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1. BAKGRUND

1.1. Demenssjukdom och dess påverkan på vardagen
Demenssjukdom är den fjärde största folksjukdomen i Sverige. Antalet demenssjuka uppskattas till 
150 000 personer, och varje år får ca 24 000 diagnosen (Kärrman & Olofsson 2008). Demens är en 
beteckning för en rad symptom där fyra kriterier ska vara uppfyllda enligt den svenska versionen av 
ICD-10 (The international statistical classification of diseases and related health problems, tenth 
revision) (Socialstyrelsen 2001a). De två första kriterierna är minnesstörningar samt att andra 
kognitiva funktioner är påverkade såsom försämrat omdöme, t.ex. vid planering och organisering. 
Tredje och fjärde kriteriet är förändringar av personlighet och beteende, t.ex. apati, samt att 
symtomen ska ha funnits i mer än sex månader. Medvetandegraden ska vara bibehållen, det vill 
säga inga konfusionstillstånd får finnas då diagnos sätts (Socialstyrelsen 2001a). Demenssymtom 
uppkommer då nervernas celler eller banor i hjärnan skadats. Beroende på var i hjärnan dessa 
skadade celler och banor sitter ser symtomen olika ut (Åstrand 2001). Man kan få problem med 
minne, tänkande, förståelse, omdöme, orientering, inlärningskapacitet, räkneförmåga och språk. 
Försämringen av de kognitiva funktionerna följs ofta av en försämring av motivation, socialt 
beteende och emotionell kontroll (Socialstyrelsen 2010a). 

De problem som symtomen ger påverkar det dagliga livet på många sätt, t.ex. genom att personen 
kan bli passiv och får svårt att ta initiativ (Socialstyrelsen 2010b). Nygård (2002) menar dock att 
initiativlösheten i sig inte behöver vara ett uttryck av demenssjukdom utan kan vara en naturlig 
anpassning för att undvika misslyckanden i det man företar sig. Beroende på i vilket stadium 
sjukdomen är i påverkas aktiviteter i det dagliga livet (ADL) olika. I det milda stadiet klarar 
personen ett självständigt vardagsliv med råd och uppmuntran (Åstrand 2001). I det medelsvåra 
stadiet är personen i behov av vägledning för att kunna utföra aktiviteter, t.ex. laga mat, ta 
mediciner och klä på sig. Vid det svåra stadiet är personen helt beroende i ADL (Åstrand 2001; 
Basun 2002). Nygård (2002) menar att det är i de mest komplexa aktiviteterna som svårigheterna 
först märks, t.ex. i arbetsuppgifter eller sociala situationer. Det kan bli svårt att lära in nya saker på 
arbetet och att koncentrera sig på arbetsuppgifterna. De tidiga svårigheterna märker personen själv. 
De praktiska svårigheterna i instrumentell ADL såsom att använda telefon och att ta hand om sin 
ekonomi uppstår oftast före svårigheter inom personlig ADL. Enligt Nygård blir inte aktiviteter lika 
intressanta att utföra för personen med demenssjukdom då resultaten, trots ansträngningar, inte blir 
som det var tänkt. Sådant som tidigare var roligt, t.ex. sociala aktiviteter och fritidssysselsättningar, 
upplevs inte lika nöjsamma längre utan kan istället upplevas besvärande, krävande och obegripliga. 
Så småningom påverkas handlingsmomenten och ordningsföljden i aktiviteter. Det kan visa sig 
genom att kläderna sätts på fel ställe på kroppen. Redskap och föremål kan bli svåra att känna igen 
(agnosi), t.ex. att bita i servetten istället för i smörgåsen. Förmågan att utföra vissa rörelser och 
handlingar med olika redskap på ett planerat, medvetet och adekvat sätt kan svikta, trots att den 
motoriska förmågan finns (apraxi). Det kan visa sig som svårigheter i att, t.ex. sätta sig på en stol 
(Nygård 2002). Sammantaget kan svårigheterna medföra inaktivitet.

1.2. Särskilda boenden
Innan 1980-talets avveckling av mentalsjukhusen, ÄDEL-reformen 1992 och psykiatrireformen 
1995 vistades ett stort antal människor med demenssjukdom inom mentalsjukhusen (Sjöberg 2003). 
Sedan införandet av ÄDEL-reformen 1992 är det kommunernas uppgift och ansvar att inrätta 
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särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd 
(Sveriges riksdag 2010). Samtidigt med ÄDEL-reformen infördes begreppet ”särskilt boende” som 
ett samlingsbegrepp för olika boendeformer för äldre människor med funktionshinder (Statistiska 
centralbyrån 2006). Särskilt boende är individuellt behovsbeprövat, där omfattande vård kan ges 
dygnet runt (Socialstyrelsen 2001c). År 2005 bodde ca 100 400 äldre personer permanent i särskilda 
boendeformer i Sverige (Statistiska centralbyrån 2006). En studie visar att det skiljer sig åt vilken 
benämning som används för att beteckna de särskilda boendena i Sverige. Använda benämningar är 
gruppboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, äldreboende, vårdboende, korttidsboende, 
demensboende, servicelägenhet och omsorgsboende (Socialstyrelsen 2001c). Enligt Ekman (2002) 
finns följande boendeformer för personer med demenssjukdom; gruppboende, servicehus, sjukhem 
samt korttidsboende för de som bor hemma med en anhörigvårdare. Det verkar finnas personer med 
demenssjukdom på alla typer av särskilt boende oavsett vad de kallas. En av målsättningarna med 
ÄDEL-reformen var att påskynda utvecklingen från stora vårdavdelningar till små hemlika enheter 
som skulle erbjuda ett värdigt boende med hög standard och god vårdkvalitet (Sjöberg 2003). Trots 
en strävan att utjämna skillnader kvarstår de gällande boendestandard, kompetens och 
personaltillgång för olika former av särskilda boenden (Socialstyrelsen 2001c).

1.3. Aktivitet som behandling vid demenssjukdom
I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010b) betonas att 
det är av högsta prioritet att socialtjänsten bör erbjuda personer med demenssjukdom, som har 
svårigheter att klara det dagliga livets aktiviteter, möjligheter att delta i aktiviteter som är 
individuellt anpassade, inklusive fysisk aktivitet. Socialstyrelsen menar att genom deltagande i 
individuellt anpassade aktiviteter motverkas passivitet, stimuleras sinnena och dagen får innehåll 
och struktur. Personen ges möjlighet till avkoppling och välbefinnande, känna tillhörighet, bidra till 
något för andra samt få stärkt självkänsla. Exempel på lämpliga individuellt anpassade aktiviteter är 
utomhusvistelse, musik, dans, underhållning och hushållssysslor (Socialstyrelsen 2010b). Det 
innebär att individuellt anpassade aktiviteterna inte behöver betyda aktiviteter utförda en och en 
utan kan även vara aktiviteter utförda i grupp.

Enligt Etisk kod för arbetsterapeuter definieras aktivitet till ”Människans utförande av meningsfulla 
och betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen” (Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter 2005, s. 14). Harmer och Orrell (2008) kom i sin studie fram till fyra 
aktivitetskategorier som var meningsfulla för personer med demenssjukdom; reminiscens1, 
familjerelaterade- och sociala aktiviteter, musik och individuella aktiviteter såsom, t.ex. läsa, titta på 
TV, gå promenad, laga mat. De boende uppgav att dessa aktiviteter var meningsfulla för att de var 
intressanta, njutbara, avslappnande, fick tiden att gå, höll personerna ajour samt lärde dem något 
nytt (2008). En aktivitet kan ha olika syften för olika individer, t.ex. högläsning av morgontidningen 
kan av några upplevas som meningsfullt för att det ger social gemenskap, medan det för andra 
innebär ett deltagande i vad som händer i samhället och ger upphov till ämnen för diskussion 
(Holthe, Thorsen & Josephsson 2007). Ett sätt att ta reda på vad meningsfulla och betydelsefulla 
uppgifter är för personer med demenssjukdom kan vara att ta hjälp av sådant personen i fråga har 
uppskattat tidigare i livet (Harmer & Orrell 2008). Men det är inte säkert att tidigare aktiviteter är 
nöjsamma längre eftersom personen kan ha en insikt i att han/hon inte utför aktiviteten lika bra 
längre (Nygård 2002). Enligt Harmer och Orrell (2008) fungerar musik i alla stadier av 

1 ”Reminiscens betyder hågkomst eller minne och metoden bygger på personers minnen. Upplevelser från barn- och 
ungdomsåren finns länge kvar hos den demenssjuke. Med hjälp av igångsättare (”triggers” på engelska), som 
fotografier och olika föremål, kan kommunikationen underlättas.” (Svenskt demenscentrum 2008b)
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demenssjukdom. Det kan bero på att musik stimulerar belöningssystemet i hjärnan (Gutman & 
Schindler 2007). Men musik som passar en persons smak kanske inte passar en annan. Dessutom 
kan ljudkänslighet på grund av demenssjukdomen göra att bara en sångare och/eller ett instrument 
fungerar i taget (Ingberg 2010). När demenssjukdomen är längre gången kan det vara svårt att 
engagera personen i vardagliga aktiviteter. Då kan aktiviteter som stimulerar sinnena vara en 
möjlighet för att skapa välbefinnande (Socialstyrelsen 2010b). 

Nygård (2002) belyser olika syn på begreppet aktivitet på särskilt boende. Aktivitet kan ses som en 
företeelse som är isolerad från vardagens vanliga sysslor, såsom att spela sällskapsspel.  Aktivitet 
kan också ses som en synonym till underhållning, t.ex. ett musikframträdande för en grupp. Nygård 
föreslår att se aktiveringsbegreppet som både ett förhållningssätt och behandlingsform. Ett 
förhållningssätt kan vara att ta tillvara på varje möjlig situation att delta i rutingöromålen. Warchol 
(2004) menar att omvårdnadspersonalens arbetssätt behöver ändras från att vardagsaktiviteterna 
”görs åt” de boenden till att ”göra tillsammans med ”. Hushållsaktiviteter utförs varje dag, och 
inbjuder till möjligheter för de boende att delta. Detta är aktiviteter som kan vara meningsfulla för 
stunden. Och även om personen kanske inte är så intresserad av själva aktiviteten i sig, kan 
meningsfullheten ligga i att göra något tillsammans med någon man tycker om såsom en anhörig 
eller vårdare (Nygård 2002). Aktivitet som behandlingsform utgår bl.a. från att meningsfull 
aktivering höjer livskvalitén, bibehåller kvarvarande förmågor, bevarar vanor och roller samt ger 
mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden. Att uppleva meningsfullhet och glädje ger 
en kvarvarande känsla trots att personen inte minns orsaken till den positiva känslan (Nygård 2002; 
Kärrman & Olofsson 2006; Feinstein, Duff & Tranel 2010)

Nygård ger några exempel på varför det kan vara svårt att aktivera personer med demenssjukdom 
(2002). Hon menar, som tidigare nämnts, att personen ifråga kan känna krav på sig som hon/han 
inte kan uppfylla och då är det lättare att tacka nej än att misslyckas. Nygård menar att det kan vara 
lättare att få med sig personer med demenssjukdom om aktiviteten redan pågår med alla föremål 
framme. Vid gruppaktiviteter behöver personalen kunskap om vad som krävs för att en grupp ska 
fungera. De behöver bl.a. känna till kommunikationsförmågan och hur demenssymtomen påverkar 
förmågor hos varje individ i gruppen. Nygård tar också upp tidens betydelse som en stressfaktor. En 
väl tilltagen tid är nödvändig för att möjliggöra engagemang (2002). 

1.4. Problemformulering
Internationella studier gjorda på särskilda boenden för personer med demenssjukdom visar att 
aktivitet används i liten omfattning (Holthe, Thorsen & Josephsson 2007; Kolanowski och Litaker 
(2006). Kolanowski och Litaker (2006) noterade, i sin studie från USA, att frånsett personlig 
omvårdnad, så var de boende på sjukhemmen för det mesta inte sysselsatta under hela dagen. 
Resultatet i studien visar att uttråkning hos de boende och frånvaro av aktivitet var genomgående på 
sjukhem för att de boende saknade resurser som initierar socialt samspel.  Kolanowski och Litaker 
(2006) säger, att tyvärr observerade de att vårdpersonalen inte gjorde många försök att engagera sig 
i de demenssjuka. De var för det mesta ensamma.

Enligt Socialstyrelsen varierar det i Sveriges kommuner i vilken utsträckning individuellt anpassade 
dagliga aktiviteter och fysisk träning som erbjuds till personer med demenssjukdom. De skriver i 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom att ”generellt erbjuder kommunerna 
aktiviteter och träning i mycket liten utsträckning” (Socialstyrelsen 2010b, s. 63). Författarna ringde 
upp Socialstyrelsen och frågade vad som menades med ”generellt”. En person som hade insyn i 
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arbetet av riktlinjerna berättade att det är en kvalificerad gissning från dem som arbetat med 
riktlinjerna att aktiviteter och träning erbjuds i mycket liten utsträckning. De har inte gjort någon 
undersökning angående detta. 

Eftersom arbetsterapeuter i sitt yrke med klienter ska arbeta för att bibehålla eller öka förmågan till 
aktivitet och delaktighet inom bl.a. fritid, personlig vård och boendeaktiviteter (Socialstyrelsen 
2001b) har de hög kompetens kring aktivitetsförmåga och betydelsen av aktivitet. Men i en 
litteratursökning i vetenskapliga databaser2 hittades inga artiklar angående arbetsterapeutens 
användning av aktiviteter för personer med demenssjukdom på särskilda boenden i Sverige. 
Författarna undrar därför om arbetsterapeuternas kompetens gällande aktiviteter tillvaratas på 
särskilda boenden för personer med demenssjukdom. 

2. SYFTE
Det övergripande syftet med denna studie är att kartlägga arbetsterapeuters användning av 
individuellt anpassade aktiviteter för personer med demenssjukdom på särskilda boenden i Sverige.

2.1. Frågeställningar
• Vilka individuellt anpassade aktiviteter utför eller handleder/delegerar arbetsterapeuterna?
• Vilka individuellt anpassade aktiviteter utför eller handleder/delegerar arbetsterapeuterna 

inte, men ser behov av?
• Vad krävs för att arbetsterapeuterna ska kunna genomföra de individuellt anpassade 

aktiviteterna som de ser behov av?

3. METOD
Denna studie har en kvantitativ undersökningsdesign. Studien ämnar beskriva det nuvarande läget 
gällande många arbetsterapeuters användning av individuellt anpassade aktiviteter för personer med 
demenssjukdom på särskilda boenden. Och är därmed en tvärsnittsstudie av deskriptiv karaktär med 
internetbaserade enkäter (Polit & Beck 2008).

3.1. Urval
I studien ingår samtliga av landets 21 län. För att få ett hanterbart antal urvalspersoner utifrån tid 
och resurser verkade cirka 30 stycken svar på enkäten rimligt. Enligt Jacobsen kan svarsprocenten 
vara så låg som 10 % med internetbaserade enkäter, och även Polit och Beck (2008) menar att den 
är låg; ofta lägre än med postade enkäter. Men eftersom studiens population består av resursstarka 
personer (Jacobsen 2007), då studien angår deras yrkesområde, kommer antagligen fler personer att 
svara. Dessutom ökar svarsprocenten efter en utskickad påminnelse (Polit & Beck 2008; Ejlertsson 
2005). Därför gjordes bedömningen att det räcker att skicka ut enkäten till cirka 60 personer, vilket 
gör att tre arbetsterapeuter från varje län slumpas. Det ger ett urval på 61 arbetsterapeuter. 
Inklusionskriterierna för studiens deltagare var: arbetsterapeuter som arbetar för personer med 
demenssjukdom på särskilda boenden i Sverige. 

För att få ett representativt urval gjordes det slumpmässigt (Bell 2006; Polit & Beck 2008) genom 
klusterurval som skedde i två steg. I första steget listades och numrerades kommunerna i 

2 Amed, Ovid Medline, Cinahl, Medline Pubmed, psycINFO och Medline via ebesco
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bokstavsordning från varje län (Sveriges kommuner och landstings 2010),. Från varje län slumpades 
sedan tre kommuner med hjälp av en slumptalsgenerator (Haahr 2010), förutom Gotlands län som 
bara har en kommun. För att få namnuppgifter till de arbetsterapeuter som arbetade på särskilda 
boenden för personer med demenssjukdom, ringde författarna samtliga telefonväxlar i de 61 
framslumpade kommunerna, för att få prata med en person, helst en chef, som kunde hjälpa till med 
namnuppgifterna. Det skiljde sig åt vilken person som kunde och var tillgänglig att svara på detta; 
t.ex. telefonisten själv, enhetschef eller arbetsterapeut. En storstadskommun blev framslumpad, som 
har 96 särskilda boenden för demenssjuka. Där kunde inte uppgifter fås fram om samtliga 
arbetsterapeuter som uppfyllde inklusionskriterierna. Därför slumpades en av stadsdelarna fram i 
den kommunen. Stadsdelens växel ringdes upp för att få fram uppgifter om arbetsterapeuter som 
arbetade på särskilda boenden för demenssjuka. 

Målet i urvalsprocessens andra steg var att få fram en arbetsterapeut från varje kommun/stadsdel. 
Därför numrerades arbetsterapeuternas namn och slumpades i de kommuner/stadsdelar där det 
fanns fler än en. 61 stycken arbetsterapeuter som arbetar på särskilda boenden för personer med 
demenssjukdom runt om i hela Sverige, framslumpades på detta sätt. För att få mailadress till de 
framslumpade arbetsterapeuterna, så ringde författarna upp kommunernas växel igen där de flesta 
kunde ange mailadressen. I annat fall ombads att få prata med en person, som kunde hjälpa till med 
dessa uppgifter.

3.2. Datainsamling 
En enkät gjordes och enkätsvaren samlades in genom programvaran Google dokument (Google 
2010b).

3.2.1. Enkätutformning
I enkätens (Bilaga 1) inledning citeras Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 
2010 (Socialstyrelsen 2010b) gällande dagliga aktiviteter. Syftet med detta var att ge 
arbetsterapeuterna en förståelse för enkätens begrepp och innehåll. 

Enkätens tre första frågor består av bakgrundsfrågor, som handlade om när studiens deltagare blev 
färdiga arbetsterapeuter, hur länge de arbetat inom äldreomsorgen samt vilken typ av tjänst de har 
(Bilaga 1). Bakgrundsfrågorna var till för att ha möjlighet att beskriva arbetsterapeuterna som har 
svarat. Studiens resterande frågor är kartläggningsfrågor, som utformades utifrån studiens 
frågeställningar. För att undvika uteblivna svar i enkäten, internt bortfall enligt Ejlertsson (2005), så 
var alla förutom tre frågor obligatoriska att fylla i. Det innebär att enkäten inte kunde skickas in 
förrän de obligatoriska frågorna var ifyllda. Fråga 12 och 15 var inte obligatoriska eftersom de 
endast skulle fyllas i om arbetsterapeuterna hade något att tillägga, inte heller fråga 14 var 
obligatorisk eftersom den berodde på hur de svarade på frågan innan. 

Då aktivitetskategorierna till kartläggningsfrågorna skulle tas fram användes den svenska versionen 
av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (Socialstyrelsen 
2001a). Under ICF:s avsnitt om aktiviteter och delaktighet återfinns i ett kapitel ”Rekreation och 
fritid” som handlar om engagemang i någon form av lek eller fritidssysselsättning (Socialstyrelsen 
2001a). Då personer med demens på särskilda boenden har mycket fri tid valdes det kapitlet att utgå 
från. ”Rekreation och fritid” innefattar kategorierna lek och spel, sport och idrott, konst och kultur, 
konsthantverk, hobbies, umgänge med andra, annan specificerad samt ospecificerad. Denna studies 
aktivitetskategorier har gjorts om utifrån ICF:s kategorier, med syfte att passa studiens ändamål. I 
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tabell I (Bilaga 2) ses en översikt över ICF:s rekreations- och fritidskategorier och dess definitioner, 
samt kartläggningens aktivitetskategorier och aktiviteter. 

ICF:s kategori ”lek och spel” döptes om till ”bords- och spelaktiviteter”, eftersom ICF:s definition 
”lek som barn” inte stämde överens med målgruppen i fråga. Istället lades bordsaktiviteter till, då 
t.ex. pussel och korsord inte är ett spel, men passar in i denna kategori och för denna målgrupp. 
Kategorin ”sport och idrott” gjordes om till ”rörelseaktiviteter” eftersom det är ett vidare begrepp 
som innehåller t.ex. Wii. Studiens kategori ”konst- och kulturaktiviteter” är samma som ICF:s 
definition. Däremot döptes ICF:s kategori ”konsthantverk” om till ”skapande aktiviteter”. Detta 
eftersom konsthantverk innebär konstnärligt formgivna nytto- och prydnadsföremål 
(Nationalencyklopedin 2010). För att passa målgruppen ville kraven reduceras. Skapande aktiviteter 
är ett brett begrepp, och innehåller inte kraven konstnärligt, till nytta eller för prydnad. ICF:s 
kategori ”umgänge med andra” gjordes om till ”kontakt med andra än de som bor på boendet”. 
Detta för att förtydliga att den dagliga kontakten med övriga personer på boendet exkluderas. Tre 
kategorier i denna studie ansågs värdefulla att ha med, men fanns inte specificerade i ICF:s 
”rekreation och fritid”. Dessa var ”utomhusaktiviteter”, ”hushållsaktiviteter” och 
”sinnesstimulerande aktiviteter”. Utomhusaktiviteter är med i Nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom 2010 (Socialstyrelsen 2010b) som förslag för individuellt anpassade 
aktiviteter; varför denna kategori ansågs viktig att ta med. Hushållsaktiviteter definieras inte av ICF 
som en aktivitet inom ”rekreation och fritid”, utan det ingår i kapitlet om hemliv. Men då 
hushållsaktiviteter inbjuder till många möjligheter för de boende att delta (Nygård 2002; 
Socialstyrelsen 2010b), valdes denna kategori att tas med i studien. Sinnesstimulerande aktiviteter 
ansågs vara viktig att ta med, då det är en värdefull aktivering inom demensvården, inte minst i det 
senare skedet av demenssjukdomen (Socialstyrelsen 2010b). Slutligen lades ”övriga aktiviteter” till, 
för att arbetsterapeuten själv ska kunna fylla på med sådant som inte ingår i de andra kategorierna. 
ICF:s kategori ”hobbies” exkluderades eftersom detta ingår i kartläggningens övriga kategorier 
(Bilaga 2, Tabell I).

3.2.2. Enkätutskick
Ett datainsamlingsinstrument bör utprovas för att bl.a. få bort grunder för missförstånd, helst på 
samma typ av personer som undersökningsgruppen (Bell 2006; Polit & Beck 2008). Enkäten 
(Bilaga 1) granskades först av författarnas handledare samt två bekanta med avseende på 
begriplighet och innehåll. Därefter skickades följebrevet och enkäten ut till sex testpersoner som är 
yrkesverksamma arbetsterapeuter; två arbetar på särskilda boenden för personer med 
demenssjukdom, en inom demensområdet och resterande inom andra områden. De ombads att ge 
sina synpunkter på enkäten samt tillhörande följebrev. Respons erhölls från fem av dem, varefter 
enkät och följebrev reviderades. Efter testpersonernas synpunkter ändrades ”initierade aktiviteter” 
till ”handledda/delegerade aktiviteter”. Frågan som gällde kontakter med andra än de som bor på 
boendet, förtydligades samt att följebrevets inledning och urvalsbeskrivning gjordes mer personlig. 
Därefter skickades följebrevet tillsammans med en länk till de 61 framslumpade arbetsterapeuterna 
där de fick tillgång till enkäten (Bilaga 1). Tolv av mailadresserna var felaktiga varför de utskicken 
fick göras om. En arbetsterapeut arbetade inte längre med personer med demensdiagnos varför 
utskick till ny framslumpad arbetsterapeut gjordes. En arbetsterapeut var sjukskriven och tillhörde 
därmed studiens externa bortfall.

Arbetsterapeuternas enkätsvar skickades anonymt in till författarnas konto i Google dokument där 
de automatiskt sammanställdes i ett kalkylark. En vecka efter första utskicket av enkäten och 
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följebrevet hade 29 arbetsterapeuter svarat. En påminnelse skickades ut till samtliga deltagare. Ett 
automatiskt svar kom tillbaka att en var ledig. Om vederbörande inte redan svarat, skulle hon/han 
inte hinna svara innan svarstiden gått ut. 

3.3. Analys av data
Kalkylprogrammen i Google dokument (Google 2010b) och OpenOffice (OpenOffice 2010) 
användes som statistiska verktyg vid dataanalysen. I Google dokument sammanställdes frekvens, 
procent samt diagram på de slutna enkätfrågornas svar (fråga 1-11 och 13-14). De svar som passade 
bättre in i enkätens redan befintliga aktivitetskategorier flyttades dit. Svaren till de öppna frågorna 
(fråga 12 och 15) behandlades genom att samla dem i OpenOffice:s program för textredigering. 
Efter att ha läst igenom svaren flera gånger flyttades några svar till andra frågekategorier. Samtliga 
svar som inte var relevanta utifrån studiens syfte togs bort.

3.4. Etiska aspekter
Studiens enkät samt följebrev utformades med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet 2002). Det framgick tydligt i följebrevet att deltagandet i studien var helt 
frivilligt. Studiedeltagarnas enkätsvar behandlades anonymt då ingen, inte heller författarna, kunde 
se vilka som svarat på enkäten eller vem som svarat vad. Namnen på de framslumpade 
kommunerna redovisas inte i studien och geografisk verksamhetsområde efterfrågades inte i 
enkäten, med syfte att bevara arbetsterapeuternas anonymitet. Inte heller kön och ålder efterfrågades 
i enkäten, då det inte ansågs tillföra studien något, samt att det bevarade arbetsterapeuternas 
anonymitet (Ejlertsson 2005). 

Enkätsvaren sparades på en internetserver. Enligt Googles support (Google 2010) lagras 
arbetsterapeutens sidförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid och en eller 
flera cookies som kan identifiera webbläsaren. Delar av IP-adressen tas bort efter 9 månader, och 
information i cookies efter 18 månader. Men även om IP-adressen sparas i 9 månader så kan den 
inte härledas till en person, eftersom flera personer på en arbetsplats kan använda samma dator.

4. RESULTAT
När svarstiden för enkäten gått ut hade 40 svar inkommit, vilket är 65,6 procent av 
urvalspersonerna. Det externa bortfallet var 34,4 procent (21 personer). Studiens resultat kommer 
att redovisas i löpande text, tabeller och figurer genom att beskriva frekvensfördelning på svaren 
med antal, procentdelar, det mest typiska svaret och hur stor variationen är. För att få omväxling i 
språket samt för att få en mer lättläst text så kommer ”utföra eller handleda/delegera” aktiviteter 
ibland användas synonymt med att ”använda” aktiviteter.

4.1. Arbetsterapeuternas examensår, yrkeserfarenhet och typ av 
tjänst

Studiens deltagare (n=40) tog sin examen mellan åren 1970 och 2010. De vanligaste examensåren 
var mellan 2000-2010, då 15 av dem som svarade blev färdiga arbetsterapeuter (Bilaga 3, Tabell II). 
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Deras yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom äldreomsorgen varierade från mindre än ett år (n=1) 
till mer än 20 år (n=7). Mest förekommande yrkeserfarenheten var mellan 10-14 år (n=12) (Bilaga 
3, Tabell III). Majoriteten (n=21) av arbetsterapeuterna arbetade på distrikt där särskilda boenden 
ingår och 16 stycken arbetade enbart på särskilda boenden (Bilaga 3, Tabell IV). Övriga (n=3) 
arbetade inom annan verksamhet än distrikt, men hade till viss del hand om särskilda boenden för 
personer med demenssjukdom.

4.2. Arbetsterapeuternas användning av individuellt anpassade 
aktiviteter 

En majoritet (n=30) av arbetsterapeuterna uppgav att de inte hade använt sig av någon 
hushållsaktivitet. Av dem som använt hushållsaktiviteter var matlagning den mest använda 
aktiviteten, vilket nio stycken av samtliga hade använt. Antalet arbetsterapeuter som hade använt sig 
av städning, tvätt och inköp av dagligvaror varierade mellan två och fem stycken (Figur 1). 

Figur 1. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat hushållsaktiviteter. 

De flesta av arbetsterapeuterna (n=32) hade inte utfört eller handlett/delegerat någon bords- och 
spelaktivitet. De som använt någon bords- och spelaktivitet varierade mellan två och sju personer, 
där sällskapsspel var mest använt (n=7) (Figur 2).

Figur 2. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat bords- och spelaktiviteter. 

En övervägande majoritet (n=37) av arbetsterapeuterna hade inte använt någon skapande aktivitet. 
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Textilrelaterade aktiviteter var det tre arbetsterapeuter som använt sig av och en av målning. 
Resterande fem aktiviteter hade ingen arbetsterapeut använt sig av (Figur 3). 

Figur 3. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat skapande aktiviteter.

Konst- och kulturaktiviteter hade 33 arbetsterapeuter inte använt sig av alls. De aktiviteter som 
använts var musik och läsning, vilka vardera sex arbetsterapeuter hade utfört eller handlett/delegerat 
(Figur 4).

Figur 4. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat konst- och kulturaktiviteter. 

Inom kategorin rörelseaktivitet var det 23 arbetsterapeuter som inte hade använt sig av någon 
aktivitet. Den mest använda aktiviteten inom kategorin rörelseaktivitet var gymnastik/dans (n=13). 
Denna aktivitet inkluderar sittdans och sittgymnastik, vilket en arbetsterapeut hade förtydligat att 
han/hon hade använt sig av. Antalet arbetsterapeuter som använt sig av sportaktiviteter och TV-spel 
var två respektive sex stycken (Figur 5). Fem arbetsterapeuter hade använt sig av någon annan 
rörelseaktivitet; två av dem hade utfört eller handlett/delegerat handträning, två 
bollkastning/bollspel och en arbetsterapeut hade inte beskrivit vilken aktivitet som avsågs. 
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Figur 5. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat rörelseaktiviteter. 

Gällande utomhusaktiviteter hade majoriteten av arbetsterapeuterna (n=24) inte utfört eller 
handlett/delegerat någon sådan aktivitet. Av de arbetsterapeuter som hade använt sig av 
utomhusaktiviteter var promenad vanligast förekommande (n=15). Antalet arbetsterapeuter som 
använt sig av trädgårdsarbete, fika utomhus, utomhusspel, odling och utflykter varierade mellan en 
och fem stycken (Figur 6). Tre arbetsterapeuter hade använt sig av någon annan utomhusaktivitet, 
vilket två av dem hade beskrivit; rensa sly, elda samt cykla parcykel.

Figur 6. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat utomhusaktiviteter. 

Drygt hälften av arbetsterapeuterna (n=17) hade inte utfört eller handlett/delegerat någon kontakt 
med andra än de som bor på boendet. Av dem som hade använt sig av denna aktivitetskategori hade 
16 stycken använt sig av att träffa närstående (familjemedlemmar, släktingar eller vänner) fysiskt. 
Antalet arbetsterapeuter som hade använt sig av övriga aktiviteter varierar mellan noll och elva. Tre 
arbetsterapeuter hade använt sig av annat; två av dem att träffa personal och en att deltaga i 
anhörigträff (Figur 7).
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Figur 7. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat kontakt med andra än de som bor på boendet. 

Angående sinnesstimulerande aktiviteter hade de flesta av arbetsterapeuterna (n=31) inte utfört eller 
handlett/delegerat någon sådan aktivitet. Massage var den aktivitet som flest använt sig av (n=5). 
Tre av arbetsterapeuterna som använt sig av massage förtydligade att de använt sig av taktil 
beröring, taktil massage samt bollmassage. Åtta arbetsterapeuter hade uppgett att de använt sig av 
någon annan sinnesstimulerande aktivitet, varav fyra stycken beskrivit vad. Dessa aktiviteter var 
spa, ljusrum, naturrum, bolltäcke, hålla handen samt stimulera sinnen genom jordgubbar, 
liljekonvaljer och surströmming (Figur 8).

Figur 8. Antal arbetsterapeuter som utfört eller handlett/delegerat sinnesstimulerande aktiviteter.

En arbetsterapeut hade använt sig av annan aktivitet, än vad som förekom i enkäten, vilket var 
reminiscens. 

Alla arbetsterapeuter som arbetade enbart på särskilt boende hade använt sig av någon aktivitet 
under avsedd tid medan några (n=8) av de arbetsterapeuter som arbetade på distrikt inte hade använt 
sig av någon aktivitet. Tre distriktsarbetsterapeuter hade använt sig av aktiviteter inom fyra till sju 
av aktivitetskategorierna, vilket även sju av dem som arbetade enbart på särskilda boenden hade 
gjort.

11 (23)



4.3. Behov av individuellt anpassade aktiviteter
Av arbetsterapeuterna som ingår i studien uppgav alla, utom en, att de såg behov av att använda sig 
av fler aktiviteter än vad de gjort på de särskilda boendena för personer med demenssjukdom. Mer 
än hälften (n=22) uppgav behov av att använda sig av trädgårdsaktiviteter och utflykter. Nästan 
hälften (n=19) uppgav behov av att använda aktiviteterna gymnastik/dans och musik och 18 
personer uppgav behov att använda sig av promenader och massage. Antalet arbetsterapeuter som 
uppgav behov av de andra aktiviteterna varierade mellan 0 och 15 personer (Tabell V). Åtta av 
arbetsterapeuterna uppgav att de såg behov av att använda sig av andra aktiviteter än de alternativ 
som gavs, varav fyra specificerade vilka. De aktiviteter som nämndes var fotvård, reparationer, 
verktyg, arbete med vårdhund, djur i vården samt sådana aktiviteter som personerna med 
demenssjukdom tidigare arbetat med.

Tabell V. Antal och procent av arbetsterapeuterna som uppgav behov av att använda sig av  
aktiviteter som de inte använt sig av.

Aktiviteter Antal (%)
Trädgårdsarbete 22 (55 %)
Utflykter 22 (55 %)
Gymnastik, dans 19 (47,5 %)
Musik 19 (47,5 %)
Massage 18 (45 %)
Promenad 18 (45 %)
Odling 15 (37,5 %)
Matlagning 15 (37,5 %)
Läsa 14 (35 %)
Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner fysiskt 13 (32,5 %)
Sällskapsspel 13 (32,5 %)
Utomhusspel 12 (30 %)
Fika utomhus 12 (30 %)
Konst- och kultur 11 (27,5 %)
Snickeri 9 (22,5 %)
Tvätt 9 (22,5 %)
Inköp av dagligvaror 9 (22,5 %)
Träffa andra personer t.ex. på dagvårdsverksamhet 8 (20 %)
Målning 8 (20 %)
Lägga pussel 8 (20 %)
Aromaterapi 7 (17,5 %)
Städning 7 (17,5 %)
Snoezelenrum 6 (15 %)
Sport 6 (15 %)
Textil 6 (15 %)
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Kunskapsspel 6 (15 %)
TV-spel 4 (10 %)
Papper 3 (7,5 %)
Metallarbete 2 (5 %)
Ullarbete 2 (5 %)
Lera 2 (5 %)
Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via telefon. 1 (2,5 %)
Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via datorn 0 (0 %)

 
Annat 8 (20 %)
Jag ser inga ytterligare behov 1 (2,5 %)

4.4. Vad som krävs för att kunna genomföra de aktiviteter som det 
finns behov av 

För att kunna använda sig av de aktiviteter som arbetsterapeuterna uppgav behov av, ansåg 
majoriteten att fler omvårdnadspersonal (n=25), samt fler arbetsterapeuter (n=24) behövdes. Antalet 
arbetsterapeuter som angett övriga faktorer varierar mellan 2 och 19 (Figur 9). Några av 
arbetsterapeuterna (n=8) uppgav att andra faktorer behövdes än de som angavs i enkäten, varav fem 
av dem beskrev vad de menade. De faktorer som framkom var att bemötande och etik hos all 
personal borde förbättras, samt att byta inställning från att det inte går till att det går att klara av. 
Två arbetsterapeuter menade att det behövs organisatoriska förändringar; att boendena borde ha 
möjlighet att köpa mer arbetsterapeutisk tid, samt att de ansvariga för särskilda boenden behöver 
släppa in specifika professioner oftare. Den femte menade att övrig vårdpersonal behöver mer tid 
samt ökat intresse för aktiviteter. 

Figur 9. Antal arbetsterapeuter som angav faktorer som krävs för att kunna genomföra de behövda aktiviteterna.
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Flera (n=5) arbetsterapeuter ville förtydliga vad de angett i denna fråga. Två arbetsterapeuter 
förtydligade vad de menar med att det behövs ett annat arbetssätt i vardagsarbetet på de särskilda 
boendena. De menade att det inte handlade så mycket om resurser i personal och pengar. Utan att 
det främst handlade om att skapa bra rutiner på de särskilda boendena där tid för aktivitet planeras 
in på det dagliga schemat samt att det behövdes mer engagemang hos vårdpersonalen på boendena. 
En arbetsterapeut förtydligade att det behövs fler övrig personal i form av rehabiliteringsassistenter 
och terapibiträden. Två arbetsterapeuter menade att de själva måste arbeta på ett helt annat sätt, 
eftersom tiden endast räcker till för främst hjälpmedelsutprovningar och teamträffar.

5. DISKUSSION

5.1. Metoddiskussion
Enligt Polit och Beck (2008) passar tvärsnittsstudier då en beskrivning ska göras för att få fram 
aktuell status på ett fenomen. I denna studie kartlades aktiviteter som arbetsterapeuter använder sig 
av för personer med demenssjukdom på särskilda boenden i Sverige. Polit och Beck (2008) menar 
att den största fördelen med tvärsnittsstudier är att de är ekonomiska, vilket även denna studie har 
varit. Med denna metod har även många arbetsterapeuters användning av aktiviteter fångats in. 
Några nackdelar med denna typ av tvärsnittsstudier tar Polit och Beck inte upp, vilket inte heller har 
upptäckts i denna studie. För att bedöma kvalitén, på en kvantitativ studie, är generaliserbarhet en 
aspekt (Polit & Beck 2008). Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, innebär i vilken grad 
resultaten i en studie har bredare giltighet för olika populationer och sammanhang. Urvalet ska vara 
så stort som möjligt, ju större urval, desto mer representativt för populationen blir det (Polit & Beck 
2008). I denna studie tillfrågades arbetsterapeuter i tre kommuner från varje län i Sverige, förutom 
Gotland. Länen ser olika ut demografiskt och har därmed olika antal särskilda boenden. Hur 
kommunstorleken ser ut för de arbetsterapeuter som svarat på enkäten finns ingen kännedom om, då 
författarna inte kan se vilka som svarat på enkäten. De framslumpade kommunernas invånarantal 
har en median på 13 345 invånare. Det är ungefär så Sveriges kommuner ser ut, då medianen av 
Sveriges 290 kommuner är ca 15 000 invånare (Statistiska centralbyrån 2010). Författarna vet inte 
hur många arbetsterapeuter som arbetar på särskilt boende för personer med demenssjukdom i 
Sverige och kan därmed inte säga hur stort stickprovet är i förhållande till den totala populationen. 
För att beräkna en studies stickprovsstorlek kan powerberäkning användas (Polit & Beck 2008). 
Powerberäkning gjordes inte i denna studie då det kräver högre statistiska kunskaper än vad som 
ges på C-nivå och därmed kan inte denna studies generaliserbarhet säkerställas. Studiens resultat 
kan ge en indikation på hur det ser ut för arbetsterapeuter som arbetar med personer med 
demenssjukdom på särskilda boenden i Sverige.

En studies generaliserbarhet förstärks också genom att få ett urval utan bias. I kvantitativa studier är 
slumpmässighet ett kraftfullt verktyg för att eliminera bias (Polit & Beck 2008). I denna studie 
valdes att slumpa fram studiens deltagare, vilket minskar risken för bias, till skillnad från om 
arbetsterapeuterna t.ex. hade handplockats. Klusterurval användes i denna studie, eftersom en lista 
på alla särskilda boenden i Sverige inte hittats, och hade varit alltför tidskrävande att tillverka. 
Jämfört med andra typer av sannolikhetsurval är klusterurval praktiskt och ekonomiskt, speciellt när 
populationen är stor och spridd (ibid). En nackdel med denna urvalsmetod var att det tog mycket tid 
att ringa runt för att få tag på de uppgifter som behövdes.
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Studiens bortfall var 21 personer. Det går inte att dra några slutsatser om hur studiens bortfallsgrupp 
ser ut eftersom det inte är möjligt att se vilka som inte har svarat på enkäten. Däremot finns det flera 
faktorer som kan ha bidragit till studiens externa bortfall. En faktor är att de personer som gav 
namnuppgifter vid urvalet kan ha sagt namn på personer som inte ingår i studiens inklusionskriterier 
(t.ex. fel yrkestitel eller fel arbetsplats). Mailet kan därmed ha hamnat hos fel person, som glömt 
eller struntat i att meddela det. För att undvika risken att fel personer utifrån inklusionskriterierna, 
svarade på enkäten framkommer det både i följebrevet samt i enkäten (Bilaga 1) vilka personer som 
undersökningen riktar sig till. Enkäter på Internet kan innebära en risk att mail inte levereras till 
personen i fråga. Antingen för att det är fel adress, eller för att adressen är blockerad av 
säkerhetsfilter (Polit & Beck 2008). Felaktiga mailadresser åtgärdades, men risken för att mailet 
hamnade direkt i arbetsterapeutens mailskräpkorg kvarstår. Eftersom enkäten skrevs ut som en länk 
i följebrevet var det möjligt att svara på enkäten flera gånger. Men genom att i enkäten (Bilaga 1) 
och följebrevet uppmana arbetsterapeuterna att endast besvara frågorna en gång försökte detta 
elimineras.

Fördelar med enkäter är dess flexibla och breda tillämpningsområde. Internetbaserade enkäter är 
även ekonomiska samt gör datan direkt tillgänglig för analys. Det är även ett bra sätt för att nå 
populationer som är intresserade i specifika ämnen (Polit & Beck 2008). Polit och Beck (2008) 
menar att med internetbaserade enkäter är urvalet nästan aldrig representativt, om inte populationen 
är smalt avgränsad, vilket denna studies population var. Denna studies svarsfrekvens var 65,6 %. 
Jacobsen (2007) menar att detta är en bra svarsprocent för att vara en internetbaserad enkät, vilket 
borgar för en hög tillförlitlighet i studien. Polit och Beck (2008) menar att en lägre svarsprocent än 
65 % är normen, men att en svarsfrekvens högre än 65 % förmodligen är tillräcklig för att 
försumma bortfallsbias. Att denna studies svarsprocent blev så pass hög kan bero på att 
arbetsterapeuter tillhör en resursstark grupp (Jacobsen 2007) samt bör delta i forskningsarbete och 
handleda studenter under arbetsterapeututbildning (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 2005). En 
nackdel med att använda enkäter är att frågorna kan missförstås. För att ge möjlighet för 
arbetsterapeuterna att få frågor förtydligade, skrevs författarnas mailadress i följebrevet. Genom att 
ha öppna frågor i enkäten fick arbetsterapeuten möjlighet att uttrycka sig fritt. Men svaren är 
beroende av i vilken utsträckning arbetsterapeuten kan eller vill lämna uppgifter om ämnet (Polit & 
Beck 2008). 

När ett eget mätinstrument konstrueras, som i detta fall var en enkät, var det viktigt att titta på 
begrepp och innehåll, för att arbetsterapeuterna skulle uppfatta frågorna som det var tänkt. Genom 
att enkäten reviderats efter synpunkter från personer inom området förhöjdes frågornas begrepps- 
och innehållsvaliditet (Polit & Beck 2008). För att ytterligare höja kvalitén på studien kunde ännu 
fler yrkesverksamma arbetsterapeuter ha tillfrågats att ge sina synpunkter på enkäten, samt vara 
tydligare med vilken hjälp som efterfrågades. Genom att använda ICF som utgångspunkt vid 
tillverkningen av enkäten, så fick den en lämplig struktur. Däremot var inte ICF:s kategorier 
optimala utifrån syftet med studien. Författarna skapade egna kategorier för att få med tänkbara 
aktiviteter som är relevanta för personer med demenssjukdom på särskilda boenden. Två 
arbetsterapeuter saknade vårddjur bland aktivitetskategorierna. Vårddjur kan öka välbefinnandet 
hos personer med demenssjukdom (Svenskt demenscentrum 2008a), därför inses efteråt att den 
aktiviteten borde ha varit med i enkäten. En arbetsterapeut använde sig av reminiscens, som verkar 
vara vanligt inom demensvården (Svenskt demenscentrum 2008b), därför borde även denna 
aktivitet ha varit med. Dessutom kunde studiens aktivitetskategorier ha gjorts tydligare så att inte 
aktiviteterna hade passat in under flera kategorier. Men detta är inte enkelt, då en aktivitet kan ha 
olika syften, t.ex. promenad kan ha till syfte att bl.a. röra sig, vistas utomhus, stimulera sinnena och 
umgås med andra. 
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Polit och Beck (2008) menar att det är sällan bias helt kan undvikas. Då namnen på 
arbetsterapeuterna söktes, pratade författarna direkt med några av dem. Detta kan ha påverkat 
arbetsterapeuternas förförståelse. Möjligheten finns att de därmed medvetet ändrade sitt arbetssätt 
för att i enkäten kunna fylla i, enligt de själva, mer önskvärda svar. Men genom att specificera 
tidsperioden april till september, en period innan studien påbörjades, så undveks ett eventuellt 
ändrat arbetssätt och därmed eventuell bias. Tidsintervallet sex månader tillbaka i tiden valdes, 
eftersom längre tid kan innebära att arbetsterapeuterna inte minns korrekt (Ejlertsson 2005). Om 
kortare tid valts så hade en betydande del av perioden försvunnit som sommarsemester. I 
strukturerade självrapporteringar, som enkäter är, finns även en risk för responsbias (Polit & Beck 
2008). T.ex. genom att respondenterna ger svar som stämmer överens med rådande sociala 
värderingar eller professionella förväntningar, eller i syfte att presentera en fördelaktig bild av sig 
själv. Denna studies resultat tyder inte på det, eftersom många uppgav att de inte utfört aktiviteter i 
någon större omfattning. Däremot hade några av arbetsterapeuterna angett att de använt sig av 
aktiviteter, och sedan kommenterat att de bl.a. inspirerat eller ”tryckt på” personal att använda dessa 
aktiviteter, vilket kanske inte blir utförda handlingar. Möjligheten finns att fler arbetsterapeuter i 
studien resonerat på ett liknande sätt, men inte kommenterat vad de menat. Enkätens frågor har 
konstruerats för att uppmuntra ärlighet genom att utesluta frågor som kan upplevas som känsliga. 
Detta minskar risken för bias (Polit & Beck 2008). Innan studiens 12 kartläggningsfrågor beskrivs 
instruktioner med premisser för enkätfrågorna (Bilaga 1). Bland annat anges tidsperiod, och att 
svaren skulle gälla aktiviteter som är utförda av arbetsterapeuten eller handledda/delegerade av 
arbetsterapeuten, men utförda av annan vårdpersonal. Det gör att dessa kriterier inte behöver skrivas 
ut för varje fråga och frågorna blir då kortare och mer lättlästa. Om frågorna vore för långa kanske 
inte arbetsterapeuterna tar sig tid att läsa frågorna noga. En biaskälla i enkätkonstruktionen är att 
några aktiviteter kan anses passa in i flera aktivitetskategorier. I resultatbearbetningen blev detta 
märkbart, då några arbetsterapeuter t.ex. skrev städning under rörelseaktiviteter, tidningsläsning 
under bords- och spelaktiviteter och trädgård under skapande aktiviteter. Som vi tidigare tagit upp, 
kan en aktivitet ha flera syften och det tar också Holthe, Thorsen och Josephsson (2007) upp.

Programvaran för enkätutformningen (Google 2010b) gjordes så att det inte var möjligt för 
arbetsterapeuterna att skicka in sina enkätsvar förrän de obligatoriska frågorna (alla slutna frågor) 
var besvarade. Detta minskar studiens interna bortfall (Ejlertsson 2005). Något som däremot kan ha 
bidragit till internt bortfall är att rutan ”annat” måste vara iklickad om arbetsterapeuten skrev något 
där, annars registrerades inte det svaret.

5.2. Resultatdiskussion
I denna studie ingår 40 arbetsterapeuter som arbetar på särskilt boende för personer med 
demenssjukdom. Resultatet visar att arbetsterapeuterna inte har utfört eller handlett/delegerat 
studiens aktivitetskategorier i någon större utsträckning under de sex månader som efterfrågades. 
De mest använda aktiviteterna i studien var; träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner 
fysiskt (n=16), promenad (n=15), gymnastik/dans (n=13), träffa andra personer, t.ex. på 
dagvårdsverksamhet (n=11) och matlagning, t.ex. laga mat, baka, duka (n=9). Dessa aktiviteter 
stämmer överens med de aktiviteter som Harmer och Orrell (2008) samt Nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 (Socialstyrelsen 2010b) anser vara meningsfulla för 
personer med demenssjukdom på boenden. Att träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner 
fysiskt är mest använd kan bero på att det inte kräver så mycket personalresurser. Men det kan 
också bero på att frågan misstolkats. Eftersom två arbetsterapeuter hade angett att träffa personal 
och en att deltaga i anhörigträff, så innebär det att frågan kan tolkas som att det är arbetsterapeuten 

16 (23)



som ska ha haft kontakterna med andra än de på boendet. Då enkäten testades var det några av 
testpersonerna som tyckte att frågan var konstig. Frågan ändrades, men risken finns att otydligheter 
kvarstod. Davis, Byers, Nay, och Koch (2009) menar att genom den ökade användningen av 
teknologi så kommer fler möjligheter ges till kontakt med anhöriga som bor långt bort. Dock hade 
ingen arbetsterapeut använt sig av aktiviteten träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via 
dator. 

Av studiens alla aktivitetskategorier var skapande aktiviteter de minst använda. Creek (2008) menar 
att kreativa aktiviteter har gått in och ut ur mode genom åren, men att de fortfarande har en viktig 
roll i arbetsterapi. Vidare menar Creek att kreativa aktiviteter kan användas av människor i alla 
åldrar och vid många stadier av funktionsnedsättningar. Kreativa aktiviteter kan bl.a. öka en persons 
motivation, distrahera sjukdomssymtom och oro, öka tillfredsställelsen samt öka självkänslan 
(Creek 2008). När demenssjukdomen är längre gången kan det vara svårt att engagera personen i 
vardagliga aktiviteter. Då kan sinnesstimulerande aktiviteter vara en möjlighet för att skapa 
välbefinnande (Socialstyrelsen 2010 b). Ganska många (n=13) hade använt sig av 
sinnesstimulerande aktiviteter. Resultatet visar att det finns många sätt att stimulera sinnen i 
vardagen; allt från ljusrum, äta surströmming till att lukta på liljekonvaljer. Kommentarerna visar 
även att det går att stimulera beröringssinnet på olika sätt, t.ex. genom bollmassage eller taktil 
stimulering. Beröringssinnet finns kvar hela livet ut, och genom att få beröring på olika vis frigörs 
hormonet oxytocin. Det ger bl.a. lugn, avslappning, sänker blodtrycket, ökar toleransen för smärta 
och minskar halten av stresshormoner (Kärrman & Olofsson 2008). Sannolikheten är stor att fler 
arbetsterapeuter i studien hade använt sinnesstimulering i det vardagliga bemötandet med klienter 
utan att tänka på det, t.ex. genom beröring. 

Av arbetsterapeuterna som ingår i studien uppgav alla, utom en, att de (n=39) såg behov av att 
använda sig av fler aktiviteter än vad de gjort. De aktiviteter som mer än 40 % av arbetsterapeuterna 
såg behov av var trädgårdsarbete (n=22), utflykter (n=22), gymnastik/dans (n=19), musik (n=19), 
massage (n=18) och promenad (n=18). Trädgårdsaktiviteter och promenader är bra, eftersom 
utevistelse är betydelsefull för hälsan. Utevistelse ger bland annat förbättrad sömnkvalité, minskad 
oro och depression, lindrad smärta samt ökat välbefinnande. Det ger även färre sjukdomssymtom 
hos Alzheimerspatienter (Bengtsson 2003). Trädgårdsarbete kan användas som ett komplement till 
annan aktivering för att bibehålla eller förbättra funktionsförmåga hos personer med demens 
(Thelander et al. 2008). Det är också en aktivitet som många har någon relation till sedan tidigare 
och som därför kan väcka minnen (Bengtsson 2003). Dock kräver aktiviteter i trädgårdar att det 
finns tillgång till en lämplig utemiljö, vilket författarna misstänker att många särskilda boenden inte 
har. Enligt Harmer och Orrell (2008) fungerar musik i alla stadier av demenssjukdom. Det var sex 
av arbetsterapeuterna som använt sig av musik i sin behandling. Gymnastik/dans är mångsidiga 
aktiviteter som går att genomföra exempelvis genom att sitta, vilket framkommer i studien. Efter 
gymnastik/dans var TV-spel den mest använda rörelseaktiviteten (n=6). Tobiasson (2010) menar att 
rörelsestyrda TV- och datorspel har ökat inom äldrevården. Författarna tror att dessa aktiviteter kan 
vara värdefulla för personer med demenssjukdom, då de ger många möjligheter till rörelse och 
socialt samspel (Tobiasson 2010) och även personer med mindre fysisk funktion kan delta (Halton 
2008).

För att kunna använda sig av de aktiviteter som arbetsterapeuterna uppgav behov av, ansåg 
majoriteten att fler omvårdnadspersonal (n=25) och fler arbetsterapeuter (n=24) behövs. Detta 
antyder att arbetsterapeuterna anser att personerna med demens behöver mer personaltid. En 
arbetsterapeut förtydligade att det behövs fler övrig personal i form av rehabiliteringsassistenter och 
terapibiträden. Warchol (2004) beskriver en tvärvetenskaplig modell för hur äldreomsorg för 
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personer med demenssjukdom kan se ut. Warchol (2004) menar att behandlingsprogram för ADL 
upprättas av arbetsterapeuter, men utförs sedan av andra teammedlemmar, för att upprätthålla 
funktionsförmågan hos personer med demenssjukdom. Om fler personal anställs bör det vara 
personal i form av arbetsterapeuter som ser aktivitet som en behandlingsform och 
omvårdnadspersonal som ser aktivitet som ett förhållningssätt genom att ta tillvara på de boendes 
resurser och använda sig av dessa i vardagliga göromål såsom Nygård (2002) beskriver.  En del av 
arbetsterapeuterna (n=19) ansåg även att det fanns behov av mer stöd från chefer. Om cheferna, 
t.ex. inte har förståelse för vad som behövs för att arbetsterapeuterna ska kunna utföra sitt arbete, 
kan det innebära att cheferna inte är tillräckligt insatta i arbetsterapeuternas yrkesuppdrag eller vad 
de har kompetens för. Detta kan betyda att arbetsterapeuters uppdrag och kompetens behöver 
förtydligas. Socialstyrelsens generaldirektör menar att många idag, till och med personal inom 
vården, inte vet vad arbetsterapeuter kan erbjuda och att professionen därför måste profileras 
(Tunestad 2010). Det tyder på att yrkesverksamma arbetsterapeuter behöver förtydliga sin yrkesroll, 
för att deras kompetens ska användas på bästa sätt samt få mer tid till att utföra sitt arbete. Det är 
också viktigt för arbetsterapeutstudenter som är på väg ut i yrkeslivet att tydliggöra vad de faktiskt 
har för kompetens. Warchol (2004) menar att all personal och ledning tillsammans ska utarbeta ett 
arbetssätt utifrån beprövade teorier för personer med demenssjukdom, även ledningen ska utbildas 
inom demensområdet. Davis, Byers, Nay och Koch (2009) är inne på samma linje och menar att 
personal och ledning måste jobba tillsammans i planeringsarbetet i vården av personer med 
demenssjukdom. Två arbetsterapeuter tog upp att annat arbetssätt behövs i vardagsarbetet på de 
särskilda boendena; att det inte handlade så mycket om resurser i personal och pengar utan det 
främst handlade om att skapa bra rutiner där tid för aktivitet planeras in på det dagliga schemat samt 
att det behövdes mer engagemang hos vårdpersonalen. En arbetsterapeut menade att fler personal 
kommer att behövas initialt vid ett förändrat arbetssätt. Kanske är det så att eftersom aktiviteter tar 
längre tid att utföra tillsammans med en person med demenssjukdom (Nygård 2002), så kommer det 
initialt behövas fler personalresurser innan ett annat arbetssätt fungerar. Socialstyrelsen (2010b) 
menar också att individuellt anpassade dagliga aktiviteter och fysisk träning till personer med 
demenssjukdom initialt kommer att öka kommunernas kostnader. På sikt bedömer de dock att 
kostnaderna minskar eftersom personerna ifråga kommer att få förbättrad balans, benstyrka, gång 
och funktionell förmåga. Detta borde medföra en lättare vårdtyngd. Om dessutom de boendes 
resurser tas tillvara vid, t.ex. matlagning och dukning så kan dessa aktiviteter så småningom 
upplevas som hjälp istället för ytterligare belastning för vårdpersonalen (Nygård 2002).

Två arbetsterapeuter menade att det behövs organisatoriska förändringar; att boendena borde ha 
möjlighet att köpa mer arbetsterapeutisk tid. En annan menade att övrig vårdpersonal behöver mer 
tid samt ökat intresse för aktiviteter. Nygård (2002) tar också upp tidens betydelse, att en väl 
tilltagen tid är nödvändig för att möjliggöra engagemang hos personer med demenssjukdom. Flera 
(n=5) av de kommentarer som kom fram i enkäten tyder på att arbetsterapeuters arbete på särskilda 
boenden för personer med demenssjukdom mest inriktar sig på hjälpmedel, förflyttningsteknik och 
överförflyttningsproblematik, för att tiden inte räcker till annat. Arbetsterapeuter ingår som 
vårdpersonal på demensboenden och ska i sitt yrke med klienter arbeta för att bibehålla eller öka 
förmågan till aktivitet och delaktighet inom bland annat fritid, personlig vård och boendeaktiviteter 
(Socialstyrelsen 2001a). Bristen på tid tyder på att många arbetsterapeuter inte gör allt sådant som 
de ser behov av samt har kompetens för. I denna studie har alla arbetsterapeuter som enbart arbetar 
på särskilt boende använt sig av någon aktivitet under avsedd tid medan några (n=8) av de 
arbetsterapeuter som arbetar på distrikt inte hade använt sig av någon aktivitet. En tendens till 
skillnad finns mellan distriktsarbetsterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar enbart på särskilda 
boenden, på hur mycket aktivitet de har möjlighet att använda sig av i sin behandling. En 
arbetsterapeut i studien kommenterade att utföra eller handleda/delegera individuellt anpassade 
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aktiviteter inte ingår i dennes arbetsuppgifter. Personen i fråga arbetade på distrikt, och menade att 
det inte var möjligt att gå in mer i aktiviteterna med den nuvarande tjänsten. Detta kan tyda på att 
arbetsterapeuterna som arbetar på distrikt har mindre tid till varje klient, och därmed har mindre tid 
att använda sig av aktiviteter i sin behandling med klienterna.

Flera av arbetsterapeuterna (n=13 ) ansåg att annan vårdpersonal behöver mer kunskap om 
demenssjukdomar och vad demens kan innebära och lika många ansåg att de behöver mer kunskap 
om aktiviteter, t.ex. hur man sätter upp en vävstol och använder Wii. Några av arbetsterapeuterna 
(n=7) ansåg att de själva behöver mer kunskap om demens och två mer kunskap om aktiviteter. 
Detta tyder på att arbetsterapeuterna anser att annan vårdpersonal behöver mer kunskap än vad de 
själva behöver. Det kan bero på att arbetsterapeuternas utbildning är mer omfattande om dessa 
ämnen än t.ex. inom undersköterskeutbildningen. Många (n=16) ansåg även att mer pengar behövs 
för att t.ex. kunna köpa material och göra utflykter. Ekonomin är ett ständigt dilemma inom vården, 
men genom att se aktivitet som ett förhållningssätt och använda sig av aktiviteter i vardagen så 
behöver det inte vara dyrt. De aktiviteter som kan ses som isolerade från vardagens vanliga sysslor 
eller underhållning behöver inte heller vara dyra, utan handlar mycket om idérikedom för att få ner 
kostnader. T.ex. att använda färdtjänst istället för att hyra en buss för utflykter, återbruka gamla 
tyger istället för att köpa nya, sjunga tillsammans istället för att hyra en artist osv. 

Den enda arbetsterapeut som inte såg ytterligare behov av aktiviteter, arbetade på distrikt och hade 
själv använt två aktivitetskategorier. I detta distrikt hade omsorgspersonalen på de särskilda 
boendena hand om aktiviteterna. Även 14 andra arbetsterapeuter beskrev hur arbetet går till i deras 
kommun, och flera (n=10) menade att det var just omvårdnadspersonalen som aktiverade 
personerna på boendena. I tre kommuner fanns aktivitetsansvariga, som nödvändigtvis inte var 
arbetsterapeut utan kunde även kallas friskvårdare eller hantverkspedagog. Frågan är om de 
anställda aktivitetsansvariga ser aktivitet som ett förhållningssätt och behandlingsform såsom 
Nygård (2002) beskriver. Att annan personal utför aktiviteter med de boende kan vara en 
bidragande faktor till att arbetsterapeuterna inte använt sig av aktiviteter i sitt arbete i så hög 
utsträckning. Dock har dessa yrkeskategorier inte samma kompetens som arbetsterapeuter gällande 
att se vana, vilja, utförandekapacitet och omgivning som en helhet för aktivitet (Kielhofner et al. 
2008). 

I denna studie framkommer att flera arbetsterapeuter anser att vardagsarbetet på boendet behövs 
förändras (n=17), och att det skulle vara positivt för de boende att vara mer delaktiga i 
vardagsarbetet. Författarna tror att detta är något för yrkesverksamma arbetsterapeuter på särskilda 
boenden att tillämpa i sitt arbete. 

Några arbetsterapeuter (n=7) ansåg att de behövde mer utbildning inom demensområdet. Redan om 
tio år kommer arbetsterapeuter att behöva kunna möta behovet som uppstår då 40-talisterna 
insjuknar i demenssjukdom. Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder, och idag är 
demenssjukdom den fjärde största folksjukdomen i Sverige (Kärrman & Olofsson 2008). 
Arbetsterapeuter kan göra mycket för personer med demenssjukdom genom sin kompetens och 
kunskap kring att bedöma aktivitetsförmåga och därefter finna lämpliga åtgärder. Författarna tror att 
mer kunskap om demenssjukdom och dess konsekvenser kommer att behövas de kommande åren 
på arbetsterapeututbildningarna.

Denna studie tyder på att det är omvårdnadspersonalen som aktiverar personerna på boendena. Men 
detta är inget som studien har undersökt, utan det har framkommit i kommentarerna. Förslag till 
vidare forskning är att undersöka hur mycket aktiviteter som utförs över huvud taget på särskilda 
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boenden för personer med demenssjukdom och i vilken utsträckning som de boende är aktiva. Samt 
ta reda på vilka yrkeskategorier som gör vad, och vilka som borde göra vad med tanke på sin 
kompetens. Som tidigare nämnts så behöver yrkesverksamma arbetsterapeuter och blivande 
arbetsterapeuter tydliggöra sin yrkesroll, så det hade varit värdefullt att också göra studier som visar 
hur arbetsterapeuters kompetens kan förtydligas. Dessutom vore det intressant att undersöka om det 
är någon skillnad i användning av aktivitet hos arbetsterapeuter som arbetar med andra 
klientkategorier. Och om det framkommer att det är en skillnad, undersöka varför det är så.

6. SLUTSATS
Sammantaget visar resultaten i denna studie att många av studiens aktivitetskategorier inte utförts 
eller handletts/delegerats i någon större utsträckning av arbetsterapeuter som arbetar på särskilda 
boenden för personer med demenssjukdom. Studien visar även att 39 stycken, av studiens 40 
deltagare, såg behov av att använda sig av ytterligare aktiviteter än vad de gjort i sitt arbete. En 
övervägande majoritet ansåg alltså att de behöver använda sig av mer aktiviteter än vad som görs 
idag. Genom de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom förväntar sig 
Socialstyrelsen att ”rekommendationerna kommer att leda till att fler personer med demenssjukdom 
får individuellt anpassade aktiviteter och träning” (2010b, s. 63). Eftersom arbetsterapeutens 
åtgärder ska utveckla eller bibehålla förmågan till aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen 2001a) 
samt har en helhetssyn (Kielhofner et al. 2008), så borde arbetsterapeuter som arbetar på särskilda 
boenden för personer med demenssjukdom få utnyttja sin kompetens i större utsträckning än vad 
studien indikerar.
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BILAGA 1
Enkät: Individuellt anpassade aktiviteter för personer med demenssjukdom på 
särskilda boenden i Sverige

I socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 (s. 28-29) står 
följande: 

"Demenssjukdomen leder till att personens förmåga att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet 
successivt försämras. Personen får svårt att ta initiativ och kan bli passiv. Detta kan motverkas 
genom att ge personen möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som till exempel 
hushållssysslor, utomhusvistelse, underhållning, musik och dans. Syftet kan vara att ge dagen 
struktur och innehåll, skapa en känsla av tillhörighet i tid och rum, erbjuda en personlig sfär och 
stödja upplevelsen av vem man är samt möjliggöra upplevelsen av att kunna bidra till något för 
andra." 

Denna enkät utgår från ovanstående. 

*Obligatorisk

Bakgrundsfrågor

1. Hur många år har Du arbetat som arbetsterapeut inom äldreomsorgen? * 
Välj från listan 

2. Vilket år blev Du färdig arbetsterapeut? * 
Välj från listan 

3. Hur ser Din arbetssituation ut? * 

•  Jag arbetar på distrikt där särskilda boenden ingår 
•  Jag arbetar enbart på särskilda boenden 
•  Annat: 

Kartläggningsfrågor
Dina svar ska gälla: -perioden april-september 2010. -individuellt anpassade aktiviteter för personer 
med demenssjukdom på särskilda boenden. -aktiviteter som är utförda av Dig, eller 
handledda/delegerade av Dig men utförda av annan vårdpersonal Vid kryssalternativ- fyll i ett eller 



flera alternativ. Vid ifyllandet av ”annat”- glöm inte att kryssa i den rutan. 

4. Vilka hushållsaktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  Matlagning t.ex. laga mat, baka, duka 
•  Inköp av dagligvaror t.ex. plocka varor 
•  Städning t.ex. dammsuga, damma, diska 
•  Tvätt t.ex. stryka tvätt, vika tvätt 
•  Annat: 

5. Vilka bords- och spelaktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 
Med bords- och spelaktiviteter menas engagemang i spel och liknande aktiviteter utförda vid ett bord. 

•  Ingen 
•  Sällskapsspel, t.ex. Fia, kortspel, bingo 
•  Kunskapsspel t.ex. frågesport, lösa korsord 
•  Lägga pussel 
•  Annat: 

6. Vilka skapande aktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  Lera t.ex. keramik, playdo 
•  Textil t.ex. väva, sy 
•  Snickeri t.ex. såga, tälja 
•  Ullarbete t.ex. spinna, tova 
•  Målning t.ex. fingerfärg 
•  Metallarbete t.ex. luffarslöjd, smycken 
•  Papper t.ex. scrapbooking 
•  Annat: 

7. Vilka konst- och kulturaktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  Konst och kultur t.ex. gå på teater, bio, museum, konstgalleri 
•  Läsa t.ex. högläsning, taltidning 
•  Musik t.ex. sjunga, spela instrument, lyssna på musik 
•  Annat: 



8. Vilka rörelseaktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  TV-spel t.ex. Wii 
•  Gymnastik, dans 
•  Sport, t.ex. fotboll, bowling 
•  Annat: 

9. Vilka utomhusaktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  Promenad 
•  Utflykter 
•  Fika utomhus 
•  Utomhusspel t.ex. spela boule, kubb 
•  Odling t.ex. så frön, plocka jordgubbar 
•  Trädgårdsarbete t.ex. kratta, rensa ogräs 
•  Annat: 

10. Vilka kontakter, med andra än de som bor på boendet, har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 
Med kontakt med andra än de som bor på boendet, menas att träffa t.ex. familjen. 

•  Ingen 
•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner fysiskt 
•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via telefon. 
•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via datorn, t.ex. genom skype. 
•  Träffa andra personer t.ex. på dagvårdsverksamhet 
•  Annat: 

11. Vilka sinnesstimulerande aktiviteter har Du utfört eller handlett/ delegerat? * 

•  Ingen 
•  Massage 
•  Aromaterapi 
•  Snoezelenrum 
•  Annat: 



12. Vänligen beskriv om Du har utfört eller handlett/ delegerat andra aktiviteter än de som tidigare 
nämnts. 

13. Vilka aktiviteter har Du inte utfört eller handlett/ delegerat, men ser behov av? * 

•  Jag ser inga ytterligare behov 
•  Matlagning 
•  Inköp av dagligvaror 
•  Städning 
•  Tvätt 
•  Sällskapsspel 
•  Kunskapsspel 
•  Lägga pussel 
•  Lera 
•  Textil 
•  Snickeri 
•  Ullarbete 
•  Målning 
•  Metallarbete 
•  Papper 
•  Konst- och kultur 
•  Läsa 
•  Musik 
•  TV-spel 
•  Gymnastik, dans 
•  Sport 
•  Promenad 
•  Utflykter 
•  Fika utomhus 
•  Utomhusspel 
•  Odling 
•  Trädgårdsarbete 



•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner fysiskt 
•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via telefon. 
•  Träffa familjemedlemmar, släktingar eller vänner via datorn 
•  Träffa andra personer t.ex. på dagvårdsverksamhet 
•  Massage 
•  Aromaterapi 
•  Snoezelenrum 
•  Annat: 

14. De aktiviteter som Du ser behov av, vad krävs för att de ska kunna genomföras? 

•  Jag behöver mer kunskap om aktiviteter, t.ex. hur man sätter upp en vävstol, använder Wii 
•  Annan vårdpersonal behöver mer kunskap om aktiviteter, t.ex. hur man sätter upp en 

vävstol, använder wii 
•  Jag behöver mer kunskap om demenssjukdomar och vad demens kan innebära 
•  Annan vårdpersonal behöver mer kunskap om demenssjukdomar och vad demens kan 

innebära 
•  Jag behöver få möjlighet att ta del av forskningsresultat t.ex. från databaser med 

vetenskapliga artiklar 
•  Jag behöver mer stöd från chefer t.ex. att de har förståelse för vad jag behöver för att 

kunna utföra mitt arbete 
•  Nya arbetssätt behövs, t.ex. ta mer hjälp av frivilligorganisationer och anhöriga 
•  Mer pengar behövs för att t.ex. kunna köpa material, göra utflykter 
•  Fler arbetsterapeuter behövs 
•  Fler omvårdnadspersonal behövs 
•  Annat: 

15. Övrigt Du vill ta upp gällande frågeområdena i enkäten? 
Sådant som berör studien, och som Du inte haft möjlighet att delge. 

Tack för Dina svar!
Tryck på skicka-knappen när Du är färdig med Dina svar. 
Återvänd inte till formuläret, svaren går inte att ändra i efterhand. 



BILAGA 2
ICF:s samt kartläggningens kategorier

Tabell I. ICF:s rekreation- och fritidskategorier samt kartläggningens aktivitetskategorier och aktiviteter

ICF:s 
kategorier

ICF:s definition Kartläggningens 
aktivitets-
kategorier

Kartläggningens aktiviteter

d9200 Lek och 
spel

Engagemang i spel med regler eller i 
ostrukturerade eller oorganiserade
spel och spontan fritidsverksamhet 
såsom att spela schack eller kort eller
att leka som barn

Bords- och 
spelaktiviteter

• Sällskapsspel, t.ex. Fia, 
kortspel, bingo

• Kunskapsspel t.ex. 
frågesport, lösa korsord

• Lägga pussel

d9201 Sport och 
idrott

Engagemang i tävlingsbetonade spel 
och sportevenemang, informellt
eller formellt organiserade, 
genomförda ensam eller i grupp som 
t.ex. bowling, gymnastik eller fotboll

Rörelseaktiviteter • TV-spel t.ex. Wii
• Gymnastik, dans
• Sport, t.ex. fotboll, bowling

d9202 Konst och 
kultur

Engagemang i eller uppskattning av 
konstnärliga eller kulturella
händelser såsom att gå på teater, bio, 
museum eller konstgalleri eller att
spela i ett skådespel, läsa för nöjes 
skull eller spela musikinstrument

Konst- och 
kulturaktiviteter

• Konst och kultur t.ex. gå på 
teater, bio, museum, 
konstgalleri

• Läsa t.ex. högläsning, 
taltidning

• Musik t.ex. sjunga, spela 
instrument, lyssna på musik

d9203 
Konsthantverk

Engagemang i konsthantverk som t.ex. 
i krukmakeri eller stickning

Skapande aktiviteter • Lera t.ex. keramik, playdo
• Textil t.ex. väva, sy
• Snickeri t.ex. såga, tälja
• Ullarbete t.ex. spinna, tova
• Målning t.ex. fingerfärg
• Metallarbete t.ex. luffarslöjd, 

smycken
• Papper, t.ex. scrapbooking

d9204 Hobbies Engagemang i fritidsintressen som 
t.ex. att samla frimärken, mynt eller
antikviteter

- -

d9205 Umgänge 
med andra

Engagemang i informella eller 
tillfälliga sammankomster med andra
som t.ex. att besöka vänner eller 
släktingar eller att mötas informellt på
allmänna platser

Kontakt med andra 
än de som bor på 
boendet

• Träffa familjemedlemmar, 
släktingar eller vänner fysiskt

• Träffa familjemedlemmar, 
släktingar eller vänner via 
telefon

• Träffa familjemedlemmar, 
släktingar eller vänner via 
datorn, t.ex. genom skype

• Träffa andra personer t.ex. på 
dagvårdsverksamhet

d9208 
Rekreation och 
fritid, annan 

- Utomhusaktiviteter 

 

• Promenad
• Utflykter



specificerad • Fika utomhus
• Utomhusspel t.ex. spela 

boule, kubb
• Odling t.ex. så frön, plocka 

jordgubbar
• Trädgårdsarbete t.ex. kratta, 

rensa ogräs

Hushållsaktiviteter • Matlagning, t.ex. laga mat, 
baka, duka

• Inköp av dagligvaror t.ex. 
plocka varor

• Städning t.ex. dammsuga, 
damma, diska

• Tvätt t.ex. stryka tvätt, vika 
tvätt

Sinnesstimulerande 
aktiviteter

• Massage
• Aromaterapi
• Snoezelenrum

d9209 
Rekreation och 
fritid, 
ospecificerad

- Övriga aktiviteter Öppen fråga för arbetsterapeuterna att 
fylla i vid behov



BILAGA 3
Bakgrundsfrågor

Tabell II. Arbetsterapeuternas examensår.

Årtal Antal (%)
1960-1964 0 (0 %)
1965-1969 0 (0 %)
1970-1974 2 (5 %)
1975-1979 5 (12,5 %)
1980-1984 0 (0 %)
1985-1989 8 (20 %)
1990-1994 3 (7,5 %)
1995-1999 7 (17,5 %)
2000-2004 9 (22,5 %)
2005-2010 6 (15 %)

Tabell III. Antal år av yrkeserfarenhet som 
arbetsterapeut inom äldreomsorgen.
Antal år Antal (%)
mindre än 1 år 1 (2,5 %)
1-4 år 8 (20 %)
5-9 år 9 (22,5 %)
10-14 år 12 (30 %)
15-20 år 3 (7,5 %)
Mer än 20 år 7 (17,5 %)

Tabell IV. Arbetsterapeuternas typ av tjänst

Typ av tjänst Antal (%)
Arbetar på distrikt där särskilda 
boenden ingår 21 (52,5 %)

Arbetar enbart på särskilda 
boenden 16 (40 %)

Annat 3 (7,5 %)
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