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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte: När man blir äldre ställs man inför många förändringar i samband med 

att den fysiska förmågan generellt blir sämre. En stor förändring är att flytta från det egna 

boendet till ett vård-och omsorgsboende då man behöver hjälp att ta hand om sig själv. I 

dagens media har det uppmärksammats fall där personer mått psykiskt dåligt och upplevt 

tristess på vård-och omsorgsboende. Detta är något författarna upplevt i samband med praktik 

och tidigare arbete på vård-och omsorgsboenden. Det har även bekräftats av Socialstyrelsens 

mätning av äldres uppfattning om äldreomsorgen. Under författarnas utbildning till 

arbetsterapeuter har kreativ aktivitet beskrivits som behandlingsmetod för att öka 

välbefinnandet. Syftet med denna studie är att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar och 

erfarenheter av att använda kreativa aktiviteter för äldre personer inom vård-och 

omsorgsboende. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie valdes för att svara på syftet. Av tolv tillfrågade 

arbetsterapeuter kunde sju ställa upp att intervjuas och delta i studien. Datainsamling skedde 

genom intervjuer som spelades in för att sedan analyseras med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Utifrån analysen av den insamlade datan framkom tre kategorier varav en kategori 

med tre subkategorier. I resultatet framkommer det hur arbetsterapeuter ser på kreativ aktivitet 

som behandlingsmetod och vilket syfte den har. Kommer även fram olika faktorer som 

påverkar arbetsterapeuterna när det gäller att utföra kreativ aktivitet. Arbetsterapeuterna 

upplevde att de äldre mådde bra av att utföra kreativ aktivitet. Syftet med kreativ aktivitet var 

att stimulera den äldre och bidra med en känsla av meningsfullhet ansåg arbetsterapeuterna. 

Arbetsterapeuterna upplevde olika möjliggörande och hindrande faktorer. Att få tiden att 

räcka till upplevdes svårt, men hjälp från kollegor sågs som en bidragande faktor till att 

kreativ aktivitet kunde utföras och bidrog även till att verksamheten blev mer tidseffektiv. 

Slutsats: Studien visar att arbetsterapeuterna upplever kreativ aktivitet på vård-och 

omsorgsboende som något positivt. Arbetsterapeuterna vill engagera sig i kreativ aktivitet 

men upplever ofta tidsbrist och i vissa fall begränsat utrymme. Då blir det lätt att den kreativa 

aktiviteten inte blir av. Arbetsterapeuterna upplevde stort behov av stöd från sina kollegor för 

att få tiden att räcka till. 

Sökord: Kreativitet, arbetsterapi, vård- och omsorgsboende, hälsa   
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Bakgrund 

Inledning 

I dagens media hör man om hur äldre på vård-och omsorgsboenden lider av depression och 

tristess. Det har även konstaterats i den mätning Socialstyrelsen gjort över hur äldre upplever 

äldreomsorgen (1). Eftersom vi båda arbetat på vård-och omsorgsboende har vi erfarenhet av 

att flera av de äldre uppfattar sitt vardagliga liv som tråkigt och händelselöst. Som något 

positivt upplevde vi emellertid att de äldre uppskattade de tillfällen då det erbjöds kreativa 

aktiviteter som sång och bakning. Kreativ aktivitet var något vi kom i kontakt med redan i 

början av våra studier i arbetsterapi. Vi fick lära oss hur man genom kreativ aktivitet kunde 

uppnå ett tillstånd av flow, då man tappar uppfattningen av tid och rum och alla problem man 

upplever är för stunden inte närvarande. Med vår studie vill vi uppmärksamma kreativ 

aktivitet och undersöka arbetsterapeuters syn på kreativ aktivitet.  

Kreativa aktiviteter som medel i arbetsterapi 

Kreativa aktiviteter är ett vanligt förekommande medel inom arbetsterapi (2). Det användes 

redan i början av arbetsterapi-professionens uppkomst, då främst för patienter med psykiska 

problem (3). Senare under professionens utveckling har kreativa aktiviteter använts som 

terapeutiskt medel för andra patientgrupper, det finns dock få studier som beskriver effekten 

av att använda kreativa aktiviteter som medel i arbetsterapi (3). Kreativ aktivitet är något som 

används under hela livet i större eller mindre grad, och beskrivs vara till nytta för hälsa och 

välbefinnande, samt även förbättra den fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos 

individen (4). En väl utformad kreativ aktivitet som tar hänsyn till klientens intresse och 

utförandekapacitet bidrar till personlig utveckling, stimulans, positiv energi, glädje och 

tillfredställelse (5).  

Definition av kreativ aktivitet 
I nationalencyklopedin beskrivs kreativitet dels som ett sätt att tänka, då som förmågan att 

komma med nya idéer och förverkliga dem, dels som en handling vilken innebär att man 

skapar något (6). Inom arbetsterapi beskrivs kreativa aktiviteter främst som konst, 

hantverksbaserade och musikorienterade aktiviteter(5). Kreativa aktiviteter beskrivs även som 

olika dagliga aktiviteter t.ex att möblera hemmet eller lösa vardagliga problem (7, 8). I denna 

studie lämnas en fri tolkning till begreppet kreativ aktivitet, detta för att ge arbetsterapeuterna 

möjlighet att beskriva deras egna syn på kreativ aktivitet som intervention. 
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Allmänt om kreativ aktivitet 
Att få uttrycka sig genom kreativ aktivitet, exempelvis dans, fotografering, målning och 

musik kan bidra till en bättre självkänsla. En god självkänsla minskar risken att bli passiv och 

inaktiv. Målet med kreativa aktiviteter är för utövaren inte att bli skicklig på aktiviteten utan 

upplevelsen av att få utföra den. Genom aktiviteten ges möjlighet att uttrycka sig. Det bidrar 

till en känsla av mening samt ger möjlighet att förmedla en historia (9).  Människan är en 

aktiv varelse som med hjälp av aktivitet strukturerar sin vardag. Detta är ett antagande man 

har inom arbetsterapi (10). 

Vid fullt engagemang och fokus på aktiviteten kan man uppnå ett tillstånd av ”flow”. Flow är 

ett tillstånd som upplevs när aktivitetens krav och den egna förmågan utmanas. Att uppgiftens 

krav ligger på rätt nivå är viktigt för att man ska kunna uppnå flow. Är uppgiften för lätt finns 

risken att bli uttråkad. Är uppgiftens krav för höga finns risk för ångestkänslor. I ett tillstånd 

av flow försvinner känsla för tid och rum, man glömmer sin egen kropp och vilka problem 

man har eller haft och lägger all fokus på aktiviteten. Att få uppleva flow och klara av 

aktiviteten kan bidra med en känsla av kompetens och meningsfullhet. Detta kan vara ett bra 

första steg för att behandla nedstämdhet, tristess och depression (11). I och med att kreativ 

aktivitet har visats ge positiva effekter, har det i en studie som utförts i Sverige undersökts hur 

vanligt det är att arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter som medel i arbetsterapi och 

inom olika verksamhetsområden. Av resultatet framkom att 44% av totalt 1867 

arbetsterapeuter använde sig av kreativa aktiviteter som medel i arbetsterapeutisk 

intervention. Arbetsterapeuter inom psykiatrisk verksamhet använde sig av kreativ aktivitet 

mest, men även av arbetsterapeuter som arbetar inom kommun och landsting använde sig av 

kreativ aktivitet, dock inte i lika stor utsträckning. I denna studie definierades kreativa 

aktiviteter som konst och hantverksbaserade aktiviteter, musikinriktade aktiviteter och 

trädgårdsrelaterad verksamhet (5). 

Förändringar i samband med ålder 

I dagens samhälle har åldern för att anses som ”äldre” förskjutits uppåt. Idag anses man inte 

som ”äldre” förrän man passerat 75 år, detta på grund av att man nu har möjlighet att 

bibehålla en god hälsa och leva allt längre. Även synen på den ”äldre” människan har 

förändrats över tid. Från att se ålderdomen som en slutfas i livet och väntan på döden, till att 

se det som en positiv och lugn livsfas (12). En hög ålder behöver inte betyda att man har 

obotliga sjukdomar och krämpor, utan att man själv kan behandla sina hälsoproblem genom 
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till exempel träning och anpassning av omgivning samt råd och hjälp från experter inom vård 

och omsorg (12). En av de stora förändringar många äldre ställs inför är att få svårigheter att 

ta hand om sig själv och sitt hem. Detta kan leda till att den äldre skaffar hjälp från någon 

form av äldreomsorg eller flyttar till ett omsorgsboende. Flytt till omsorgsboende betyder att 

vardagen inte ser likadan ut som den gjorde när den äldre bodde i eget boende.  

 

Att upprätthålla dagliga aktiviteter bidrar till att bibehålla en känsla av meningsfullhet i livet 

och minska därmed risken för psykisk ohälsa. Detta kan vara svårt i samband med flytt till 

vård- och omsorgsboende. Depression och psykisk ohälsa är ett problem bland äldre (13). I 

Socialstyrelsen riktlinjer för depression och ångestsyndrom beskrivs förutom läkemedel även 

fysisk aktivitet som en behandling mot depression (14). I andra studier beskrivs även kreativ 

aktivitet som en källa till glädje och tillfällig lättnad (15).  Att hålla sig sysselsatt, att ha 

struktur på dagen, att sköta om sig själv, och vara kreativ och möta utmaningar beskrivs som 

viktiga aspekter till att upprätthålla meningsfullhet i livet (2). Att den äldre bytt boende 

betyder inte att hon/han har ett mindre behov av aktivitet. Användningen av kreativitet i 

samband med att upprätthålla dagliga aktiviteter beskrivs i en studie där betydelsen av dessa 

studerades hos personer som uppnått hög ålder (8). Genom intervjuer med äldre identifierades 

flera faktorer som bidrog till känsla av mening. Några av de faktorer som framkom var, att 

genom aktiviteten fick de äldre en känsla av att vara involverad, utmanad och att aktiviteten 

bidrog till en känsla av mening. Detta gäller oavsett ålder (8). Vid högre ålder då kroppens 

utförandekapacitet generellt blir sämre kan den äldre uppleva svårigheter att upprätthålla 

dagliga aktiviteter. Det är här man ser kopplingen till kreativ aktivitet. För att kunna utföra 

aktiviteten krävs en kreativ process av problemlösning och adaption (8, 16). Kreativa 

lösningar för att kunna utföra de aktiviteter som formar dig som person, det kan vara en 

hobby, ett intresse eller en rutin. Att kunna upprätthålla dessa aktiviteter framförs som 

"nyckeln" till "lyckat åldrande", att kunna identifiera sig själv, känna sig involverad och 

kunna uttrycka sig som människa. Dessa kreativa lösningar till dagliga aktiviteter går även 

under namnet "Art of daily occupation". 

 

Hög ålder förändrar inte personens inre beskriver en studie som citerat Kaufman. Det viktiga 

är att tillfredställa "the occupational self" alltså den ålderslösa insidan, inte kroppen man lever 

i (8). 
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Problemområde 

I flera studier har det konstaterats att det finns brist på kunskap som visar hur kreativa 

aktiviteter används och upplevs (3, 5, 7). En studie visar att kreativ aktivitet används inom 

arbetsterapi i hela Sverige men att det varierar hur ofta arbetsterapeuter använder dessa 

aktiviteter (5). I de studier vi har tagit del av har kreativ aktivitet undersökts som 

behandlingsmetod för personer, bland annat äldre som är i kontakt med en arbetsterapeut och 

även hur ofta arbetsterapeuter inom olika områden använder sig av detta (3, 5, 7). Studier 

visar att kreativ aktivitet har gett god effekt för personer med psykiska problem. Kreativa 

aktiviteter upplevs ge stimulans, tillfredställse och positiv energi (5). Att använda kreativa 

aktiviteter som medel i vård-och omsorgsboende skulle därför kunna bidra till hälsa, 

välbefinnande hos de äldre som bor där och bekämpa den tristess och depression som råder på 

vård-och omsorgsboenden idag. 

 

Det fattas dock fördjupad kunskap om hur kreativa aktiviteter används för äldre personer som 

bor på vård- och omsorgsboende. Denna kunskap skulle kunna bidra med en tydligare bild av 

användandet och effekten av kreativ aktivitet. 

Syfte 

Att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar och erfarenheter av att använda kreativa 

aktiviteter för äldre personer inom vård-och omsorgsboende. 

Metod 

Design 
Studien har en kvalitativ ansats för att svara på syftet. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt kan 

arbetsterapeuternas olika uppfattningar om ämnet undersökas och ger utrymme till 

arbetsterapeuterna att utveckla sina svar. Datainsamling har genomförts genom intervjuer med 

arbetsterapeuter som arbetar med äldre inom vård-och omsorgsboende. Datamaterialet har 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys (17).  

Urval  
Inklusionskriterier för studien var att arbetsterapeuterna skulle arbeta på ett vård-och 

omsorgsboende för äldre personer. Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (18). Namn 

och adress på de arbetsterapeuter som arbetar inom vård och omsorg söktes via kommunens 
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hemsida. Där fanns mail och telefonnummer till dem. Tolv arbetsterapeuter ringdes upp och 

fick först information om studien och tillfrågades därefter om de ville delta i studien, sju 

arbetsterapeuter tackade ja och fem tackade nej, detta på grund av tidsbrist. De 

arbetsterapeuter som tackade ja till att delta i studien hade olika lång yrkeserfarenhet som 

arbetsterapeuter, tiden varierade mellan 1-35 år, och flera arbetsterapeuter hade tidigare 

erfarenhet av andra patientgrupper än äldre inom vård-och omsorgsboende. Fem 

arbetsterapeuter hade anställning på kommunalt boende och två arbetsterapeuter på privat 

boende. Det varierade även i antal klienter som varje arbetsterapeut hade ansvar för, mellan 

36-75 klienter per arbetsterapeut. 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på arbetsterapeutens arbetsplats, en arbetsterapeut åt gången, båda 

författarna deltog. Den ena fick leda intervjun och den andra fyllde i ifall den ansåg att något 

saknades i intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 20 till 35 minuter, intervjun 

ljudinspelades. Som stöd i intervjun användes en intervjuguide.  Intervjuguiden skapades med 

hänsyn till att svara på syftet, se bilaga 1. För att hitta rätt frågor och få riktlinjer på hur en 

kvalitativ forskningsintervju genomförs sökte författarna i litteratur. Författarna genomförde 

sedan provintervjuer mellan varandra för att försäkra sig om att få med det relevanta (19). 

Alla frågor i intervjun var öppna för att ge utrymme åt arbetsterapeutens egen berättelse. 

Intervjuguiden användes som en försäkring för att få med alla områden som författarna ville 

beröra. Att använda sig av en intervjuguide är bra för strukturen och ger även intervjuaren 

stöd i form av att man lätt skapar sig en överskådlig bild av vad man gått igenom i intervjun 

och då undvika att upprepa frågor (19). I intervjun lämnades fri tolkning till begreppet kreativ 

aktivitet, detta för att få en mer subjektiv bild av arbetsterapeutens syn på kreativ aktivitet. 

 

Dataanalys 

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades och analyserades intervjumaterialet. De 

utskrivna intervjuerna samlades i ett dokument. Den första intervjun analyserade författarna 

tillsammans medan resten av intervjumaterialet analyserades var för sig. Analysens 

tillvägagångsätt var att först göra en helhetsläsning för att bilda oss en uppfattning av hela 

materialet. Därefter genom att stryka under meningsbärande enheter identifiera och bilda 

meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades sedan för att göra texten mer lätthanterlig 

och kodades med koder som kortfattat beskrev innehållet. Alla koder ifrån samtliga intervjuer 
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sammanställdes sedan i en sammanslagen analys för att ge en helhets bild av intervjuerna. Se 

Tabell 1. De olika koderna med liknande innehåll sammanfördes sedan in i olika homogena 

kategorier (17).  

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Intervjuare: Hur 

skulle du beskriva 

kreativ aktivitet? 

Arb.ter: Hmmm, jaa. 

Svårt att säga... Men 

jag skulle nog vilja 

beskriva det som en 

aktivitet där man 

skapar något eller där 

man får använda 

huvudet... 

Svårt att beskriva 

men en aktivitet där 

man skapar eller 

behöver använda 

huvudet. 

Aktivitet som 

innebär skapande och 

tankearbete. 

  

Kreativ aktivitet och 

syftet med detta. 

Intervjuare: Känner 

du att du har tid till 

att utföra kreativ 

aktivetet?  

Arb.ter: Mjaa, nej. 

Helt nöjd med tiden 

är jag inte. Det blir 

svårt att få tiden att 

räcka till alla gånger 

 

Svårt att få ihop tiden 

ibland.  

Tidsbrist Påverkande faktorer 

vid utförandet av 

kreativ aktivitet 

 

Etiska aspekter 

För att studien ska utföras på rätt sätt har hänsyn tagits till etiska aspekter. Det finns i princip 

fyra olika etiska riktlinjer när det kommer till forskning om människor. Dessa är informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (19). I denna studie har 

deltagarna blivit informerade genom informationsbrev via mail om vad studien handlar om 

och att de kan avbryta sitt deltagande utan att redovisa anledning.  Innan intervjun genomförts 

har deltagarna fått skriva på två samtyckesbrev, ett till deltagaren och ett till författarna. 

Deltagarna har även blivit informerade att deltagandet i studien sker konfidentiellt och att 

inga risker fanns i att delta. 
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Resultat 

Genom analysen framkom de tre kategorierna; Individuell anpassning av kreativ aktivitet, 

som redovisar hur arbetsterapeuterna kommer fram till vilken kreativ aktivitet som passar 

individen. Kreativ aktivitet och syftet med detta, där arbetsterapeuternas uppfattning om vad 

kreativ aktivitet är och vad de anser att syftet med interventionen är beskrivs. Påverkande 

faktorer vid kreativ aktivitet, i denna kategori redovisas det arbetsterapeuterna upplevde som 

hinder men även faktorer som gynnade kreativ aktivitet. Denna kategori har delats in i tre 

subkategorier, Riktlinjer, Tid & sammarbete och Omgivning där riktlinjer inom kommunen, 

arbetsterapeuternas upplevda tid till kreativ aktivitet och hur gott sammarbetet med 

kollegorna på avdelningarna beskrivs.  

Nedan beskrivs kategorierna mer utförligt. 

Individuell anpassning av kreativ aktivitet 

Arbetsterapeuterna beskrev att det är individens individuella upplevelse som avgör om en 

aktivitet är kreativ eller inte. En aktivitet som upplevs kreativ för en person behöver alltså inte 

vara kreativ för en annan. För att en aktivitet ska upplevas som kreativ krävs det därför att den 

anpassas för den individ den är menad för. Aktiviteten ska vara utformad efter vilka intressen 

den äldre har eller haft tidigare i livet. Att veta vilka intressen individen har hjälper vid 

aktivitetsval. Aktiviten ska vara kul och upplevas meningsfull och inspirerande för just den 

specifika personen. För att hitta denna passande kreativ aktivitet finns olika tillvägagångsätt 

att lära känna sin klient. Till exempel att ta del av levnadsberättelser som boendet får när en 

individ flyttar in. I levnadsberättelsen står det vad personen har gjort tidigare i sitt liv, 

familjeförhållande och intressen. Arbetsterapeuterna beskrev även andra sätt att få reda på 

individens nuvarande intresse och önskemål, exempelvis att man intervjuar den äldre när den 

flyttar in på boendet, detta görs av arbetsterapeuten eller aktivitetsansvarig som ofta är en 

undersköterska. Det finns även vård-och omsorgboende vars personal skickar ut blanketter 

där de boende får fylla i önskemål om vilka aktiviteter de vill göra.  

’Vi har ett blad som vi kallar "det aktiva bladet" som man fyller i när man flyttar in hit. 

Där får de skriva och kryssa i vad de är intresserade av och i vilka aktiviteter de vill 

delta i och även deras egna önskemål. Detta hjälper mig att skapa en bild av vad deras 

önskemål.’ 
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Vid frågan om negativa upplevelser vid kreativ aktivitet beskrev arbetsterapeuterna att de 

upplevt när de försökt engagera de äldre att deras intresse förändrats med åldern. Någon som 

varit duktig på att exempelvis måla eller baka är nu intresserad av något helt annat. Det kan 

vara att de absolut inte vill utföra deras tidigare intresse. Orsaken till detta tror 

arbetsterapeuterna kan bero på att det finns risk för prestationsångest och en rädsla att bli 

besviken. Någon som den äldre tidigare klarat av utan problem kan nu upplevas besvärligt 

och resultatet blir inte detsamma som det blivit tidigare i livet. Målandet har blivit jobbigt och 

blir inte lika vackert. Bakningen går även den inte lika bra och det smakar inte som de gjorde 

förr när de bakade. 

’Man ska inte basera aktivitetsvalet för mycket på vad de tyckte om förut i livet utan 

mer vad de tycker om idag.’ 

’Nu när hans kognitiva och motoriska förmåga har förändrats kan även hans intressen 

förändras då han väljer bort det som han inte kan hantera längre som te.x att gå på 

fotboll eller spela kricket. Han har nu blivit intresserad av andra saker som han kan 

hantera bättre som att gå på teater eller att gå på promenad.’ 

’Vi har aktivitetsombudsmöten där vi frågar personalen vad de gjort och ifall de 

har några önskemål ifrån de äldres sida. Vi ber dem även att fråga de äldre om vad 

de är intresserade av så man enklare kan anpassa aktiviteter för individen och 

kanske ha nån enskild aktivitet för just den personen...’ 

För att ständigt kunna uppdatera sig om de äldres intressen har många boenden utsett ett 

aktivitetsombud som förmedlar de äldres önskemål av aktivitet eller förändring på boendet. 

Detta för att minska risken för att aktiviteten ska upplevas negativ och jobbig.  

 

Som följd av individanpassningen beskrev arbetsterapeuterna positiva upplevelser från de 

äldre när de deltagit i kreativ aktivitet. 

'Det betyder mycket för dem. Att kunna dansa, det är någonting som kopplar till 

ungdom och komma ut på dans och det livar upp mycket, de tycker det är väldigt 

roligt...' 

'De tycker om det och de ger positiv feedback...' 

'Det är uppskattat. Det är ju många ser fram emot när det händer något.' 

 



11 
 

 

Kreativ aktivitet och syftet med detta 

Arbetsterapeuterna beskrev att kreativ aktivitet kan innebära många olika saker, det beror på 

var och en som individuell människa vad man anser som kreativ aktivitet. Det kan vara 

alltifrån att man skapar något till att man känner sig stimulerad. Att skapa kan vara att man 

utför olika hantverksarbete som att måla, sticka eller att göra kollage av olika bilder. Att baka 

är även populärt att ha som kreativ aktivitet och även fast man inte har kvar funktionen att 

själv kunna baka kan man vara med på andra sätt, man kan känna dofter och på så vis känna 

sig stimulerad, man kan även provsmaka på degen.  

’Kreativ aktivitet skulle jag definiera det som något som stimulerar, och då kan en 

aktivitet vara att man sitter och lyssnar på musik, för alla kan ju inte vara med om 

man te.x är blind, då är det ju stimulerande att bara vara med och lyssna. Bakning 

även där, att känna dofter...’ 

Kreativ aktivitet beskrevs även som när man använder sig av hjärnan genom skapandet, att 

använda sin fantasi när man målar eller hittar på olika historier. Med det synsättet på kreativ 

aktivitet som skapande, kan även samtal ses som en bra kreativ aktivitet. På en del boenden 

finns det något som heter ”gubbröran”, då är det ofta någon utifrån som kommer in och 

samtalar med de äldre om exempel att fiska, jakt och det som kan tänkas vara intressant för 

gubbarna att samtala om.  Det finns även en kvinnlig motsvarighet. 

’Vi har något som kallas ”Gubbröran”. Då kommer folk utifrån och pratar t.ex 

jakt eller något som gubbarna är intresserade av. Vi har även en kvinnlig 

motsvarighet. De pratar om olika aktiviteter och diskuterar vad de vill göra vid 

nästa tillfälle.’ 

På vissa boenden i kommunen finns det även äldre med psykiska åkommor, äldre som kan 

klarar av det mesta men behöver mer struktur på sin vardag. Att sortera tvätten eller att boka 

tvättid kan anses som en kreativ aktivitet, även att plocka vissna blomblad från blommorna. 

Inom äldrepsykiatrin  eftersträvar man både att individen skall vara delaktig men även att hen 

ska få en så strukturerad vardag som möjligt.  

Vissa kreativa aktiviteter är säsongsaktiviteter då verksamheten har kräftskiva, surströmming, 

krattar löv och att man gör julpyssel. Säsongsbundna aktiviteter bidrar också med struktur. 

När vi frågade arbetsterapeuterna om syftet med kreativ aktivitet beskrev samtliga att de äldre 

ska få chans att genom aktivitet uppleva något meningsfullt. Arbetsterapeuterna beskrev att 
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kreativ aktivitet var individuellt och kan bara besvaras av den enskilda individen. Syftet med 

kreativ aktivetet kan även kopplas med flow, att de äldre utför något kul som gör att de 

förlorar tid och rum och glömmer därmed bort eventuella krämpor. Kreativ aktivitet kan även 

ge bättre livskvalitet och att de äldre få något att längta efter beskrev arbetsterapeuterna. 

’Att skapa meningsfullhet för individen ifrån individens egna önskemål. Det anser 

jag är det högsta syftet…’ 

 

Påverkande faktorer vid kreativ aktivitet 

Riktlinjer 

Arbetsterapeuterna berättar att alla kommunala boenden i kommunen jobbar efter något som 

kallas ”värdegrund” som är baserat på socialtjänstlagens bestämmelse som säger att alla 

anställda inom äldreomsorgen ska arbeta för att de äldre ska känna meningsfullhet, 

välbefinnande och värdighet i det liv de lever.  

’Vi har en värdegrund i kommunen. Den går ut på att det ska vara en meningsfull 

tillvaro för de äldre. Den jobbar alla efter, det är ett viktigt dokument…’ 

Detta bygger på en stark kontakt och lyhördhet mellan vårdgivare och vårdtagare för att skapa 

en individuellt anpassad vårdplan som passar vårdtagaren. Nedanstående citat är taget från 

värdegrunden.  

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på 

dig och respekterar din rätt att bestämma själv" (20). 

Tid och sammarbete 

Tiden är som beskrevs en av anledningarna till att arbetsterapeuter inte använder så mycket 

kreativa aktiviteter som de önskar. I intervjuerna har det därför kommit fram frågor kring hur 

de upplever att de har tid. Resultatet blev att endast en av sju arbetsterapeuter ansåg sig ha 

tillräckligt med tid till kreativ aktivitet. Som arbetsterapeut kan tiden prioriteras åt andra 

saker, exempel hjälpmedel och olika anpassningar istället för åt kreativ aktivitet. De som inte 

har tid att engagera sig så mycket som de önskar, tar ofta hjälp av frivilliga organisationer t.ex 

medborgarskolan och kyrkan. Det krävs även sammarbete och ett lika stort engagemang hos 

personalen på boendet som hos arbetsterapeuten. I de intervjuer som genomförts har det 

kommit fram att arbetsterapeuter på boenden beskrev att de tar på sig rollen som förmedlare 

av aktivitet. Arbetsterapeutens tid går mycket till att finnas tillgänglig med hjälpmedel och 
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hinner inte alltid engagera sig i kreativ aktivitet och får då ge tips och råd till personalen på 

boendet om vad de kan tänkas hitta på. Sammarbetet varierar dock på de olika boendena. 

'Jag har ansvar för åtta avdelningar och hinner inte med mycket kreativ aktivitet, 

det är mer personalen som gör, jag är mer som en konsult. De på avdelningarna 

har lika stort ansvar att dessa aktiviteter blir gjorda.' 

’Jag tycker att jag har tid till kreativ aktivitet. Sen får jag hjälp. Hjälp som består 

av mig som arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och en hälsocoach. Vi planerar 

aktiviteter och då är jag med utifrån min yrkesroll och påverkar genom att föreslå 

aktiviteter och vilka som skulle kunna testa.  Det gäller att kunna ta reda på vad de 

boende vill. Så kan man påverka men behöver inte vara med i allting utan man är 

istället med och planerar.’ 

I kommunen är man även med i ett nätverk som kallas "Kulturskaparna". Ett nätverk som 

kallar till möten där man får hjälp med förslag till enkla kreativa aktiviteter. 

'Kulturskaparna, där går vi på utbildning undersköterskorna, jag och chefen. Där 

får vi förslag till hur man med enkla medel kan skapa en aktivitet. Enkla grejer till 

exempel att samla bilder och hitta på en historia om den bilden och berätta en 

historia som man hittar på. Det får ju inte kosta för mycket.' 

En orsak till att kreativ aktivitet inte utfördes som kom upp var arbetsbelastningen, alltså hur 

många klienter arbetsterapeuten hade ansvar för. Detta kunde variera från att ha 36 äldre på 

boendet till 75 äldre att som ensam arbetsterapeut finnas tillgänglig för. Något som alla 

arbetsterapeuter nämnde var också vikten av att få hjälp av sina kollegor på avdelningarna. 

Att få stöd och hjälp av sina kollegor är viktigt och hjälper arbetsterapeuten att få tiden att 

räcka till.  

’Jag lägger mycket tid på kreativ aktivitet. Dels har jag varit med i kulturskaparna 

tillsammans med en enhetschef härifrån och tre undersköterskor. Vi har 

aktivitetsombud/kulturombud. Vi med i kulturombudsnätverket. Där har vi möten 

där vi tar upp vad vi ska göra. Så jag får mycket hjälp av undersköterskor, och det 

måste jag ha. Under perioder har vi faktiskt haft en aktivitetsansvarig.  Just nu har 

vi inte det, då hänger det mycket på att undersköterskorna engagerar sig...’ 



14 
 

 

'Vi försöker väcka intresse hos personalen så de tar tag och startar upp aktiviteter 

på deras våning.' 

 

Omgivning 

Några arbetsterapeuter beskrev att de har bra med utrymme för kreativa aktiviteter medans 

andra arbetsterapeuter upplevde annorlunda. 

’Förr hade vi ett aktivitetsrum, men det har tagits bort för att utrymmet behövdes 

till något annat. Men jag har märkt att de äldre saknar aktivitetsrummet. Därför 

ska jag nu rensa ut ett gammalt förråd och inreda det till nytt aktivitetsrum…’ 

Arbetsterapeuterna beskrev även att de önskar mer utrymme, att de vill ha en stor lokal som 

de kan befinna sig i. Dessa arbetsterapeuter uträttar oftast sina aktiviteter på de olika 

avdelningarna och även ibland inne hos boendes lägenhet. En aktivitet kan även arrangeras 

utomhus men då är det mycket att ta hänsyn till. Det krävs planering, fint väder och tid för att 

personalen och de boende skall kunna vara med.  

Arbetsterapeuterna anser att omgivningen runtomkring är viktig, omgivningen ska bjuda in de 

äldre till aktivitet. Personalen har även dem ett ansvar för hur avdelning ska se ut och ordna 

en bekväm miljö.  

Diskussion 

Resultatsdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar och erfarenheter av att 

använda kreativa aktiviteter för äldre personer inom vård-och omsorgsboende. Författarnas 

förhoppning med denna studie var att få en bred bild av hur arbetsterapeuter använder sig av 

kreativ aktivitet på vård-och omsorgsboende och att uppmärksamma kreativ aktivitet som 

behandlingsmetod. 

Utifrån sju intervjuer framkom resultatet i form av tre kategorier varav en kategori med tre 

subkategorier. 

Individuell anpassning av kreativ aktivitet 

Intervjuerna visar att samtliga arbetsterapeuter har uppfattat att de äldre får en positiv 

upplevelse av att utföra kreativ aktivitet. Detta stämmer överens med vad som beskrivits i 



15 
 

 

andra studier om effekten av kreativ aktivitet (4 ,5). Från resultatet framkom det att 

arbetsterapeuterna i sällsynta fall uppfattat negativa upplevelser i samband med kreativ 

aktivitet. De uppfattade att några klienter upplevt ångest när de märker att de äldre inte klarar 

av en aktivitet lika bra som de gjort tidigare i livet. I dessa fall så har klienten i fråga ofta varit 

duktig på att måla eller baka, haft tidigare arbete som konditor eller konstnär och i och med 

det haft en hög högsta nivå och stora krav på sig själv och sina kreationer. Denna negativa 

effekt liknar den som beskrivs i en studie om flow, den kreativa aktiviteten ska vara 

utmanande men inte övermäktig (11). Studien nämner dock inget om krav på sig själv och 

prestationsångest. För att motverka att denna negativa effekt uppstår användes olika metoder 

för att ta reda på den äldres nuvarande intresse. Den vanligaste metoden som alla av de 

tillfrågade arbetsterapeuterna använde sig av var att ta del av levnadsberättelsen. Andra 

metoder som inte användes på alla boenden var att intervjua eller skicka ut blanketter med 

olika frågor angående den äldres intresse. Alla arbetsterapeuter försökte dock vara lyhörde när 

de är på olika avdelningar och höra ifrån de äldre och personal ifall några önskemål fanns. 

 

Den information som utvinns ifrån kontakten med de äldre hjälper sedan arbetsterapeuten att 

forma en bra kreativ aktivitet till den äldre. Detta stämmer bra överens med de olika aspekter 

av meningsfullhet som finns beskrivet i litteratur (2). Att ha ett intresse och kunna utöva detta.  

Kreativ aktivitet och syftet med detta 

De arbetsterapeuter som deltog i studien hade en likvärdig uppfattning om vad kreativ 

aktivitet innebar och syftet med interventionen. De var eniga om att det var något som 

stimulerar utövaren på något vis och att aktiviteten upplevs som meningsfull, som exempel på 

detta togs bakning där man kan vara delaktig på många sätt, både igenom doft, smak och 

tillagning. Att få känns meningsfullhet och glädje beskrevs av arbetsterapeuterna som syftet 

med kreativ aktivitet. I intervjuerna så togs det även upp kreativ aktivitet för äldre med 

psykiska åkommor, där låg fokus på att bjuda in klienter till vardaglig aktivitet för att uppnå 

en känsla av struktur i vardagen.  

Arbetsterapeuternas syn på syftet med kreativ aktivitet stämmer överens med den definition 

av kreativitet som finns i nationalencyklopedin. Att det kan vara en fysisk aktivitet eller en 

tankeverksamhet (6). Man behöver inte vara fysiskt delaktig i aktiviteten för att uppleva 

kreativ aktivitet. Genom att känna dofter kopplar man dofterna till tidigare händelser i livet 

och minns med glädje tillbaka på det tillfälle då man känt doften, menar en av de 

arbetsterapeuter som deltagit i stuiden.  
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Påverkande faktorer vid kreativ aktivitet 

Riktlinjer 

Arbetsterapeuterna beskrev att alla vård- och omsorgsboenden i kommunen jobbar efter en 

värdegrund. Ett dokument med riktlinjer som beskriver vad som de äldre på boendet har rätt 

till. Bland annat nämns rätten till att upprätthålla och utveckla intressen (20). Att få behålla 

sina intressen kan kopplas till kreativ aktivitet då ett intresse kan vara kreativt. Exempel om 

den äldre vill fortsätta sitt intresse målning då det bidrar med glädje och meningsfullhet så ska 

möjlighet till detta finnas. Vi anser att dessa riktlinjer är en viktig värdegrund, de bidrar med 

en beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas.  

Tid och sammarbete 

Arbetsterapeuterna utryckte behovet av sammarbete och stöd ifrån sina kollegor på boendet 

för att ge en god stämning till de boende. Med hjälp av boendets undersköterskor och 

utomstående frivilliga organisationer går det arrangera kreativ aktivitet utan att 

arbetsterapeuten förlorar tid till annat. Arbetsterapeuterna uttryckte att de saknade tid till 

kreativ aktivitet, och upplevde stöd i form av sammarbete med kollegor och organisationer 

som betydelsefull och avlastadande. För att få inspiration till olika kreativa aktiviteter som 

enkelt kan utföras utan att större förberedelser krävs, är alla arbetsterapeuter som deltar i 

studien med i nätverket kulturskaparna. De anordnar möten där arbetsterapeuterna och annan 

personal på boendet får förslag på aktivitet. Detta gör att verksamheten blir mer tidseffektiv 

menar arbetsterapeuterna. Arbetsterapeuterna har tagit på sig rollen som konsult när det gäller 

aktivitet och vädjar till boendets undersköterskor att samtala med de boende och kommer med 

förslag till kreativ aktivitet som kan utföras på avdelningarna. Sammarbetet från 

arbetsterapeuternas kollegor har varierat.  Detta kräver också att kollegorna har tid till kreativ 

aktivitet vilket inte alltid är fallet då det finns sysslor som prioriteras högre än just kreativ 

aktivitet även hos omvårdnadspersonalen. Några arbetsterapeuter upplevde det som svårt att 

få sina kollegor att engagera sig. Det hade dock gått lättare att få med kollegorna när de sett 

effekten av kreativ aktivitet, den glädje som de äldre visat vid aktiviteten. 

 En annan faktor som bidrog till att tiden inte räckte till var hur många äldre 

arbetsterapeuterna hade ansvar för. Detta varierade stort.  Orsaken till att det var sådan 

skillnad i antal äldre per arbetsterapeut kom inte fram i intervjuerna. 

Tiden är en av de faktorer som styr om kreativ aktivitet utförs eller inte. Det har framkommit 

tydligt i de intervjuer som genomförts. Detta ser vi som värdefullt då det i tidigare studier inte 

har framkommit varför man inte använder sig av kreativ aktivitet utan bara svarsalternativen 
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nej, ja och hur ofta det utförts (5). Vi ser att vidare studier kring arbetsterapeutens roll och 

prioritering av arbetsuppgifter krävs för att undersöka tidens påverkan. 

Omgivning 

För att kreativ aktivitet som medel ska fungera optimalt så ska även omgivningen vara 

inbjudande till aktivitet (3). Detta underlättar skiftet av fokus som sker vid kreativ aktivitet. 

Fokus ska vara på aktiviteten, och genom att fokuset på aktiviteten är så stort så minskas alla 

eventuella negativa tankar kring allt annat som sker i klientens vardag. Några arbetsterapeuter 

såg lokalbrist som en bidragande orsak till att viss kreativ aktivitet inte blev av, det fanns 

ingenstans att vara. Detta gjorde att valet och utbudet av kreativ aktivitet begränsas. 

Det märktes dock en skillnad mellan de olika boendena. De vård-och omsorgsboenden som 

var nybyggda hade en bättre och mer inbjudande omgivning på avdelningarna. Fina öppna 

ytor med flera roliga saker tillgängliga som bjöd in till aktivitet. Detta kan bero på att man tar 

större hänsyn till omgivningen vid nybyggnation av vård och omsorg idag än vad man gjorde 

förr. Idag finns regler och riktlinjer för hur det får se ut på platser som ska vara tillgängliga 

för alla (21). Man ser vikten och de hälsosamma vinster man får av en trevlig och rymlig 

omgivning. 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Metoden valdes för att få variation av 

arbetsterapeuternas uppfattningar och erfarenheter av att använda kreativa aktiviteter för äldre 

personer inom vård-och omsorgsboende. Författarna valde att intervjua arbetsterapeuterna. 

Fördelen med denna metod var att arbetsterapeuterna som intervjuats kan beskriva sina 

erfarenheter med egna ord. Denna metod ger större möjlighet för intervjudeltagarna att lämna 

sina synpunkter än vad de skulle kunna göra i en kvantitativ metod.  

Inklusionskriterierna i denna studie var att arbetsterapeuter skulle vara verksamma inom vård-

och äldreomsorgen. Detta urval valdes då författarna ville få arbetsterapeuternas synpunkt av 

vad de ansåg att kreativ aktivitet innebar och användningen av detta medel på äldre. 

Kontakten med arbetsterapeuterna togs genom telefon och mail som fanns tillgängligt på 

kommunens hemsida. Författarna valde både att inkludera arbetsterapeuter som jobbar 

kommunalt och även de som jobbar på privat boende, detta för att få ett mer varierat svar hur 

arbetsterapeuter använder sig av kreativ aktivitet emot äldre. Urvalet gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (18), detta för att författarna skulle ha geografiska möjligheter att träffa 

arbetsterapeuterna och utföra en intervju. Efter att författarna ringt och mailat tolv 

arbetsterapeuter var det slutligen sju arbetsterapeuter som tackade ja till att medverka i 
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studien. De fem arbetsterapeuterna som tackade nej, gjorde det på grund av tidsbrist.  Av de 

sju arbetsterapeuter som ingick i studien så var det stor variation på hur länge de hade arbetat 

som arbetsterapeuter även variation på hur länge de hade arbetat på vård-och 

äldreomsorgsboende, detta såg författarna som en stor fördel i studien då det varierade mycket 

i svaren. Vissa som jobbat längre perioder på vård-och omsorgsboenden kunde berätta hur det 

skiljer sig från förr till nu.  

Intervjuns tillvägagångssätt har varit att författarna intervjuar en arbetesterapeut åt gången, 

och använt sig av en halvstrukturerad intervju det vill säga att det finns en intervjuguide med 

huvudfrågor som författarna utgått ifrån men att intervjun inte måste följa fråga för fråga. 

Frågorna kan ändras under intervjuns gång. Under vissa intervjuer kändes det problematiskt 

för författarna då arbetsterapeuten inte gav utförliga svar. Detta ställde krav på intervjuaren då 

det krävdes följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt, samt för att kunna få svar på 

studiens syfte. Författarna upplevde stort stöd i intervjuguiden och inga ändringar gjordes då 

de ansåg att de fick bra beskrivningar. Alla intervjuer ljudinspelades.  

Författarna i denna studie har aldrig förr gjort en kvalitativ intervjustudie och detta kan 

möjligtvis påverka resultatet. För en oerfaren författare kan det uppstå svårigheter att skapa en 

trygghet när det kommer till att intervjua deltagarna. Vad vi däremot tänkte på under 

intervjuerna var att vara lyhörda och att vara lugna.  

Vid varje intervjutillfälle hade en av författarna ansvaret för att ställa frågorna medan den 

andra satt och antecknade och skötte inspelningen. Innan varje intervju förberedde författarna 

intervjupersonen genom att berätta att detta deltagande var konfidentiellt och hur intervjuen 

var uppbyggd. Innan intervjun avslutades så ställdes alltid frågan om arbetsterapeuten ville 

tillägga något, detta för att ge chans till arbetsterapeuten att uttrycka något om ämnet men inte 

som kommit som fråga.  Intervjuerna skiftade i tid då den kortaste intervjun var ca 20 minuter 

lång medan den längsta intervjun var ca 35 minuter lång. Vi hade avsatt intervjutillfället till 

60 minuter fastän vi visste att det max skulle ta 40 minuter, detta för att skapa en trygg 

stämning i början och att kunna prata med intervjudeltagaren och informera om 

tillvägagångsättet. Även att författarna skulle undvika att avbryta intervjun på grund av 

tidsbrist. 

Kvalitativ innehållsanalys (17) användes för att ge struktur i analysarbetet av den insamlade 

data. Detta för att säkerhetsställa ett trovärdigt resultat. 
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Det författarna gjorde när de analyserade var att de läste var för sig varje intervju för att sedan 

diskutera vad de hade kommit fram till. På detta sätt kunde de båda författarna bidra med vad 

den ena tänkte och då komma fram till ett mer tillförlitligt resultat. Författarna läste först 

materialet flera gånger, så kallad helhetsläsning. Meningsenheterna identifierades innan de 

kondenserades (17). Därefter kodades meningsenheterna och sammanfördes till kategorier. 

Författarna diskuterade sedan vad de hade kommit fram till. Detta gjordes för att de inte 

skulle missa någonting och var överens om de kategorier som framkommit, vilket ökar 

tillförlitligheten.  

De kategorier som framkom i analysen var Individuell anpassning av aktivitet, Kreativ 

aktivitet och syftet med detta och Påverkande faktorer vid kreativ aktiviter, denna sista 

kategori har tre subkategorier, Riktlinjer, Tid & sammarbete och Omgivning. Dessa tre 

kategorier valdes ut efter att hela texten hade analyserats flera gånger.  

Författarna anser att studien uppnått ett trovärdigt resultat då de under de två sista intervjuerna 

märkt att inget nytt kommit fram från intervjuerna. Eftersom att de arbetsterapeuter som 

deltagit i studien alla arbetar i en viss svensk kommun, kan författarna inte försäkra att 

resultatet går att överföras till andra svenska kommuner. För att få ett mer nationellt 

överförbart resultat hade ett studiedeltagande från arbetsterapeuter från flera kommuner 

krävts. Författarna anser dock att resultatet går att överföra till minst de andra arbetsterapeuter 

som arbetar på vård-och omsorgsboende inom samma kommun där studien genomförts. 

Slutsats 
Tack vare intervjuerna har författarna fått en god bild av hur kreativ aktivitet används på vård-

och omsorgsboende och arbetsterapeuters syn på interventionen. Studien visar att 

arbetsterapeuterna uppfattar att äldre inom vård-och omsorgsboende upplever kreativ aktivitet 

som något positivt. Arbetsterapeuter ansåg att det högsta syftet med kreativ aktivitet var att 

utövaren skulle bli stimulerad och känna meningsfullhet. Arbetsterapeuterna vill engagera sig 

i kreativ aktivitet men upplever att de ofta har brist på tid och i vissa fall begränsat utrymme 

att utföra den på. Då blir det lätt att den kreativa aktiviteten inte blir av. Arbetsterapeuterna 

upplevde stort behov av stöd från sina kollegor för att få tiden att räcka till. 

För att få mer kunskap om detta område krävs ytterligare forskning om hur kreativ aktivitet 

kan öka upplevd meningsfullhet för äldre och hur arbetsterapeuters roll och prioritering av 

arbetsuppgifter ser ut. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Information till intervjudeltagare:  

1. Vi spelar in 

2. Anonymt deltagande 

3. Ingen brådska. Utveckla svaren! 

Stödfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut? Var kreativ aktivitet med i utbildningen? 

2. Vilka områden har du jobbat inom? 

3. Hur skulle du beskriva kreativ aktivitet? 

4. Använder du detta i ditt yrke?(som intervention) 

5. Vad anser du är syftet med behandlingen (kreativ aktivitet)? 

6. Vad gör du detta någonstans? Beror detta på aktiviteten? 

7. Vilka brukar delta? Friska, sjuka, gamla, unga? 

8. Hur många deltar? Och hur många är intresserade? Får alla vara med? 

9. Hur uppfattar du att de äldre upplever detta? 

10. Har du sett något negativt? 

11. Har du tid till kreativ aktivitet? (om inte  vill du ha tid till det?/Varför har du inte 

tid?) 

12. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 


