på särskilda boenden.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi 

Inom arbetsterapi är synen på att aktivitet ger hälsa central. Aktiviteten används därför som 

ett medel till att uppnå hälsa. För att kunna arbeta rehabiliterande med aktiviteten och 

använda den terapeutiskt behöver den vara meningsfull för den som utför den. För att 

personen ska vara motiverad till att utföra aktiviteten är det viktigt att finna aktiviteter som är 

av intresse för individen. Arbetsterapeuter arbetar med aktiviteter inom alla delar i livet. Det 

kan handla om aktiviteter inom arbete, fritid och/eller egenvård. Inom arbetsterapi är det 

också viktigt att motivera individen till social delaktighet, att ha en betydelsefull social roll 

anses kunna påverka behandlingsprocessen positivt (2). 

 

När en arbetsterapeut kommer i kontakt med en person har dennes liv och vardag förändrats 

av en funktionsnedsättning. Tillvaron behöver få en ny form som bättre passar ihop med hur 

han eller hon fungerar i nuläget (3). För att på bästa sätt anpassa strategier och metoder för 

intervention behöver arbetsterapeuten identifiera graden av delaktighet och intresse hos 

individen (3, 4). För att öka delaktighetsnivån i dagliga aktiviteter rekommenderas det att 

interventionen är klientcentrerad, utgår från individens nuvarande utförandekapacitet, 

erfarenheter och önskemål (3, 4, 5). 

 

Inom arbetsterapi är klientcentrering, holistiskt synsätt samt fokus på aktivitetsbalans centrala 

delar för att uppnå god hälsa och välbefinnande. Klientcentrerat arbete innebär att klientens 

perspektiv och önskemål är fokus vid utformandet av behandlingen. Det innebär att 

arbetsterapeuten har förmågan att sätta sig in i klientens perspektiv och situation, där klientens 

val, handlingar och erfarenheter bör vara centrala i terapiprocessen. Arbetsterapeuten visar 

förståelse, respekt och stöttar klientens värderingar, upplevelser av sin kapacitet och 

effektivitet, roller, vanor, erfarenheter av utförandet och miljön (1).  

 

Holistiskt synsätt innefattar att människan inte delas in i separata fysiska och psykiska 

komponenter. Snarare ses kropp och själ som integrerade delar av den hela människan. 

Individens motivation och andra mentala faktorer har en inverkan på aktivitetsutförandet, 

likaväl kan de fysiska faktorerna påverka individens mentala inställning att genomföra 

aktiviteten (1).  

 

Aktivitetsbalans definieras som en upplevelse av tillfredsställelse mellan aktiviteter, sysslor 

och krav i individens liv. Balans mellan aktivitetskategorierna lek, aktiviteter i dagliga livet 

och produktivitet leder till god hälsa och välbefinnande. Förhållandet mellan aktivitetens krav 
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och individens utförandekapacitet är avgörande för aktivitetsbalansen. Aktivitetens krav ska 

inte vara för hög eller för låg och ska utgöra en viss utmaning för personen. 

Aktivitetsbalansen påverkas även av balansen mellan att vila, vara aktiv och att vara socialt 

delaktig (6).  

 

2.1.1 Viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet 

Enligt MOHO (1) sker delaktighet i dagliga aktiviteter i ett samspel mellan individens 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet i förhållande till miljön. Viljekraften är 

motivationen och viljan till att utföra en aktivitet. Människan har olika behov av att utföra 

aktiviteter och detta påverkas av hur människans liv är format. Viljekraften är en samling av 

tankar och känslor om oss själva kring det vi gjort, gör eller kommer göra. Dessa tankar och 

känslor uppträder när vi förväntar, väljer, upplever och tolkar det vi gör (1). Det som formar 

viljekraften hos människor är känslor och tankar som är baserade på individens uppfattning 

om den egna förmågan, värderingar och intressen (1, 8). 

  

Vanebildning är en process där individer organiserar sina handlingar i rutiner och mönster. 

Genom upprepade handlingar inom ett visst sammanhang skapas vanebildande mönster av 

görandet (1, 8). Dessa beteendemönster omfattas av vanor och roller som gör att de dagliga 

rutinerna är halvautonoma och förutsägbara i den tidsbundna, fysiska samt sociala närmiljön. 

Vanebildning skapar möjligheten att kunna identifiera det som utgör ett mönster i 

vardagsbeteendet, hur vardagsaktiviteter vanligtvis utförs, hur vi navigerar oss i hemmet och 

samhället samt hur vi interagerar med andra (1). 

  

Utförandekapacitet innebär förmågan att utföra aktiviteter som är baserade på tillståndet hos 

fysiska och psykiska faktorer samt individens subjektiva erfarenheter som ligger till grund för 

kompetent aktivitetsutförande (1, 8). Utförandet är beroende av muskuloskeletala, 

neurologiska, kardiopulmonella och andra fysiologiska system. Kapaciteten i utförandet är 

beroende av mentala och kognitiva förmågor som tex. minne och planering (1).     

 

2.1.2 Miljön  

Miljön tolkas som de fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och politiska aspekterna i vår 

omgivning. Dessa aspekter har en inverkan på motivationen, organiserandet och utförandet av 

aktivitet (1, 7, 8). Människans aktivitetsliv påverkas av flera dimensioner av miljön, exempel 

på sådana dimensioner kan vara hemmet, grannskapet, skolan och arbetsplatsen. Inom dessa 

sammanhang kommer individen i kontakt med fysiska rum, föremål, människor, 

förväntningar och möjligheter i utförandet. Samtidigt finns det en övergripande kultur, 

ekonomiska villkor och politiska faktorer som påverkar aktivitetslivet (1, 8). 

 

Miljöns inverkan på individen beror på de möjligheter, krav och begränsningar som miljön 

tillhandahåller. Inverkan är ett resultat av egenskaperna i den fysiska och sociala miljön samt 

individens unika egenskaper. Effekten av miljömässiga möjligheter, tillgångar, krav och 

begränsningar formas av individens värderingar, intressen, uppfattning om sin förmåga, roller, 

vanor och utförandekapacitet (1). 

  

Resurser i miljön kan tillhandahålla möjligheter som underlättar aktivitetsutförandet. Exempel 

på detta är verktyg, instruktion och vägledning från andra människor. Välbekanta sidor av den 

fysiska och sociala miljön främjar rutinmässiga beteenden. Varaktiga och upprepade 
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kännetecken i miljön t.ex. välbekanta rum och föremål, återkommande händelser samt 

förutsägbara beteendemönster hos andra stödjer roller och vanor (1). 

  

Begränsningar i miljön kan ha en tydlig inverkan på individens handlingar. Delar av den 

fysiska miljön som t.ex. staket, trappor, trottoarer och dörrar påverkar individens möjlighet att 

förflytta sig i omgivningen samt graden ansträngning som krävs. Förväntningar, lagar och 

regler, arbetskrav och sociala normer från människor i omgivningen påverkar individens 

handlingar, aktivitetsmönster samt motivation (1). 

 

2.1.3 Aktivitet i dagliga livet 

Aktivitet kan definieras som uppgifter eller målinriktade handlingar som utförs av människan 

och består av en interaktion mellan individen som är subjektiv och uppgiften som är objektiv i 

en specifik kontext. Detta resulterar i att uppgiften bestämmer kraven och formar 

aktivitetsutförandet (9, 10). Aktiviteten är alltid bunden till, influerad och får mening av den 

fysiska, tidsmässiga och sociokulturella kontexten. Det individen gör, varför och hur det görs, 

tankar samt känslor är ett resultat av den fysiska, tidsmässiga och sociokulturella kontexten 

(1).  

 

Aktivitet delas in i tre breda fält, aktivitet i dagliga livet, lek och produktivitet (1). Aktiviteter i 

dagliga livet är uppgifter som bibehåller individens självkänsla och livsstil. Uppgifterna 

innehåller många av individens dagliga rutiner som till exempel egenvård, ha ordning och 

reda på sakerna i sin miljö (t.ex. städa, betala hyran) samt användning av resurser (t.ex. resa, 

shoppa). Lek innebär aktiviteter som utförs av egen vilja som till exempel idrottsutövande, 

utforska föremål och platser, fira något, engagera sig i sporter eller spel samt utföra hobbyn. 

Produktivitet kopplas till arbeten, både betalda och obetalda, som utförs för någon. Samt att 

delta i utbildningar eller träning som ökar individens egna kapacitet till produktivitet (1, 8). 

 

2.1.4 Delaktighet  

Delaktighet definieras som människors engagemang i samhället och deras erfarenheter inom 

sina egna liv och sin miljö (1, 11). Delaktighet kan ses som ett komplext och nyanserat 

fenomen som kan upplevas och utspela sig annorlunda för olika människor på personlig-, 

social- och samhällsnivå (11, 12). Delaktighet är personlig då de former av delaktighet en 

individ engagerar sig i påverkas av individens unika motiv, roller, vanor, förmågor och 

begränsningar (1). Det bör finnas en känsla av val eller kontroll i vad personen gör, var och 

med vem samt hur mycket tillfredsställelse personen finner i aktiviteten. Aktiviteten är av 

social och miljömässig betydelse då den fysiska miljön och personerna runt omkring kan 

möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktiviteten (1, 13). Delaktighet i aktivitet kan vara att 

individen engagerar sig ideellt för en organisation, att ha ett heltids- eller deltidsjobb, ta hand 

om sitt hem, gå i skolan, att regelbundet umgås med vänner och att sköta sin personliga 

hygien (1, 11).  

 

Att vara delaktig i aktivitet behöver dock inte innebära att individen utför hela aktiviteten. En 

individ kan vara delaktig utan att utföra en synbar handling. Att vara delaktig kan innebära att 

individen är engagerad i en situation som exempelvis att personen gläds åt maten utan att ha 

lagat den, även det är delaktighet i en situation (14).  
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2.2 Demens 
Socialstyrelsen (5) uppger att det idag finns cirka 130 000–150 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige. En uppskattning av antalet nyinsjuknade i demenssjukdomen per 

år är cirka 20 000–25 000 personer. En kraftig ökning av antalet personer med 

demenssjukdom förväntas ske efter 2020 när det stora antalet personer födda på 1940-talet når 

hög ålder (5). 

  

Demens är ett samlingsnamn som används för att beskriva ett antal förändringar i hjärnan som 

leder till en nedsatt kognitiv förmåga (15, 16). Demenssjukdom medför en generell störning 

av intellektuella funktioner med nedsatt minne och logiskt tänkande samt 

personlighetsförändringar som följd. Definitionen av demens innebär en försämring av minnet 

och ytterligare en kognitiv funktion som till exempel språk, exekutiva funktioner eller visuo-

spartial förmåga. (17). Sjukdomen tillhör inte den normala åldersprocessen, men risken ökar 

med åldern (15, 16).   

  

Demenssjukdomarna delas vanligen in i tre stora grupper; primärdegenerativ, vaskulär och 

sekundär. Primärdegenerativa demenssjukdomar innebär sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden 

där orsaken är okänd (17). Till denna grupp hör den vanligaste formen av demenssjukdomen 

som är Alzheimer sjukdom, där debuten är smygande och minnessvårigheterna tydliga. 

Senare i sjukdomen uppstår språksvårigheter, bristande orienteringsförmåga och svårigheter 

att genomföra olika aktiviteter (18). Vaskulära demenssjukdomar är i vanliga fall demens 

efter hjärninfarkt eller blödning, som orsakas av kärlskador i hjärnan på grund av 

åderförkalkning (17). Debuten sker plötsligt och oftast med en stegvis försämring. Den 

intellektuella nedsättningen kan uppvisa en varierande bild och minnessvårigheterna är inte 

lika tydliga som vid Alzheimers sjukdom (18). Sekundära demenssjukdomar orsakas av 

sekundära hjärnskador till somatiska sjukdomar till följd av B12-brist, alkoholmissbruk, 

hjärntumör etcetera (17). 

 

 

2.3 Aktivitetsnedsättning vid demens 

Demenssjukdom innebär svårigheter att förstå, klara av praktiska sysslor i dagliga livet, att 

minnas samt ett försämrat omdöme (16). Aktiviteter som personen tidigare utförde blir allt 

svårare eller omöjliga som till exempel att köra bil eller sköta hushållet. 

Personlighetsförändringar och beteendestörningar är vanligt vid utveckling av 

demenssjukdom och anhöriga berättar i begynnelsen av sjukdomen att personen med demens 

har förändrats (18). 

 

Minnesnedsättning är bland de vanligaste symtomen vid tidig demenssjukdom. Personen 

upprepar samma fråga och glömmer bort svaret eller var olika saker i rummet finns. 

Svårigheter att sätta ord på saker förekommer ofta, personen använder istället en omskrivning 

som till exempel ”den där saken runt halsen” som beskrivning för ett halsband (18). Det är 

vanligt att personen med demens har svårigheter att minnas namn på sina anhöriga (19). 

  

Demenssjukdomen resulterar vanligtvis till svårigheter att ta till sig information. När 

sjukdomen utvecklas kan personen uppleva svårigheter att anpassa sig till de förändrade 

kraven inom miljön. Dessutom kan språkstörningar uppstå tidigt i sjukdomen, vilket leder till 

försämrad förmåga att hålla en konversation, passivitet i sociala sammanhang eller drar sig 

undan från sociala situationer (19). 
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I demenssjukdomen har dyspraxin en betydande effekt på personens självständighet, då det 

blir svårare att utföra korrekta rörelser för att uträtta enkla vardagliga aktiviteter. I ett senare 

skede av demenssjukdomen sker det en minskning av den spatiala förmågan som begränsar 

personens förmåga att anpassa sig till förändringar i omgivningen. Demenssjukdomen leder 

till svårigheter att orientera sig, försämrad balans samt bristande koordination, vilket ökar 

risken för fall, olyckor och skador. Detta medför att personen med demens behöver tillsyn för 

sin säkerhet samt stöd med olika aktiviteter i dagliga livet (19, 20). 

 

 

2.4 Arbetsterapi vid demens 

Det finns olika insatser som kan användas för att hjälpa personen med demens att dra sig ur 

isolering och tillbaka till verkligheten. Exempel på sådana insatser är att strikt försöka 

orientera personen om namn, datum och veckodag, genom att använda sig av skyltar, 

orienteringstavlor, klockor och almanacka. Dessa insatser av verklighetsorientering kan 

genomföras individuellt anpassat eller i form av ett gemensamt aktiverings- och 

simuleringsprogram (21). 

  

Strukturerade samtal i grupp ska leda till att återuppleva minnen, känna gemenskap och 

ömsesidighet i syftet att få bekräftelse på vem man är och har varit. Detta skapar mening och 

innehåll i dagarna, ökar självkänslan, förbättrar humöret och etablerar en social gemenskap. 

Gruppträffen ska struktureras efter antal träffar, tidpunkt, varaktighet och teman för varje 

träff. Teman ska stimulera minnen som har betydelse för identitet och egenvärde. Variationen 

av teman kan till exempel vara matlagning förr i tiden, gamla matrecept, barndomens 

julfirande, första skoldagen med mera (21). 

 

Arbetsterapeutens roll inom demensvård innebär bland annat att föreslå olika strategier som 

personalen kan använda sig av i sitt arbete med personer med demens. Att använda ledtrådar 

vid utförande av en aktivitet samt ge instruktioner steg för steg är ett sätt att underlättar för 

personen att klara av aktiviteten på egen hand. En annan viktig strategi är att strukturera de 

dagliga rutinerna och föreslå aktiviteter under tider där personen med demens inte är upptagen 

(4). Arbetsterapeuten arbetar också med anpassningar i den fysiska miljön. Dessa 

anpassningar kan handla om att använda visuella ledtrådar som till exempel märka lådor och 

skåp, tydliggöra miljön med bra ljus, markeringar för toalett, trappor, dörrar och ledstänger (4, 

16). Andra exempel vid skapandet av en tydlig miljö är att tydliggöra föremålen i aktiviteten, 

ta bort distraherande föremål från aktivitetsytan innan aktiviteten för att skapa möjligheter för 

personen att orientera sig på egen hand (3). Dessa arbetsterapeutiska interventioner resulterar 

i ökad livskvalité, delaktighet och självständighet för personer med demens (4, 16, 20). 

 

 

2.5 Särskilt boende 

Ett särskilt boende för äldre är ett eget boende där äldre personer får tillgång till vård och 

omsorg efter sina behov. Personen ska ha möjlighet att bo där livet ut, få vård och omsorg 

samt bevara sin autonomi och integritet (22). Enligt Socialstyrelsen (5) bör personer med 

måttlig till svår demens erbjudas ett särskilt boende som är anpassat för personer med 

demenssjukdom. När det inte längre är möjligt för personer med demens att bo kvar i det egna 

hemmet kan ett särskilt boende uppfylla behovet av tillsyn och omvårdnad (5). Till särskilt 

boende för äldre räknas servicehus, ålderdomshem, sjukhem och gruppboende för personer 

med demenssjukdom. I boendet ska det erbjudas individuellt anpassad vård och omsorg med 



 9 

god kvalité. Det ska även erbjudas rätt medicinsk behandling där sjuksköterska är tillgänglig 

dygnet runt och kontakt vid behov med läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut (22). 

 

2.5.1 Aktiviteter på särskilda boenden 

Aktiviteter som ofta förekommer på särskilda boenden för personer med demens är sociala 

och fysiska aktiviteter som till exempel verbal och ickeverbal kommunikation, spel, 

korsordslösning, egenvård samt utomhusaktiviteter. Dessa aktiviteter stimulerar till glädje, 

ork och en känsla av mening i tillvaron. Aktiviteterna bör dock genomföras på ett enkelt sätt, 

för mycket stimuli i omgivningen och miljön kan förvirra och skapa rädsla hos personen med 

demens. Andra vanligt förekommande aktiviteter är måltider, sång, musik och dans. 

Måltiderna ger dagen struktur och ett tillfälle till social kontakt, interaktion och coping som 

innebär personens kognitiva och beteendemässiga ansträngning för att hantera stress eller 

utmanande situationer (21, 23). Sång, dans och musik kan framkalla glädje och främjar social 

delaktighet hos personen med demens som leder till bättre trivsel och välbefinnande (5, 21, 

24). 

  

Aktiviteter både utanför boendet och i trädgårdsmiljöer finns oftast tillgängliga på särskilda 

boenden (21) och rekommenderas av socialstyrelsens nationella riktlinjer (5). Exempel på 

utomhusaktiviteter som utförs tillsammans med personalen på boenden är promenader, mata 

fåglar, plocka blommor, bär eller frukt, hugga ved, grilla, skotta snö, klippa gräsmatta och 

måla. Delaktighet i dessa aktiviteter ger fysiska och psykiska hälsovinster som stimulering av 

hjärt- och kärlfunktion, andning, förbättrad balans, bevarar muskulaturen, dämpar ångest, 

depression och oro (20, 21). 

 

2.5.2 Miljön på särskilda boenden för personer med demens 

En inkluderande boendemiljö innebär att skapa en hemlik miljö där äldre personer trivs och 

vårdas efter sina individuella behov. Det uppnås genom att miljön erbjuder en lugn fysisk 

miljö som är personligt utformad samt att personalen bekräftar individens upplevelse av 

tillvaron och uppmuntrar dennes personlighet (5, 14, 22). Miljön bör vara utformad efter 

personens funktionsnivå och påverkas av sjukdomsstadium samt åldern på personen (5). 

  

Boendemiljön som är inkluderande främjar delaktighet och skapar en trygg känsla som 

möjliggör utförande av dagliga aktiviteter. Miljön kan tydliggöras genom arkitektur och 

färgsättningar för att personen ska få information om rummets olika funktioner (5, 17). 

Färgsättning och utformandet av den fysiska miljön kan underlätta möjligheterna att orientera 

sig, tex genom färgkoder som tydlig text och konkreta bilder (14, 17). 

 

För att personer med demens ska få bästa möjliga vård och trivsel rekommenderas 

småskalighet, det vill säga att personerna med demens blir tilldelade platser på särskilda 

boenden som har avdelningar om mindre grupper. På så vis skapas en familjär känsla mellan 

boende och vårdare. Resultatet blir att personalen känner till varje boendes särskilda behov 

och kan samtala på ett sätt som gör att den boende känner sig hemma. Vid större grupper är 

det svårare för både personalen och boenden att skapa en relation (5, 14). 

 

 

2.6 Problemområde  

Demenssjukdomen är en diagnos som är mest förekommande bland den äldre delen av 

befolkningen (15, 16). I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre kommer det innebära 
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att fler kommer diagnostiseras med demens i framtiden (5). Symptomen av demenssjukdomen 

påverkar både de fysiska och kognitiva förmågorna. Detta leder till hinder i deltagande av 

vardagliga aktiviteter, minskat socialt deltagande samt fysisk inaktivitet (15, 16). Behovet av 

arbetsterapeutiska insatser för personer med demens kommer att öka till följd av en ökad äldre 

population i samhället (5).    

 

Arbetsterapi fokuserar på att öka delaktighet i aktivitet utifrån två faktorer personligt och 

kontextuell. Personligt innebär i detta sammanhang att personens unika motiv, roller, vanor 

och färdigheters inverkan på viljan och förmågan till delaktighet (1). Det är kontextuellt 

utifrån att miljön antingen skapar möjligheter eller begränsningar för individens delaktighet i 

aktiviteter (1, 25).  

 

Forskning belyser vikten av att uppmuntra personer med demens till delaktighet i sociala 

aktiviteter (26, 27) och lyfter fram att en lättillgänglig miljö underlättar för att främja 

delaktighet i dagliga aktiviteter (28). Att individanpassa aktiviteter utifrån den enskilda 

personens intressen och förmågor främjar delaktighet i aktivitet för personer med demens 

(27). Utifrån genomgången av litteraturen inom det valda området, fann författarna ett fåtal 

intervjustudier riktade mot arbetsterapeuter som är yrkesverksamma i Sverige. Författarna 

upplevde således ett behov av att belysa arbetsterapeuternas egna erfarenheter kring området. 

Av den orsaken är det intressant att beskriva arbetsterapeuters egna erfarenheter av de insatser 

dem använder för att främja delaktighet och hur det påverkar personer med demens. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet i 

dagliga aktiviteter för personer med demenssjukdom på särskilt boende.  

 

4. Metod 

4.1 Design 

En kvalitativ design användes för att besvara studiens syfte. En kvalitativ design används när 

deltagarna ska beskriva sina erfarenheter och bidra till en helhetsförståelse kring området som 

ska undersökas (29), vilket överensstämmer med syftet i denna studie. Vid datainsamlingen 

användes en semistrukturerad intervjuguide som baserades på relevanta frågor utifrån syftet 

samt litteratur i ämnet. Att utgå från en semistrukturerad intervjuguide säkerställer att 

liknande data inhämtas från samtliga deltagare (29, 30). Analysprocessen vid kvalitativ 

innehållsanalys utfördes med stöd av Lundman & Hällgren Graneheim (31). 

 

 

4.2 Urval 

Ett ändamålsenligt urval valdes för att besvara studiens syfte. Ändamålsenligt urval innebär 

att ett medvetet val av deltagare som besitter kunskap om problemområdet görs (30). Möjliga 

deltagare till studien söktes via en mellansvensk kommuns hemsida där en lista med samtliga 

vård- och omsorgsboende inom kommunen samt boendeform fanns. Bland de listade vård- 

och omsorgsboendena fanns 20 boenden som hade demensavdelningar. Dessa kontaktades via 

telefonsamtal till de olika receptionerna, därifrån vidarekopplades samtalet till respektive 

arbetsterapeut. 
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Inklusionskriterierna för att delta i studien var att arbetsterapeuten skulle vara yrkesverksam 

och ha minst sex månaders erfarenhet av att arbeta med personer med demens på särskilt 

boende. Totalt tillfrågades 20 arbetsterapeuter. Sju arbetsterapeuter tackade ja till att delta i 

studien och fem tackade nej på grund av låg erfarenhet, tre tackade nej på grund av tidsbrist 

och fem gav inget svar. Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnliga arbetsterapeuter och 

en manlig arbetsterapeut. Deltagarna fick ett informationsbrev via mail innan intervjun där 

studiens syfte, genomförande samt deltagarnas rättigheter utifrån de etiska aspekterna 

redogjordes. 

 

 

4.3 Datainsamlingen 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som bestod av öppna 

frågor inom olika områden utifrån syftet. Deltagarna uppmuntrades att tala fritt kring frågorna 

och berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter. De öppna frågorna utformades för att 

svaren inte skulle bli fåordiga som till exempel ”ja” eller ”nej” och resultera i mer detaljerad 

och informationsrik data. En provintervju gjordes med en arbetsterapeut som inte deltog i 

studien (30). Provintervjun medförde att en av frågorna omformulerades för att bättre svara 

mot syftet.   

 

Inför varje intervju skickades en intervjuguide (bilaga 1) till samtliga deltagare. Enligt Polit & 

Beck (30) leder detta till att deltagarna är förberedda samt att frågorna besvaras utförligt och 

genomtänkt. Detta skulle kunna leda till en mer avspänd intervju. För att informanterna skulle 

känna sig bekväma och ge bra information fick deltagarna bestämma tid och plats för 

intervjun. Författarna poängterade dock att miljön bör vara igenkännande, lugn och ostörd. 

  

Båda författarna deltog i alla intervjuer. En av författarna utsågs till ansvarig inför varje 

intervju. Den ansvariga utgick från intervjuguiden (bilaga 1) när frågorna ställdes. Den andra 

författaren hade en stödjande roll och ställde kompletterande frågor samt fångade upp viktiga 

aspekterna att diskutera vidare kring. I slutet av varje intervju tillfrågades deltagarna om de 

hade något att tillägga som inte tagits upp i intervjun. Författarna frågade sedan om 

godkännande till vidare kontakt om det skulle uppstå funderingar samt att deltagaren kunde 

höra av sig när som helst. Deltagarna gav ett godkännande till att intervjuerna spelades in med 

en digital diktafon. Intervjuerna varade mellan 30–45 minuter och transkriberades av båda 

författarna.  

 

 

4.4 Analys 

Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys 

(31). Efter samtliga genomförda intervjuer fördelades inspelningarna mellan författarna och 

transkriberades till text. Medförfattaren korrekturläste den andres transkribering genom att 

lyssna på inspelningen och försäkra att transkriberingen överensstämde med det som 

deltagarna berättade. Det transkriberade materialet granskades ett flertal gånger för att urskilja 

ett mönster och lyfta de delar ur texten som var relevanta för studiens syfte (29).  

 

Meningsbärande enheter togs fram ur delarna från texten som lyfter samma innehåll och 

sammanhang samt besvarar syftet. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna till 

kortare meningar med samma innebörd i behåll. Detta ledde till en lätthanterlig text genom att 

det centrala i texten bevarades utan att väsentligt innehåll försvann. Författarna abstraherade 
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den kondenserade texten i koder med hänsyn till meningsenheternas kontext och studiens 

syfte. Koder som beskrev samma innehåll sammanfördes i olika underkategorier som skiljer 

sig från varandra i innehåll. En kategori bildades av de underkategorier som liknade varandra 

(31). 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kodning och kategorisering av 

intervjuer.  

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Vi måste ta väldigt mycket 

bakgrundsinfo... det är inte 

alltid så att personen i sig 

kan svara på frågorna då 

har vi deras 

levnadsberättelser... vissa 

kan ju redogöra ganska bra 

själva… ibland får man 

fiska fram olika intressen 

hos dem från anhöriga” 

Arbetsterapeuter 

behöver 

bakgrundsinformation 

för att främja 

delaktighet och samlas 

in genom 

levnadsberättelsen eller 

anhöriga 

Bakgrundsinformation 

och kartläggning 

 
Identifiera 

meningsfulla 

aktiviteter som 

främjar 

delaktighet 

“det är individuellt vad som 

gör det svårt för en person 

till att vara delaktig, man 

får lägga sig på hens nivå, 

utifrån personens egen 

utförandekapacitet... ha en 

individinriktad 

omvårdnad…” 

För att främja 

delaktighet i aktivitet 

bör omvårdnaden vara 

individinriktad och utgå 

från klientens nivå.  

Individanpassa 

aktivitet utifrån klient  

 
Främja 

delaktighet 

genom att 

individanpassa 

aktiviteter 

“den fysiska miljön är ju 

mycket att det ska vara 

lättåtkomligt… vi har jobbat 

mycket med miljön här för 

att främja delaktighet… 

Man jobbar väldig naturligt 

med miljön på ett boende… 

den fysiska miljön måste 

vara enkel, utan massa 

hinder… det handlar om att 

skapa möjligheter på 

boendet”  

Arbetsterapeuter 

anpassa miljön för att 

främja delaktighet 

genom att skapa en 

lättåtkomlig miljö som 

leder till möjligheter 

och minskar 

begränsningar. 

Möjligheter och 

begränsningar i miljön 

som främjar 

delaktighet 

Möjligheter i den 

fysiska miljön 
 
Begränsningar i 

den fysiska miljön 

Fysiska 

miljöns roll i 

att främja 

delaktighet  

“Den sociala miljön med att 

dela rum är en möjlighet, 

man driver varandra i att 

klara sig själva istället för 

att bli passiv och behöva 

hjälp med allting i sin ADL 

t.ex. ... Vissa dementa 

känner sig oroliga när dem 

sitter och äter med andra, 

dem behöver tystnad och att 

isolera sig från andra, 

kanske äta inne på sitt rum. 

Andra dementa kan vara 

motsatsen och behöver sitta 

med andra för att kunna 

äta” 

Den sociala miljön 

innebär både 

möjligheter och 

begränsningar som 

påverkar delaktigheten  

Sociala miljöer som 

påverkar delaktigheten 
Möjligheter i den 

sociala miljön 
 
Begränsningar i 

den sociala miljön 

Sociala miljöns 

roll i att främja 

delaktighet  
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4.5 Etiskt ställningstagande  

Enligt vetenskapsrådet (32) delas individskyddskraven i fyra allmänna huvudkrav som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppnåddes genom att informationsbrevet innehöll information om 

studiens syfte, bakgrund, metod och de etiska aspekterna som skickades ut till deltagarna. 

Samtyckeskravet erhölls genom att deltagarna gav ett skriftligt samtycke till att delta i 

studien. Innan intervjun gavs skriftlig och muntlig informationen om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst utan anledning. Utifrån konfidentialitetskravet 

förvarades allt material på författarnas datorer som är lösenordskyddade och utom räckhåll för 

obehöriga. Deltagarna avidentifieras i materialet för att eliminera riskerna som kunde knyta 

deltagarna till namn eller arbetsplats. De fick även information om att all data, både ljudfiler 

och transkriberat material kommer att raderas när studien har godkänts. Nyttjandekravet 

innebär att den insamlade materialet endast får användas för forskningsändamålet (32). 

 

5. Resultat 

Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som beskriver arbetsterapeuters erfarenheter av att 

främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demens på särskilt boende. Dessa 

kategorier är “Identifiera meningsfulla aktiviteter som främjar delaktighet”, “Främja 

delaktighet genom att individanpassa aktiviteter”, “Fysiska miljöns roll i att främja 

delaktighet” samt “Sociala miljöns roll i att främja delaktighet””. 

 

 

5.1 Identifiera meningsfulla aktiviteter som främjar delaktighet 

Samtliga arbetsterapeuterna berättar att när personen med demens inte klarar av att själv 

redogöra för vilka aktiviteter som personen upplever meningsfulla väljer arbetsterapeuterna 

att samla in bakgrundsinformation från olika håll. Detta görs med avsikt att främja delaktighet 

i aktiviteter som har både social och personlig betydelse för personen. Arbetsterapeuterna 

försöker få en överblick av det som personen gjort tidigare i sitt liv genom levnadsberättelser 

som personen har med sig vid inflyttning eller via anhöriga. Deltagarna menar att personer 

med demens ska ha möjligheten att fortsätta med sina intressen och utföra aktiviteter som 

personen upplever meningsfullt. I intervjuerna framkommer det hur interventioner kan formas 

ur levnadsberättelser och medför ökad delaktighet i dagliga aktiviteter. 

 
Ur levnadsberättelsen fick vi reda på att… hon varit aktiv… väldigt länge i livet. Vi startade 

en träningsgrupp lite kring henne med enkla övningar ett par gånger i veckan… hon blev lugn 

resten av dagen och kunde sitta ner och äta istället för att springa runt och pilla på saker 
  

Vid svårigheter att identifiera meningsfulla aktiviteter som främjar delaktighet skapar 

arbetsterapeuterna förutsättningar för personer med demens att prova på olika aktiviteter. 

Samtliga arbetsterapeuter upplever att nedsättningar inom kommunikationsförmåga, 

initiativförmåga eller att personen inte kommer ihåg sina intressen leder till svårigheter att 

identifiera meningsfulla aktiviteter och väljer därmed att testa sig fram. Genom att testa sig 

fram skapas möjligheten att börja om från början och tillsammans hitta de aktiviteter som 

personen finner meningsfullt i nuläget. 

I svårare fall berättar vissa arbetsterapeuter att arbetsteamet kan vara till hjälp vid 

identifiering av aktiviteter som har personlig och social betydelse. Teamet redogör sina 
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observationer av personen som formar en bild av vilka aktiviteter som passar just denna 

person. 

 

 

5.2 Främja delaktighet genom att individanpassa aktiviteter 

Alla arbetsterapeuter berättar att individanpassning av aktiviteter främjar delaktighet i 

aktiviteter för personer med demens. Utförandekapaciteten, begränsningar och resurser är 

olika från person till person, därför är det till fördel att individanpassa aktiviteten och utgå 

från den specifika individens nivå för att främja delaktighet. Arbetsterapeuternas erfarenheter 

är att delaktigheten ökar när aktiviteten utgår från personens motivation, intressen och vanor. 

Detta leder även till att funktionerna som finns hos personen bevaras. Förutom de kognitiva 

nedsättningarna har vissa personer med demens även fysiska funktionsnedsättningar. Exempel 

på individanpassning för en sådan person kan vara justering av rullstolen.  

 
...en person med nedsatt styrka, han sitter mycket på sin rullstol. Jag såg till att han fick en 

rullstol som var väldigt lätt att sparka sig fram med så han kunde ta sig fram på egen hand 

och nå vissa föremål i sin omgivning självständigt. Han kände sig då mer delaktig och kände 

att han kunde göra något själv, inte be om hjälp med allt... Jag anpassa aktiviteten utifrån 

hans utförandekapacitet för att främja delaktighet... 
 

Att dela upp och förenkla utförandet av aktiviteter är en strategi som används för att 

individanpassa aktiviteter och främja delaktighet berättar flertal arbetsterapeuter. Till exempel 

vid tandborstning, istället för att ställa fram alla föremål kan arbetsterapeuten börja med att 

tillhandahålla tandborsten för att få personen att förstå vad han/hon ska börja med, sedan 

tandkrämen osv. Ett annat exempel är att minska valmöjligheterna vid till exempel 

påklädning. Det kan räcka med att bara ha två plagg framme, detta gör aktiviteten mindre 

stökig och lätthanterlig för personen med demens. Eller vid matlagning, att laga en måltid 

som kräver lagom mycket ingredienser och redskap. En individanpassning kan vara att ställa 

fram maten på bordet och personen själv får fylla sin tallrik med mat, vilket är ett sätt att 

främja delaktighet.  

 

 

5.3 Fysiska miljöns roll i att främja delaktighet 

Samtliga arbetsterapeuterna berättar att den fysiska miljön på ett boende bör vara lättåtkomlig 

och anpassad efter förmågor hos personer med demens för att kunna främja delaktighet. I ett 

boende arbetar arbetsterapeuten ständigt med att anpassa miljön för att minska begränsningar 

i omgivningen. Personer med demens som även har fysiska nedsättningar har ett stort behov 

av en välanpassad miljö för att främja delaktigheten i dagliga aktivitet. 

 

5.3.1 Möjligheter i den fysiska miljön 

Tillgång till resurser skapar möjligheter att forma gemensamma aktiviteter, resurser som till 

exempel ingredienser för att baka eller målarfärg för att måla. Anpassade lokaler på boendet 

för olika aktiviteter samt möjligheten att vistas utomhus inom ett inhägnat område, leder till 

en ökad möjlighet för arbetsterapeuten att främja delaktighet, då resurserna möjliggör olika 

tänkbara interventioner som kan genomföras på boendet. Andra möjligheter i miljön som 

främjar delaktigheten är att boendet har en avskalad miljö genom att olika föremål med 

exempelvis starka färger tas bort för att minska mängden störande stimuli. Att miljön är 

kravlös utan massa föremål i omgivningen samt att personen kan röra vid föremålen utan att 
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skada sig, resulterar i trygghet att utföra aktiviteter självständigt och ökar delaktigheten i 

dagliga aktiviteter.  

 

Arbetsterapeuterna berättar om olika strategier som främjar delaktighet och möjliggör ett 

självständigt utförande för personer med demens. I aktiviteten toalettbesök har vissa personer 

svårigheter att orientera sig till eller i badrummet. Genom att anpassa miljön och använda 

mörka färger på väggarna i syfte att lyfta fram den vita nyansen av toaletten, vilket underlättar 

för personer att orientera sig i rummet. En annan miljöanpassning är att färglägga samt skylta 

olika dörrar efter användningsområde för att hjälpa personen att urskilja mellan till exempel 

förrådsdörrar och badrummet. En del personer med demens behöver hjälp att urskilja mellan 

dörrarna till rummen på avdelningen genom skyltning. Varje dörr till rummen på 

avdelningarna har en skylt med personens namn samt en symbol på något som de gillar.  

 
När dem går på avdelningen och ser sitt namn på dörren så blir dem... Aha här bor ju jag... 

eller ja här är toaletten när dem ser skyltar på toalettdörren 
 

Vid matsituationer sker miljöanpassningar i syftet att lyfta fram till exempel tallriken genom 

att använda ett underlag med en mörkare färg förklarar majoriteten arbetsterapeuterna. Viktigt 

att undvika överflödiga föremål och enbart ha det som ska användas under aktiviteten till 

exempel tallrik, bestick och glas för att inte skapa förvirring. Samtliga arbetsterapeuter 

nämner att strategier används oftast i syfte att ta bort förvirringen i en aktivitet och främja 

delaktighet. 

 
För att ta bort förvirringen så fick jag plockar undan alla grejer som inte skulle användas för 

att underlätta aktiviteten och att personen inte skulle behöva leta… det gav personen struktur 

och delaktighet i aktiviteten 
 

5.3.2 Begränsningar i den fysiska miljön 

De vanligaste begränsningarna i den fysiska miljön är mattor och möbler berättar de flesta 

arbetsterapeuter. Dessa begränsningar ökar fallrisken i personens rum och försvårar ett 

självständigt utförande av aktiviteter. Vid utförandet behöver personalen ha ständig tillsyn på 

personen för att undvika skador. 

 

En del arbetsterapeuter nämner att ett boende med flera våningar medför trappor som anses 

vara en begränsning i miljön och leder till minskad delaktighet i vissa aktiviteter. Detta 

försvårar för personer med demens att självständigt vara delaktig i olika sociala sammanhang 

antingen i de gruppaktiviteter som anordnas i samlingslokalen som oftast ligger på 

bottenvåningen eller att vistas i trädgården med andra. 

Ett fåtal arbetsterapeuter berättar att deras boende ligger vid en trafikerad gata som utgör en 

risk för personer med demens och därför väljer att ha låsta dörrar. En annan anledning till att 

ha låsta dörrar är att försvåra för obehöriga att ta sig in på boendet nämner ett flertal 

arbetsterapeuter. I dessa fall är det viktigt att informera personerna om anledningen till att 

dörrarna är låsta samt erbjuda stöd ifall personen vill gå ut. 

 

 

5.4 Sociala miljöns roll i att främja delaktighet 

Majoriteten av arbetsterapeuterna på särskilda boenden berättar om hur den sociala miljön 

både kan möjliggöra och begränsa delaktighet i aktivitet. Sådana aktiviteter på boenden kan 
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vara allt från gruppaktiviteter, sköta sina basala behov eller var personen sitter vid 

matsituationen.  

 

5.4.1 Möjligheter i den sociala miljön 

För att möjliggöra delaktighet i sociala aktiviteter för personer med demens använder vissa 

arbetsterapeuter en lapp med aktiviteter som hängs upp på varje avdelning. Personerna med 

demens kan sedan kryssa i den aktivitet som känns mest meningsfull och tillfredsställande att 

utföra för dagen. Aktiviteter som är vanligast förekommande är bingo, musik, cykla, baka, 

dans och gymnastik. Musik får flera personer med demens att känna tillfredsställelse och 

främjar delaktighet i gruppaktiviteter. Detta eftersom musik väcker gamla minnen och får en 

del personer med demens att börja sjunga och dansa. Bakgrupper där boenden som tidigare 

jobbat med att baka eller bakat mycket i sitt liv kan delta, bidrar till en social samvaro samt 

delaktighet i sociala aktiviteter.  

 

Ett fåtal arbetsterapeuter berättar att möjligheten att dela rum på det särskilda boendet är ett 

annat sätt att främja delaktighet i aktivitet. Personerna med demens som delar rum driver 

varandra till att försöka klara av sina dagliga aktiviteter och inte vara passiva och be 

personalen om hjälp. Exempelvis hjälper rumskamraten till med tandborstningen vilket skapar 

meningsfullhet för båda personerna. Möjligheten att dela rum möjliggör även till att skapa nya 

relationer eller bevara gamla relationer, vilket skapar en social trygghet som främjar 

delaktigheten till aktivitet. Ett exempel där en kvinna delade rum med sin make och fick hjälp 

av maken med alla dagliga aktiviteter. Kvinnan klarade inte av att gå och låg oftast 

sängliggande. Arbetsterapeuten föreskrev en rullstol för att kvinnan skulle kunna vara 

delaktig i dagliga aktiviteter, vilket medförde att paret kunde utföra olika aktiviteter 

tillsammans. 

 
...När jag förskrev rullstolen kunde dem istället tillsammans börja utföra aktiviteter utanför 

sin lägenhet. Mannen skjutsade kvinna till matsalen, ut på trädgården, till gruppaktiviteterna 

osv. Kvinna blev mycket gladare, mer aktiv och bättre i sin funktion. Detta ökade kvinnans 

delaktighet i samtliga dagliga aktiviteter.  

 

Valmöjligheterna kring var personen med demens ska sitta vid måltiderna är en strategi kring 

den sociala miljön som möjliggör delaktighet enligt samtliga arbetsterapeuter. Vissa personer 

med demens blir oroliga av att sitta och äta med andra vilket medför att dem blir passiva vid 

aktiviteten, vissa arbetsterapeuter föredrar därför att utföra aktiviteten enskilt med individen 

för att främja delaktigheten genom att öka uppmärksamheten i aktiviteten. En del personer 

med demens behöver sitta med andra under matsituationen för att titta och imitera personerna. 

Personen blir då påmind om hur till exempel besticken ska användas berättar en del 

arbetsterapeuterna och kan då vara mer delaktig i aktiviteten.   

 

5.4.2 Begränsningar i den sociala miljön  

För att förenkla arbetet med att främja delaktighet som till exempel att utföra aktivitet enskilt 

med personen, förespråkas småskalighet på avdelningarna. Samtliga arbetsterapeuter anser att 

färre personer i en avdelning leder till att mer resurser riktas mot individer som behöver mer 

hjälp i syfte att öka delaktigheten i aktivitet. En del arbetsterapeuter upplever i dagsläget att 

antalet personer per avdelning överstiger resurserna på boendet.   

 

En begränsning i den sociala miljön som samtliga arbetsterapeuter nämnde var 

personalbristen och vilka svårigheter det medför i att främja delaktighet samt strävan efter ett 
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öppet boende. Personalen känner sig stressade och upplever att de inte har tillräckligt med tid 

för varje person på boendet. Detta upplever arbetsterapeuterna som en omfattande 

begränsning i den sociala miljön på de särskilda boendena.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Arbetsterapeuternas erfarenheter av att främja delaktighet hos personer med demens ligger i 

linje med tidigare forskning, litteratur och riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

I resultatet framkommer det att arbetsterapeuter utgår från individen och miljöns inverkan för 

att främja delaktigheten i dagliga aktiviteter. Forskning, litteratur och riktlinjer belyser att 

delaktigheten påverkas av individens unika egenskaper (1) samt de möjligheter och 

begränsningar som miljön tillhandahåller (1, 5, 12). Interventionen bör vara klientcentrerad 

och utgå från individens nuvarande utförandekapacitet, erfarenhet samt önskemål (3, 4, 5).  

 

I studien berättar samtliga arbetsterapeuterna att insamling av bakgrundsinformation från 

olika håll möjliggör att identifiera meningsfulla aktiviteter för personen. Med stöd av 

levnadsberättelser samt anhöriga får arbetsterapeuterna en helhetssyn över det som personen 

gjort tidigare i sitt liv. Avsikten är att främja delaktighet i aktiviteter som har både personlig 

och social betydelse som leder till välbefinnande. Tidigare forskning visar att välbefinnande 

har en stark koppling till delaktighet i meningsfulla aktiviteter (13). Eklund (2) skriver att det 

är viktigt att aktiviteten är av intresse för individen för att personen ska vara motiverad till att 

utföra aktiviteten (2). Personens motivation till att utföra en aktivitet bygger på en samling 

tankar och känslor om den egna förmåga, värderingar och intressen (1, 8). Arbetsterapeuterna 

nämnde att personen oftast inte kan redogöra för sina egna tankar och känslor kring intressen. 

Arbetsterapeuten försöker då skapa förutsättningar för personen att prova på olika aktiviteter 

och testa sig fram till att finna meningsfulla aktiviteter. 

 

Resultatet i denna studie visar att individanpassning av aktiviteter främjar delaktighet i 

aktiviteter för personer med demens. Delaktigheten ökar när aktiviteten är anpassad efter 

individens utförandekapacitet, motivation, intressen och vanor. Enligt litteraturen bör 

aktiviteten utgå från den specifika individen och dennes motiv, roller, vanor, förmågor och 

begränsningar för att öka delaktigheten i aktiviteter (1). Detta eftersom delaktigheten kan 

upplevas och utspela sig annorlunda för olika människor (12). I enlighet med vad litteraturen 

och forskning belyser, utgår yrkesverksamma arbetsterapeuter från dessa faktorer för att öka 

delaktigheten i dagliga aktiviteter för personer med demens på särskilda boenden. En strategi 

som flera arbetsterapeuter använder sig av för att individanpassa aktiviteter är att dela upp och 

förenkla utförandet av aktiviteten utifrån personens unika egenskaper och utförandekapacitet 

(33). Padilla (4) förespråkar denna strategi och menar att strategin både underlättar till 

delaktighet samt främjar självständighet i aktiviteten.  

 

I denna studie visar resultatet att arbetsterapeuter använder sig av miljöanpassningar som 

skyltning och färgläggning för att främja delaktighet i aktivitet samt möjliggör ett 

självständigt utförande. Uppsättning av skyltar och symboler sker till olika dörrar. Till 

exempel sätts symboler av något personen med demens tycker om vid lägenhetsdörren för att 

underlätta för personen att hitta. Färgläggning av dörrar och skåp i lägenheten förekommer för 

att personen lättare ska orientera sig. I badrummet färgläggs väggen bakom toaletten med 

mörk nyans i syfte att lyfta fram den vita toaletten. Detta underlättar för personen med 



 19 

demens att orientera sig och främjar delaktigheten i aktiviteten förklarar arbetsterapeuterna. 

Padilla (4), Socialstyrelsen (5) samt tidigare forskning förespråkar dessa anpassningar i 

miljön. Visuella ledtrådar i miljön underlättar inte enbart orienteringen för personer med 

demens, utan skapar även en boendemiljö som känns inkluderande och trygg vilket möjliggör 

för utförande samt främjar delaktighet i dagliga aktiviteter (4, 5, 34). Frågan är dock hur pass 

mycket förändringar och anpassningar arbetsterapeuten kan göra på det särskilda boendet. 

Samtliga arbetsterapeuter upplever sig begränsade till följd av tidsbrist. Finns det möjlighet 

att utföra alla anpassningar som krävs för personerna med demens på det särskilda boendet?  

 

Enligt Padilla (4) tydliggörs föremålen i aktiviteten i syfte att skapa en tydlig miljö för 

personen med demens. Genom att ta bort distraherande föremål från aktivitetsytan inför en 

aktivitet, skapas möjligheter för personen att orientera sig självständigt (4). Denna strategi 

beskriver ett flertal arbetsterapeuter som avgörande för att främja delaktighet och undvika 

förvirring i aktiviteter. Vid matsituationer berättar flera av arbetsterapeuterna att det är viktigt 

att undvika överflödiga föremål och enbart ha det som ska användas under aktiviteten som 

tallrik, bestick och glas. Litteraturen nämner att aktiviteterna bör förenklas, genom att undvika 

störande stimuli i omgivningen som kan förvirra och leda till rädsla hos personer med demens 

(21). Detta betonar arbetsterapeuterna och arbetar med att skapa en avskalad miljö på boendet 

genom att avlägsna föremål med starka färger samt begränsar mängden störande stimuli i 

omgivningen. Målet är att skapa en kravlös miljö för personen som leder till att personen kan 

navigera sig i omgivningen utan några hinder som leder till förvirring. 

 

Aktiviteter som framkallar glädje och främjar social delaktighet för personer med demens är 

musik, sång och dans. Dessa aktiviteter leder till bättre trivsel och välbefinnande (5, 21, 24). 

Ett flertal arbetsterapeuterna berättar att musik får flera personer med demens att känna 

tillfredsställelse och främjar delaktighet i gruppaktiviteter. Detta eftersom musik väcker 

gamla minnen och får en del personer med demens att börja sjunga och dansa. Det 

framkommer även i resultatet att en del personer med demens blir oroliga eller förvirrade och 

drar sig undan gruppaktiviteterna. Av den orsaken väljer vissa arbetsterapeuter att utföra 

aktiviteten enskilt med personen för att minska oroligheten och öka uppmärksamheten i 

aktiviteten (33). Samtliga arbetsterapeuter förespråkar därför småskalighet på boendet och 

upplever i dagsläget att antalet personer överstiger resurserna på boendet. Socialstyrelsen (5) 

belyser att småskalighet på särskilda boenden möjliggör bättre vård och trivsel samt främjar 

självständighet och delaktighet i sociala aktiviteter för personer med demens (5). Utifrån det 

som framkom i resultatet anser författarna att detta behöver förbättras på de särskilda 

boendena för att underlätta arbetet med att främja delaktighet i aktivitet för personer med 

demens.  

 

Vidare forskning inom området behövs, där arbetsterapeutiska interventionerna som främjar 

delaktigheten i dagliga aktiviteter och dess inverkan undersöks mer ingående. En relevant 

aspekt att forska vidare kring och som inte framkom i studien är andra faktorer ur miljön och 

dess inverkan på personer med demens, till exempel påverkan av kulturella faktorer och hur 

yrkesverksamma arbetsterapeuter bör bemöta dessa faktorer.  

En svaghet i denna studie är att endast arbetsterapeuter från Mellansverige intervjuades vilket 

ger en skildring enbart från den delen av Sverige. Det skulle vara av intresse att genomföra en 

liknande studie med deltagare från olika delar av Sverige, för att se ifall erfarenheterna av att 

främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demens skiljer sig åt.  
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6.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ design valdes enligt Olsson & Sörensen (29) för att besvara studiens syfte. Detta 

medförde en helhetsförståelse kring det valda området och en större inblick i deltagarnas 

erfarenheter. Författarna utgick från ett ändamålsenligt urval där ett medvetet val av deltagare 

gjordes med hänsyn till deras kunskap om problemområdet i studien (30). Urvalet visade sig 

vara effektivt med hänsyn till tidsramen samt relevant för att hitta deltagare som var lämpliga 

utifrån inklusionskriterierna. Författarna upplever att detta bidrog till att deltagarna hade god 

insikt om de boende, kännedom om deras vardagliga liv samt erfarenhet av att främja 

delaktighet i dagliga aktiviteter. 

 

Trots ett bortfall på 13 arbetsterapeuter upplevde författarna att datamättnad uppnåddes efter 

sju intervjuer. Detta eftersom ingen ny information erhölls (35) och att fortsatt datainsamling 

inte skulle tillföra något nytt givet den geografiska avgränsningen. Inga fler arbetsterapeuter 

kontaktades därför med förfrågan att delta i studien. 

 

Författarna utförde semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte. De 

semistrukturerade intervjuerna bestod av öppna frågor inom området där deltagarna 

uppmuntrades att tala fritt kring frågorna för att återge detaljerad och informationsrik data 

(30). Detta resulterade i en omfattande datainsamling där arbetsterapeuterna öppet talade om 

sina egna upplevelser, tankar och erfarenheter inom området. Författarna upplevde att 

deltagarna som förberett sig genom att läsa den skickade intervjuguiden (bilaga 1) före 

intervjun återgav mer utförliga och genomtänkta svar än de som uppgav att de inte hunnit gå 

igenom intervjuguiden. Detta tror författarna resulterade i att en del data inte besvarade syftet. 

En annan anledning till att en del data inte ansågs svara på syftet kan vara friheten som vissa 

öppna frågorna medförde, frågorna gav svar som ansågs vara irrelevant.  

 

En provintervju utfördes av författarna med en arbetsterapeut som inte deltog i studien (30). 

Provintervjun medförde till att tillförlitligheten i intervjuguiden ökade då bristerna 

identifierades. En följdfråga omformulerades vilket stärkte och stabiliserade intervjuguiden 

(29). Följdfråga: “Vad påverkar delaktigheten i vardagliga aktiviteter för personer med 

demens?” omformulerades till två följdfrågor: “Vad underlättar för personer med demens till 

att vara delaktiga i vardagliga aktiviteter?” samt “Vad försvårar för personer med demens till 

att vara delaktiga i vardagliga aktiviteter?”. Detta eftersom arbetsterapeuten endast belyste 

faktorer som begränsar delaktigheten i vardagliga aktiviteter vilket inte överensstämde med 

författarnas avsikt som var att få svar som lyfte fram faktorer som både försvårar och 

underlättar delaktigheten.  

 

Inspelningarna från intervjuerna fördelades mellan författarna samt korrekturlästes av den 

andre författaren för att öka trovärdigheten i analysen. Författarna reflekterade och 

diskuterade vid upplevd osäkerhet för att säkerhetsställa att transkriberingen varit korrekt och 

materialet tolkats på ett lämpligt sätt. Vid osäkerhet av koder och kategorier ur innehållet, 

återgick författarna till råmaterialet av intervjuerna för att kontrollera att resultatet stämde 

överens med deltagarnas erfarenheter. Detta begränsade författarnas egna tolkningar och 

säkerställde att deltagarnas erfarenheter tolkades korrekt. Författarna använde citat från 

intervjuerna för att ge läsaren möjlighet att bedöma tolkningens trovärdighet (31). 

Överförbarheten från studiens resultat till andra sammanhang är upp till läsaren att bedöma. 

Författarnas ambition i denna studie har varit att ge en tydlig och fördjupad beskrivning av 

metod och tillvägagångssätt för att ge goda förutsättningar för överförbarhet till andra studier 

och verksamheter.  
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7. Slutsats 

Denna studie visar olika aspekter av att främja delaktighet i dagliga aktiviteter utifrån 

erfarenheter av yrkesverksamma arbetsterapeuter. Fokus hos arbetsterapeuten ligger på att 

utforma interventioner efter individens nuvarande utförandekapacitet, erfarenhet samt 

önskemål. Arbetsterapeuten förenklar aktivitetsutförandet genom att dela upp aktiviteten samt 

anpassar den fysiska och sociala miljön utifrån individens unika egenskaper. För att främjar 

delaktighet väljer arbetsterapeuten att identifiera meningsfulla aktiviteter samt angripa 

personliga och miljömässiga begränsningar i aktiviteter. En vidare slutsats som kan dras i 

studien är att begränsningar i resurs, tid och småskalighet på de särskilda boendena försvårar 

förutsättningarna att främja delaktighet i dagliga aktiviteter. Studien lyfter fram och beskriver 

arbetsterapeutens arbetssätt kring att främja delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med 

demens och kan bidra till att andra arbetsterapeuter reflekterar över hur de arbetar för att 

främja delaktighet på deras särskilda boenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Referenslista 

 

1. Kielhofner G. Model of Human Occupation: teori och tillämpning. Uppl 2. Lund: 

Studentlitteratur AB; 2012. 

  

2. Argentzell E & Leufstadius C. Teoretiska grunder inom psykosocial arbetsterapi.  Eklund 

M, Gunnarsson B, Leufstadius C (red). Aktivitet & relation - mål och medel inom psykosocial 

rehabilitering. Uppl 1:3. Lund: Studentlitteratur AB; 2010. s. 41–71. 

  

3. Bejerholm U. Aktivitetsengagemang. Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C (red). 

Aktivitet & relation - mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Uppl 1:3. Lund: 

Studentlitteratur AB; 2010. s. 131–150. 

  

4. Padilla, R. Effectiveness of Interventions Designed to Modify the Activity Demands of the 

Occupations of Self-Care and Leisure for People With Alzheimer’s Disease and Related 

Dementias. Am J Occup Ther. 2011 Sep-Oct;65(5):523–31. 

  

5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: Stöd för 

styrning och ledning [Internet]. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017. [citerad 2018-11-

11].  Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20739/2017-12-2.pdf 

  

6. Eklund M. Aktivitet, hälsa och välbefinnande. Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C 

(red). Aktivitet & relation - mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Uppl 1:3. Lund: 

Studentlitteratur AB; 2010. s. 19–39. 

  

7. Cole M & Tufano R. Applied Theories in Occupational Therapy. A Practical Approach. 

Hamdon: SLACK; 2008. 

  

8. Kielhofner G. Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice. ed 4. 

Philadelphia: F.A Davis company; 2009 

  

9. Törnquist K & Sonn U. ADL-taxonomin: en bedömning av aktivitetsförmågan. Uppl 3. 

Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter; 2001. 

  

10. Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C (red). Aktivitet & relation - mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering. Uppl 1:3. Lund: Studentlitteratur AB; 2010. 

  

11. Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, svensk 

version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [Internet]. 

Stockholm: Socialstyrelsen; 2003. [citerad 2018-12-11]. Hämtad från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf 

 

12. Hammel J, Magasi S, Heinemann A, Whiteneck G, Bogner J, Rodriguez E. What does 

participation mean? An insider perspective from people with disabilities. Disabil Rehabil. 

2008;30(19):1445–60. 

  

13. Law M Participation in the occupations of everyday life. Am J Occup Ther. 2002 

NovDec;56(6):640–49. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22026320
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20739/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20739/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf


 23 

  

14. Aremyr G & Ljunggren Lindell J. Leva livet med demens - praktiska råd och berättelser 

från Hattstugans äldreboende. Uppl 1. Stockholm: Gothia förlag AB; 2012. 

  

15. Oddy R. Aktivitet vid demenssjukdom - en praktisk vägledning. Uppl 1. Stockholm: Liber 

AB; 2013. 

  

16. Lindqvist E. Äldres hälsa och livskvalite. Uppl 1. Malmö: Gleerups utbildning AB; 2016. 

  

17. Larsson M & Rundgren Å. Geriatriska sjukdomar. Uppl 3:1. Lund: Studentlitteratur AB; 

2010. 

  

18. Dehlin O. Rundgren Å. Geriatrik. Uppl 2:3. Lund: Studentlitteratur; 2007. 

  

19. Wimo A, Winblad B, Grafström M. The social consequences for families with 

Alzheimer's disease patients. Potential impact of new drug treatment. Int J Ger Psychiatr. 

1999;14:338-347. 

  

20. Laver K, Clemson L, Bennett S, Lannin N.A, Brodaty H. Unpacking the Evidence: 

Interventions for Reducing Behavioral and Psychological Symptoms in People with 

Dementia. PHYS OCCUP THER GERIATR. Dec 2014; 32(4): 294–309. 

  

21. Berentsen V. Kognitiv svikt och demenssjukdom. Kirkevold M, Brodtkorb K, Ranhoff A 

(red). Geriatrisk omvårdnad - god omsorg till den äldre patienten.  Uppl 1. Stockholm: Liber 

AB; 2010. s. 343–376. 

  

22. Hauge S. Omvårdnad i särskilt boende. Kirkevold M, Brodtkorb K, Ranhoff A (red). 

Geriatrisk omvårdnad - god omsorg till den äldre patienten. Uppl 1. Stockholm: LIber AB; 

2010. s. 218–233. 

  

23. Thorsen K. teorier om åldrande. Kirkevold M, Brodtkorb K, Ranhoff A (red). Geriatrisk 

omvårdnad - god omsorg till den äldre patienten. Uppl 1. Stockholm: Liber AB; 2010. s. 54–

66. 

  

24. Argentzell E & Leufstadius C. Meningsfull aktivitet och psykiskt 

funktionshinder.  Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C (red). Aktivitet & relation - mål 

och medel inom psykosocial rehabilitering. Uppl 1:3. Lund: Studentlitteratur AB; 2010. s. 

175–200. 

  

25. Sveriges arbetsterapeuter. Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. [Internet]. 

Nacka: Sveriges arbetsterapeuter; 2016. [citerad 2018-11-15]. Hämtad från: 

https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Kompetensbeskrivningar/ 

  

26. Beerens H. C, Zwakhalen S. M. G, Verbeek H, E.S. Tan F, Jolani, S, Downs M, Hamers J. 

P. H. The relation between mood, activity, and interaction in long-term dementia care. 

AGING MENT HEALTH. Jan2018; 22(1): 26-32. 

 

27. Han A, Radel J, McDowd J & Sabata D. The Benefits of Individualized Leisure and 

Social Activity Interventions for People with Dementia: A Systematic Review Areum. 

Activities, Adaptation & Aging, 2016;40:219–265. 

https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Kompetensbeskrivningar/
https://www.arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Kompetensbeskrivningar/


 24 

 

28. Richards K, D´Cruz R, Harman S & Stagnitti K. Comparison of a traditional and non-

traditional residential care facility for persons living with dementia and the impact of the 

environment on occupational engagement. AUST OCCUP THER J. Dec2015; 62(6): 438-

448. 

 

29. Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Uppl 

3. Stockholm: Liber AB; 2011. 

  

30. Polit DF, Beck CT. Nursing Research: Generation and Assessing Evidence for Nursing 

Practice. 10 uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2017. 

  

31. Lundman B, Hällgren Graneheim U. Kvalitativ innehållsanalys. Granskär M, Höglund-

Nielsen. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Uppl. 3:2. Lund: 

studentlitteratur AB; 2017. s. 211–225. 

  

32. Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Internet]. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2002. [citerad 2018-11-27]. Hämtad från: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

33. Nygård L, Öhman A. Managing changes in everyday occupations: The experience of 

persons with Alzheimer’s disease. Occup Ther J Res. 2002;22:70-81. 

  

34. Nygård L. The responses of persons with dementia to challenges in daily activities: A 

synthesis of findings from empirical studies. Am J Occup Ther. 2004;58:435-445. 

  

35. Thorén-Jönsson A. Grounded theory. Granskär M, Höglund-Nielsen. (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Uppl. 3:2. Lund: studentlitteratur AB; 2017. s. 

153–176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 25 

Bilaga 

 

Intervjuguiden  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

2. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut inom demensvård/vårdboende? 

 

Huvudfrågor 

1. Vad innebär begreppet delaktighet för dig? 

 

2. Beskriv dina erfarenheter av att arbeta för att främja delaktighet i aktiviteter för personer med 

demens? 

• Följdfråga 1: Vad underlättar för personer med demens till att vara delaktiga i vardagliga 

aktiviteter? 

• Följdfråga 2: Vad försvårar för personer med demens till att vara delaktiga i vardagliga 

aktiviteter? 

• Följdfråga 3: Vad har du för erfarenhet av att få personer med demens delaktiga i aktiviteter 

med personlig och social betydelse för individen? 

• Följdfråga 4: Vilka möjligheter respektive begränsningar anser du att den fysiska och sociala 

miljön har på delaktighet i aktivitet för personer med demens på ert boende? 

 

3. Kan du berätta utförligt om två klientfall där arbetsterapeutiska interventioner lett till ökad 

delaktighet i dagliga aktiviteter för personen med demens? 

• Följdfråga 1: Vad kan ha haft betydelse för den ökade delaktigheten hos klienterna? 

• Följdfråga 2: Vilka strategier brukar du använda för att få personer med demens mer 

delaktiga?  

 

Avslutningsvis, finns det något mer du vill tillägga? 

Följdfrågor till samtliga huvudfrågor: 

- Kan du berätta mer om det?  

- Kan du ge exempel?  

- Vad gjorde du då?  

- Vad anser du om det?  

- Hur kändes det? 


