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Sammanfattning 
 
I framtiden beräknas antalet äldre över 65 år att bli fler. Äldre i framtiden kommer att ha en 
annan syn på åldrandet samt ha en vana av utbildning, valfrihet och variation. Syftet med 
studien är att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens arbetsterapi för äldre.  
Metoden var kvalitativ och ett målinriktat urval kombinerat med ett nätverksurval användes. 
Tre fokusgruppsdiskussioner användes som datainsamlingsmetod. Det totala deltagarantalet 
var tolv stycken yrkesverksamma arbetsterapeuter från kommunal äldreomsorg, primärvård 
och geriatrisk slutenvård. Dataanalysen skedde genom enskild samt gemensam analys där 
olika ämnen identifierades. Resultatet visar att framtidens arbetsterapeutiska interventioner 
kommer att följa samhällsutvecklingen där förebyggande arbete och hemrehabilitering blir allt 
vanligare och där det kommer att ställas högre krav på evidens. Flexibilitet kommer att vara 
viktigt då fler individuella skillnader skall tillgodoses. Därför måste utbudet öka, exempel på 
detta är fler aktiviteter inom I-ADL. Hänsyn måste tas till individens intressen och kunskap, 
vilket påverkar användning av teknik, då fler äldre kommer att inneha större kunskap om 
teknik. Samverkan kommer att vara fortsatt viktigt i framtiden och organisationen behöver 
förändras för att möta målgruppens krav. Exempel på detta är privatisering och förändring av 
huvudmannaskap. Slutsatsen är att framtidens arbetsterapi innebär ökade krav på arbets-
terapin, där kraven ställs av både målgruppen och samhället. 
 
Nyckelord: Fokusgrupp, kompetensutveckling, krav, trender, valfrihet 



 

 

 

Summary 
 
Title: Occupational therapists opinions of occupational therapy in the future in the 
care of elderly. 

 
In the future the number of people older than 65 years is expected to increase. Elderly people 
will, in the future, have a different view on aging; they have a custom of education, freedom 
of choice and variation. The aim of this study was to describe occupational therapists opinions 
of occupational therapy in the future in the care of elderly. The method was qualitative a 
purposive sampling combined with a net-work sampling were used. Three focus groups were 
implemented as a method of data collection. The participants included twelve occupational 
therapists working in municipal geriatric care, primary care and geriatric hospitalization. The 
data analysis was implemented through individual and group analysis where different topics 
were identified. The result shows that the occupational interventions in the future will follow 
the development of social change where preventive work and rehabilitation in the patient’s 
home will be more frequently used, and there will be greater demands for evidence. 
Flexibility will be important to supply for more individual differences, hence the range must 
increase.  One example of this is activities in I-ADL. The use of technology will be affected 
as individual’s interest and knowledge of technology are considered. Collaboration will 
continue to be important in the future, and the organization needs to change in order to live up 
to the target group's requirements. Examples of this are privatization and a change in 
chieftainship. The conclusion is that occupational therapy of the future will implicate 
increasing demands on the occupation, where the demands come from both the target group 
and from the society.   
 
Keywords: Capacitating, demands, focus groups, freedom of choice, trends 
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Inledning 
 
Människor har skapat scenarion och försökt att utforska framtiden i tusentals år som ett 
verktyg för att finna möjligheter och för att överleva. Det är viktigt att identifiera potentiella 
situationer innan de uppstår och genom att göra det blir vi förberedda att handla snabbare när 
framtiden anländer (Lindgren, 2008).  
 
Framtidens äldrerehabilitering är ett ämne som är högaktuellt idag, då generationen äldre blir 
allt fler. Från år 2005 till 2014 kommer generationen äldre i Sverige, det vill säga personer 
över 65 år, att öka med 300 000 individer (Majanen, Mellberg & Norén, 2007). Lindgren, 
Furth, Kempe och Krafft (2005) skriver att rekordgenerationen, det vill säga personer födda 
mellan åren 1945 och 1954, drivs av förnyelse och uppbrott och har genom sin storlek 
möjlighet att påverka utformningen av bland annat hälso- och sjukvården, vilket är en fråga 
som påverkar hela generationen. En medvetenhet om vad framtiden har att erbjuda är av vikt 
då gruppen äldre kommer att påverka samhället på många olika sätt. En rehabilitering som 
anpassar sig efter den nya generationen äldre anpassar sig även för samhället i stort. Den 
litteratursökning författarna till denna studie har genomfört har inte uppvisat några liknande 
studier inom ämnet arbetsterapi. Däremot finns studier som beskriver den nya generationen 
äldre och visioner för rehabilitering i framtiden. Därför vill författarna till denna studie 
beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens arbetsterapi, med fokus på äldre. En 
påbörjad diskussion och en process bör vara till nytta för professionen då en verksamhet 
måste vara föränderlig för att följa samhällsutvecklingen. Enligt Wressle och Samuelsson 
(2004) är kunskapsbrist det största hindret för ett klientcentrerat arbete. Författarna till denna 
studie menar att genom att skaffa sig kunskap om framtidens målgrupp, möjliggörs ett mer 
klientcentrerat arbete. Studien ger möjlighet att belysa området, framtidens arbetsterapi för 
äldre, och hitta förväntade teman vilka ger en fördjupad diskussion som kan appliceras i 
verksamheten och i högre grad sätta individen i centrum. På detta sätt gagnar vår studie även 
individen då dennes behov och krav tillgodoses. Genom att genomföra denna studie, visar 
författarna en möjlig framtid vilket kan vara ett sätt för arbetsterapiprofessionen och samhället 
i stort, att förbereda sig. Den nya generationen äldre påverkar inte bara arbetsterapin, utan 
hela samhället, och genom att beskriva hur denna grupp utmärker sig, gynnas även samhället. 
Lindgren et al. (2005) skriver att framtiden är oviss men att den snart är här. Därmed är det 
hög tid att förbereda dess ankomst oavsett vilken generation man tillhör.  

Bakgrund 
 

Äldre och åldrande  
Enligt Berg (2007) är åldrandet en naturlig del av livet. Ofta beskrivs åldrandet enbart som 
någonting negativt, men detta behöver inte vara fallet. Människan fortsätter att utvecklas även 
efter 65 års ålder och dennes erfarenheter ger möjlighet till en bättre förmåga att lösa olika 
problem. Kielhofner (2008) anser att åldrandet medför en naturlig nedsättning av utförande-
kapacitet och associeras med en hög frekvens av hälsotillstånd som påverkar den individuella 
kapaciteten. Enligt Law, Polatajko, Baptiste och Townsend (2002) växer aktivitetsutförandet 
under åldrandet även om aktiviteterna minskar till exempel på grund av att människan blir just 
äldre. Detta leder till förändrande aktivitetsmönster under åldrandet. Wånell (2006a) menar att 
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hörnstenar för ett gott åldrande är fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap/stöd och 
delaktighet/meningsfullhet. Berg (2007) skriver att åldrandet är en successiv process där det 
inte finns några bestämda gränser, men traditionellt sett brukar man räkna med att ålderdomen 
börjar i slutet av 60- årsåldern. Holm och Jansson (2007) hävdar att pensionsåldern 65 år 
utgör en gräns för begreppet äldre.  
 
Äldre personer idag lever längre och antalet personer över 80 år förväntas bli fler i framtiden 
(Statistiska Centralbyrån, (SCB), 2007). År 2005 var 1,5 miljoner, det vill säga knappt 17 % 
av Sveriges befolkning, över 65 år (Regeringens proposition, 2005/06:15). I framtiden 
beräknas denna andel att öka väsentligt. Begreppet framtid i denna studie syftar till åren 
mellan 2020-2050, då mängden äldre beräknas nå sin topp (Majanen et al. 2007; Regeringens 
proposition, 2005/06:115). År 2020 beräknas samma grupp uppta 20,1 % av populationen och 
år 2050 hela 22,6 % (Klintefelt, 2002). Enligt Regeringens proposition (2005/06:115) ger en 
sådan växande grupp ett ökat behov av rehabilitering, men varken gruppen eller dess behov är 
homogena. Därför krävs en utveckling och förnyelse av äldrerehabiliteringen, som i sig är en 
långsiktig process, samt förutsätter ett nära samarbete mellan stat, kommun och landsting. 
 
Enligt SCB (2006) blir de äldre allt friskare, då de har haft en godartad hälsoutveckling de 
senaste 20 åren. Speciellt ser man en förbättring inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet 
(I-ADL), till exempel gällande matlagning, städning och inköp. Detta beror på att människor 
lättare kan vara aktiva trots sjukdom, på grund av utveckling av teknik och hjälpmedel. 
Brundell och Lorentzon (2007) skriver att hjälpmedel är av stor betydelse för personer med 
funktionshinder samt används av många äldre. Även Ohnabe (2006) menar att hjälpmedel 
kommer att spela en stor roll i den socioekonomiska integrationen av den äldre generationen. 
Användningen kommer att öka de närmaste 25 åren och detta medför en ökad livskvalitet för 
de äldre. Socialstyrelsen (2005) talar om tre framtidsteorier inom hälsoutveckling. En teori 
hävdar att dagens ”unga äldre” blir allt friskare, vilket ger färre år av sjukdom, vilket bidrar 
till att sjukligheten komprimeras. Vid den andra teorin, uppskjuten sjuklighet, tros den 
genomsnittliga medellivslängden öka samtidigt som de äldre insjuknar senare än idag. Därför 
är antalet sjuka år således konstant, eftersom endast en uppskjutning i tid sker. Den tredje 
teorin om expanderad sjuklighet utgår från att den stora medicinska insatsen i samband med 
utvecklingen av ett välfärdssamhälle gör att fler äldre överlever trots sjukdom. Detta ger en 
ökad livslängd men tyvärr fler år av ohälsa då de mest allvarliga sjukdomarna inte går att 
skjuta upp. 

Den nya generationen äldre 

Enligt SCB (2006) följer äldres livsstil i allt större utsträckning den livsstil de hade i 
medelåldern, med en ökning av exempelvis semesterresor och teknologi i hemmet. Även 
fritidsaktiviteter ökar bland äldre idag. Exempel på dessa är friluftsliv, motion och kulturella 
aktiviteter. Wånell (2006b) menar att framtidens äldre har en vana av en god ekonomi och 
utrymmesstandard. De förväntas ställa krav på boenden med närhet till kommunikation, 
service, naturområden samt familj. Trenden är, och kommer även att fortsätta vara, att åldras i 
ett individanpassat och tryggt hem. Även Faulkner (2007) menar att det dels kommer att 
ställas högre krav på fler boenden för äldre, men också krav på en större valfrihet och 
standard på boendena samt vilka faciliteter som ingår. Den nya generationen äldre är vana vid 
ett liv med utbildning, valfrihet samt en variation på boenden. Dessutom beräknas de ha en 
längre livslängd. Denna grupp har en annan syn på åldrandet än tidigare generationer, vilket 
kommer att påverka deras livsstil.  
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Arbetsterapi  
För att kunna diskutera framtiden måste man även beakta sin bakgrund (Kramer, Hinojosa & 
Brasic Royeen, 2003). Lund och Andersson-Nordberg (1998) skriver att arbetsterapin är i 
ständig utveckling och fokuserar på aktivitetens positiva betydelse för hälsan. Professionens 
historia visar på en omfattande utveckling under en relativt kort tidsperiod. Kramer et al. 
(2003) menar att första grunden lades på mentalsjukhusen då patienter sattes i arbete för att 
sysselsättas. Detta kom senare att utvecklas till arbetsterapi. Lindström (1990) skriver att 
arbetsterapi etablerades inom andra verksamheter år 1940, då bland annat sysselsättning 
användes för att hjälpa krigsskadade personer. Lund och Andersson-Nordberg (1998) identi-
fierar tre perioder inom arbetsterapins historia. Den första präglades av en reduktionistisk 
inriktning där tyngdpunkten låg på individens funktionsnedsättningar, framförallt på 
organnivå. Den andra perioden hade en humanistisk/holistisk inriktning. Behandlingsfokus 
riktades här mot individens totala situation och termer som livskvalitet och meningsfullhet 
införskaffades. Den tredje perioden innebar enligt författarna en fördjupning av reduktionism 
och holism där en teoretisk utveckling, förankring och fördjupning av yrket blev allt viktigare. 
Yrket skaffade sig en grund där teori och praktik närmar sig varandra i en arbetsterapiprocess.  
 
Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) (2002) omfattar arbetsterapiämnet det 
mänskliga görandet som det uttrycks i socialt och kulturellt definierade aktiviteter. Arbets-
terapiämnet är kunskapen och vetenskapen om hur resurser i individen, omgivningen och 
aktiviteter interagerar och stimulerar till delaktighet i livssituationen. Kunskapen och veten-
skapen innefattar även förebyggande och terapeutisk tillämpning med syfte att stimulera till 
välbefinnande i det dagliga livet. Bernspång och Löfgren (2004) hävdar att rehabilitering av 
äldre är lönsamt för samhället samt den enskilda individen. Eftersom antalet äldre blir allt fler 
är det viktigt att erbjuda äldre den rehabilitering de behöver. Socialstyrelsen (2007a) pekar ut 
brister som innebär att äldre idag, inte självklart får tillgång till den rehabilitering som de 
borde få. I dagsläget är ansvaret och resurserna för de äldres rehabilitering uppdelat mellan 
olika huvudmän. Detta påverkar vilka resurser som finns att tillgå och vilka insatser som görs. 
Enligt Socialstyrelsen (2008) är samverkan mellan huvudmän, verksamheter och professioner 
centralt i vården och omsorgen av de äldre. Framförallt menar Socialstyrelsen (2008) att 
ansvaret för rehabilitering och hemsjukvård måste förtydligas då en allt större del av 
rehabiliteringsarbetet inriktas på att stödja den äldre att bo kvar hemma och mer av re-
habiliteringen sker i den äldres hem. Socialstyrelsen (2007a) menar att ett gott teamarbete 
som bygger på en gemensam grundsyn är en form av samarbete som har visat sig vara mycket 
positivt. Sveriges Kommuner och Landsting (2007) skriver att rehabilitering finns med som 
ett av sju områden inom äldreområdet som regeringen skall satsa på och utvecklingstendensen 
går mot att rehabiliteringen ska ske i hemmet. I en studie av Steultjens, Dekker, Bouter, 
Jellema, Bakker och Van den Ende (2004) spelar arbetsterapeuten en viktig roll för att möjlig-
göra den äldre generationens kvarboende. Både omfattande arbetsterapeutisk behandling och 
förebyggande åtgärder i hemmet har visat positiva utkomster gällande funktionell förmåga, 
social delaktighet samt livskvalitet. Författarna menar också att arbetsterapeutiska inter-
ventioner i hemmet fungerar effektivt i syfte att minska antalet fall hos äldre.  
 
Kielhofner (2008) skriver att människor vill göra saker som de värderar som meningsfulla, 
känner sig duktiga på, samt finner tillfredsställande. Kielhofner menar vidare att vad vi gör, 
hur vi upplever vad vi gör, motivation och kapacitet ser olika ut hos varje individ. Hur man 
väljer, organiserar och tar sig an uppgifter kan förklaras av tre komponenter hos människan. 
De är: vilja (volition), vänjande (habituation) och utförandekapacitet (performance capacity). 
Utöver dessa tre komponenter finns miljön, vilken alltid påverkar människans motivation, 
vanor och utförande. Miljön kan vara möjliggörande eller hindrande för individen. Wilcock 
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(2006) använder sig av tre begrepp för att beskriva aktivitetsutförandet och människans 
strävan efter fullkomlighet, nämligen ”doing”, ”being” och ”becoming”. Doing innebär 
aktivitetsutförandet i vardagen. Being innebär människans tillfredställelse. Becoming är en 
livslång process där människan strävar efter mentalt, socialt och fysiskt självförverkligande. 
Dessa tre begrepp kan antingen ha positiva eller negativa effekter för hälsan. Enligt Law et al. 
(2002) krävs ett dynamiskt samspel mellan person, miljö och aktivitet för att möjliggöra ett 
aktivitetsutförande. Dessutom är spiritualitet ett nyckelbegrepp som finns med i alla 
interaktioner mellan begreppen. Spiritualitet innebär en naturlig inre del av individen som styr 
motivation, självbestämmande samt en guide till att utrycka sina val. Kielhofner (2008), 
Wilcock (2006) och Law et al. (2002) betonar alla ett klientcentrerat arbete med utgångspunkt 
i individens behov och förutsättningar.  
 
Clark (2006) menar att om forskningen kring aktivitet skall överleva måste den svara emot 
förändrade tider och en förändrad miljö som förväntas i framtiden. Publikationer måste 
ständigt produceras där forskningen breddar sina områden. Dessa åtgärder stärker sambandet 
mellan vetenskapen och arbetsterapiprofessionen. Författaren menar också att för att kunna 
överleva som vetenskap måste forskningen vila på ett starkt paradigm, samt begränsa sitt 
område då många olika områden överlappar i exempelvis ett aktivitetstänkande. Författaren 
anser att antalet teorier kommer bli fler i framtiden då antalet arbetsterapeuter kommer att 
öka. Det är även viktigt att vetenskapen förankras politiskt för att kunna säkra forskningens 
och yrkets framtid. Författaren uppmanar till kreativitet och ett djärvt tänkande i forskningen 
om aktivitet där evidensbaserad praxis är nyckeln till framtiden.  

Hälsofrämjande 

Gillette (2002) menar att preventionsarbete hos äldre blir viktigt i framtiden och att 
arbetsterapeuter har en stor roll i denna verksamhet. World Health Organisation (WHO) 
(2002) skriver att ett aktivt åldrande är betydelsefullt för äldres hälsoutveckling och kan 
appliceras både på individnivå och på populationsnivå för att kunna belysa individens 
potential inom olika områden i livet. Detta för att individen ska kunna uppnå ett fysiskt, 
psykiskt, socialt och mentalt välbefinnande genom hela livet samt delta i samhället utifrån 
sina behov, önskningar och sin kapacitet med rätt nivå av säkerhet, skydd och vård. Wilcock 
(2007) hävdar att arbetsterapeuter bör stödja ett aktivt åldrande, både som individuell 
yrkesutövare och som profession. Författaren framhåller att om individen har ett positivt 
åldrande beror detta mycket på tidigare livserfarenheter och på så sätt är ett positivt åldrande 
sammankopplat till livskvalitet. En förutsättning för ett positivt åldrande är genomförandet av 
aktiviteter som förser individen med meningsfull social, mental och fysisk träning, samt en 
möjlighet att möta de behov individen har.  
 
Enligt Wånell (2006a) kan preventiva insatser skjuta upp funktionsnedsättningar vilket i sin 
tur kan leda till minskad omfattning och kostnad för vård och omsorg. Dessutom ökar 
preventiva insatser välbefinnandet och livskvaliteten. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver 
ett bra samspel mellan samhälle och individ. Insatserna som görs måste ske på samhälls-, 
grupp- och individnivå. Skelton och Dinan (2007) menar att fysisk aktivitet påverkar 
människan positivt och kan minska risken för fallolyckor, funktionsnedsättningar och 
sjukdomar. Wånell (2006a) hävdar att göra saker tillsammans med andra och att ha ett socialt 
nätverk ger positiva effekter för hälsan.  
 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (2005), satsas inte tillräckligt med resurser på 
förberedelser inför framtidens hälso- och sjukvård. En viktig diskussion som pågår är de 
äldres egenansvar för sin hälsa och sina livsmål. Dock är det idag bara en liten del av hälso- 
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och sjukvårdens budget som används för att stärka förmågan hos människor att själva ta hand 
om sin hälsa.  

Valfrihet och kompetensutveckling  

Law et al. (2002) menar att människan bär på både erfarenhet och kunskap gällande sitt eget 
liv. Därför bör individen vara en aktiv part i arbetsterapiprocessen då varje person kan göra 
medvetna val i livet och har en kapacitet till självbestämmande. Wilcock (2007) skriver att 
individen är den ende som är expert på sitt eget liv och att många äldre bär på stor kunskap 
om hur de bäst behåller och förbättrar sin hälsa. Arbetsterapeuten har en viktig roll i 
accepterandet av individens egen kunskap. Socialdepartementet (2007a) hävdar att det ska ske 
en utveckling av rehabiliteringen med en samverkan i planering, uppbyggnad och genom-
förande av rehabiliterande verksamheter samt en utveckling av ett rehabiliterande 
förhållningssätt. Socialdepartementet menar vidare att det ska finnas förutsättningar för en 
ökad valfrihet i framtiden för de äldre.  
 
Enligt Mackey (2007) utmanas den yrkesprofessionella rollen för arbetsterapeuter av andra 
närliggande yrkesgrupper i och med en utveckling av teamarbete. Därför krävs en om-
arbetning av vad det innebär att vara en arbetsterapeut samt av yrkesidentiteten. Dessa frågor 
är grundläggande och påverkar arbetsterapeutens yrkesutförande. Författaren menar att en ny 
klientgrupp förväntas i framtiden ställa ökade krav på vetenskaplig expertis och kunskap. 
Detta bidrar till att arbetsterapeuterna i framtiden måste hävda sig och visa vad de har att 
erbjuda för att kunna möta efterfrågan. Konsekvensen blir ett behov av en profession som 
konstant bearbetar sin egen tolkning av arbetsterapeutisk praxis samt deras yrkesroll i relation 
till andra. Socialstyrelsen (2005) skriver att medicinska och tekniska framsteg, i kombination 
med en relativt hög levnadsstandard samt lättillgänglig information, har bidragit till att 
förväntningarna och kraven på kvalitet i vård och omsorg har ökat. Dessa krav förväntas bli 
formulerade dels av de äldre själva men också av anhöriga och personal. 
 
Socialdepartementet (2008) menar att det är viktigt med valfrihet, speciellt för människor med 
mer omfattande funktionsnedsättningar. De som behöver rehabilitering skall bli erbjudna ett 
varierat och flexibelt utbud av insatser och hjälpmedel. Enligt Socialdepartementet (2007:38) 
vill regeringen öka valfriheten för individen att själv bestämma vilken vård och omsorg denne 
vill ha. Det främsta skälet till ökad valfrihet är att äldre ska kunna bestämma vårdform. Idag 
har den enskilde individen begränsade valmöjligheter att själv välja utförare och insatser i sin 
rehabilitering. Vidare menar Socialdepartementet att tillgänglighet, kvalitet och effektivitet 
tilltar med ökad valfrihet.  
 
Socialstyrelsen (2007b) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt system för 
öppna jämförelser inom äldreomsorgen i kommun och landsting som ska beskriva kvalitet, 
kostnader och effektivitet i landstingens hemsjukvård och kommunernas vård och omsorg om 
äldre. Systemet ska rikta sig till medborgare, ledning och personal samt beslutsfattare. 
Avsikten är att kunna ge information om landets äldreboenden samt ge vägledning till val av 
äldreomsorg för de äldre och dess anhöriga. Detta på grund av att de ska kunna följa 
utvecklingen och välja utförare vilket stimulerar ett förbättringsarbete. Enligt Social-
departementet (2007b) vill regeringen även pröva ett system där den enskilda individen får 
möjlighet att fritt välja hjälpmedel. Utvecklingen inom hjälpmedelsområdet har lett fram till 
ett större utbud av produkter och det är fler som använder hjälpmedel idag, då en större del av 
befolkningen är äldre. Hjälpmedelsanvändarna är idag mer aktiva och välinformerade om 
befintliga hjälpmedel samt vilken produktutveckling som sker. Brukaren ges genom fritt val 
större möjlighet att utnyttja sin sakkunskap. Sammanfattningsvis konstateras att den nya 
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generationen äldre är på väg och arbetsterapin måste förbereda sig inför framtiden oavsett 
framtidsvision eller teori om hälsoutvecklingen.  

Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens arbetsterapi 
för äldre.  

Metod 
 
Den aktuella studien har en kvalitativ metod som enligt DePoy och Gitlin (1999) innebär att 
undersöka och tolka individers uppfattningar om ett specifikt ämne. Studien använder sig av 
fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Enligt Stewart, Shamdasani och Rook (2007) inne-
bär fokusgrupper att en mindre grupp diskuterar ett gemensamt ämne.   

Urval 
För studien användes ett målinriktat urval i kombination med nätverksurval, då författarna 
önskade att arbetsterapeuter som arbetar med rehabilitering av äldre inom olika verksamheter 
i ett län, skulle medverka. Inklusionskriterierna för deltagarna i studien var, i enlighet med det 
målinriktade urvalet, följande: 

- Deltagarna skulle vara yrkesverksamma arbetsterapeuter inom primärvård, kommunal 
äldreomsorg eller geriatrisk slutenvård. 

- Deltagarna skulle arbeta med rehabilitering av äldre minst två gånger per vecka. Äldre 
i den aktuella studien var personer som var 65 år eller äldre.   

- Deltagarna skulle vara verksamma i det valda geografiska området. 
 
Inledningsvis skickades en intresseanmälan ut via e-post till enhetschefer, inom ett i förväg 
bestämt geografiskt område. Syftet var att denna anmälan skulle vidarebefordras till arbets-
terapeuter i respektive verksamhet, för att undersöka möjlighet till att genomföra studien. 
Intresseanmälan skickades även till vårdcentraler och sjukhus.  Författarna ämnade bjuda in 
cirka 20 stycken arbetsterapeuter, då 16 deltagare uppdelat på två fokusgruppstilfällen var 
önskvärt och ett visst bortfall beräknades. Därefter gick författarna vidare till att ta kontakt 
med arbetsterapeuter genom utskick av missiv (se bilaga 1) via e-post, med ett uppföljande 
telefonsamtal för att informera om studien. Det målinriktade urvalet blev även ett 
nätverksurval eftersom arbetsterapeuterna som kontaktades, rekommenderade andra deltagare 
till studien. Detta gav inte tillräckligt många deltagare, vilket gjorde att det geografiska 
området för studien breddades ytterligare. Författarna upplevde svårigheter i att rekrytera 
tillräckligt många deltagare till de två fokusgrupper som planerats. Därför utökades 
fokusgrupperna till tre stycken. Detta på grund av att några arbetsterapeuter visade ett intresse 
till att delta i studien men hade inte möjlighet att delta vid de två första tillfällena som 
planerades. Det sammanlagda urvalet resulterade till slut i 13 stycken deltagare. Av dessa 
arbetade sju stycken inom landstingets primärvård, en inom geriatriska slutenvården och fem 
stycken inom verksamheter inom kommunal äldreomsorg. Studien fick ett bortfall då en 
deltagare från kommunal verksamhet i fokusgrupp C fick förhinder. Studiens deltagare bestod 
slutligen av tolv kvinnor.  
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Datainsamling 
Stewart et al. (2007) rekommenderar att fokusgruppsdiskussioner skall följa en intervjuguide. 
Därför formulerades en intervjuguide för fokusgruppstillfällena utifrån i förväg identifierade 
ämnen (se bilaga 2). Det utformades även informationsblad (se bilaga 3) och samtyckes-
blankett (se bilaga 4) som deltagarna mottog i samband med fokusgruppstillfället.  
 
Författarna använde sig av ett vägledande tillvägagångssätt, det vill säga en strukturerad 
fokusgrupp där specifika ämnen var grunden för diskussionen samt att moderatorn eller 
observatörerna inte var delaktiga i diskussionen.  Stewart et al. 2007 rekommenderar just att 
moderator och sekreterare skall vara passiva och neutrala i en diskussion. Fokusgrupps-
diskussionerna genomfördes under tre tillfällen i Högskolans lokaler.  Diskussionstillfällena 
pågick i cirka två timmar inklusive paus och en diktafon användes för att spela in 
diskussionen. En av författarna fungerade som moderator, med uppgift att leda diskussionen. 
En annan av författarna till studien var sekreterare och antecknade mer utförligt vad som 
sades under diskussionen och den tredje författaren sammanfattade det som sagts under 
fokusgrupptillfället samt redovisade detta efter diskussionens slut. Författarna hade samma 
roller vid varje fokusgruppstillfälle. Varje fokusgruppstillfälle började med att sekreteraren 
berättade för deltagarna hur fokusgrupptillfället skulle gå till, gav en kort introduktion av 
bakgrunden till ämnet, informerade om de etiska övervägandena, vad det inspelade materialet 
skulle användas till samt bad deltagarna att fylla i samtyckesblanketten innan diskussionen 
påbörjades. Dessutom gavs tillfälle för frågor. Därefter påbörjades diskussionen med frågor 
från intervjuguiden. 
 
I fokusgrupp A var fyra deltagare närvarande, två stycken var verksamma inom primärvården, 
en från geriatriska slutenvården samt en från kommunal verksamhet. Vid första fokusgrupps-
tillfället pågick diskussionen i cirka 50 minuter innan paus. Efter pausen fortsatte 
diskussionen i cirka 25 minuter och därefter redovisade författaren, som sammanfattat 
diskussionen, vad som sagts för att försäkra sig om att författarna hade uppfattat 
informationen korrekt.  Deltagarna fick efter diskussionen uppge namn och e-post för att ta 
del av det färdiga arbetet. Alla tre fokusgrupper genomfördes på liknande sätt. Fokusgrupp A 
hade ett bortfall på en deltagare som bokades om och medverkade senare i fokusgrupp C. En 
vecka senare genomfördes fokusgrupp B, antalet deltagare var fyra stycken. Två stycken 
deltagare arbetade inom kommunal verksamhet och två inom primärvård. Diskussionen 
pågick i 35 minuter och efter paus ytterligare 35 minuter. Vid sammanfattningen 
uppmärksammade en deltagare att diskussionen delvis hade frångått ämnet, därför gavs 
deltagarna möjlighet att lägga till eventuella uppfattningar efteråt, dessa spelades också in. I 
denna grupp var moderatorn mer styrande än vid de andra två grupperna. Vid fokusgrupp C, 
en vecka efter fokusgrupp B, deltog fyra stycken deltagare, även här var två deltagare från 
kommunal verksamhet och två från primärvård. Diskussionen pågick i cirka 35 minuter och 
ytterligare 35 minuter efter paus.  

Förförståelse 
Intresset för ämnet skapades ur information från media, utbildning samt samhällspåverkan 
gällande den ökade andelen äldre samt deras krav. Därför hade författarna till denna studie en 
förförståelse om hur den nya generationen äldre kommer att utmärka sig samt tankar om hur 
denna grupp kommer att påverka arbetsterapin. DePoy och Gitlin (1999) rekommenderar 
dock att en undersökande struktur ska användas för att söka nya insikter samt att en förståelse 
utan påverkan av förutfattade principer och begrepp skall eftersträvas. Detta är något som 
författarna till den aktuella studien har försökt följa. 
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Dataanalys 
Innan analysen transkriberades bandinspelningarna till ett skrivet material. Efter varje 
fokusgruppstillfälle delades materialet upp mellan författarna, detta gjorde att sammanlagt 
transkriberade varje författare till denna studie en fokusgrupp var. Författarna till studien 
följde Stewarts et al. (2007) rekommendationer som innebär att identifiera ämnen ur det 
analyserade materialet. Författarna till studien analyserade materialet enskilt, där de 
identifierade sektioner, och därefter av författarna tillsammans där ett gemensamt huvudämne 
skapades.  
 
Stewart et al. (2007) menar att fokusgruppsdiskussioner bör transkriberas till text för att sedan 
analyseras enlig ”klipp och klistra” – tekniken. Efter varje fokusgrupp skrev författarna till 
studien ner egna tankar och observationer av fokusgruppen. Därefter transkriberades hela 
diskussionen vilket utgjorde basen för analysen. I transkriberingen inkluderades inte gester, 
ansiktsutryck, tonlägen eller liknande. Innan transkribering kom författarna i studien överens 
om hur deltagarna skall identifieras i texten. Detta innebar att varje deltagare delgavs en kod. 
Nästa steg var den så kallade ”klipp och klistra” - tekniken. Analysmetoden innebar att 
författarna identifierade olika sektioner som var relevanta för syftet. Därefter skapades ett 
klassifikationssystem för olika ämnen i materialet. Symboler och färger användes för att koda 
materialet under respektive ämne. Det fanns inga preferenser för hur långa styckena kunde 
vara bara de var relevanta för studiens syfte. Efter detta klippte författarna ihop delarna och 
placerade dem tillsammans under respektive ämne. För att förtydliga analysen presenterades 
den som en schematisk figur, (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk bild över resultatets olika ämnen. 
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Etiska överväganden 
 
Studien har genomgått en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar 
(Hälsohögskolan, 2008). Studien har även följt Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska 
principer. Enligt dessa får inte individer utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning, vilket benämns som individskyddskravet. I individskyddskravet ingår fyra 
huvudkrav. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet. Deltagarna i studien fick en skriftlig inbjudan där all information fanns tillgänglig. För 
att uppfylla informationskravet informerade författarna deltagarna om syftet med studien samt 
gav en beskrivning av hur studien skulle gå till. Deltagarna fick veta vad som förväntades av 
dem, nämligen att delta i en fokusgrupp, samt informerades om att deltagande var frivilligt. 
De informerades om sin rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan 
att behöva ange orsak. Författarna informerade deltagarna om att studien är ett examensarbete 
samt om de ansvariga för studien. Deltagarna informerades även om att dokumentet kommer 
att offentliggöras samt gavs tillfälle att ta del av det slutgiltiga arbetet vid färdigställande. All 
information tilldelades skriftligt i inbjudan och muntligt innan fokusgruppernas genomförande 
och deltagarna fick även möjlighet att överväga sitt deltagande. Enligt samtyckeskravet fick 
deltagarna en blankett för samtycke att fylla i innan fokusgrupperna genomfördes. Om de 
valde att avböja medverkan skulle detta inte att innebära några negativa följder för dem. 
Författarna betonade vikten av ett deltagande i studien men gjorde inga påtryckningar om ett 
deltagande. I enlighet med konfidentialitetskravet behandlades all data som samlades in 
konfidentiellt och med stor försiktighet samt förvarades på en skyddad plats. Författarna hade 
dessutom tystnadsplikt genom hela studien, allt för att det skulle vara omöjligt för någon 
obehörig att ta del av materialet. Dessutom kodades alla namn i syfte att försäkra deltagarna 
deras anonymitet. Detta innebar att de inte kunde identifieras av obehöriga. Författarna kunde 
däremot inte garantera att deltagarna i fokusgruppen ej spred informationen vidare. 
Uppgifterna som deltagarna lämnade användes inte till något annat syfte än för studien, detta 
för att uppfylla nyttjandekravet.  
 

Resultat 
 
Författarna till studien följde Stewarts et al. (2007) rekommendationer genom att studiens 
resultat presenteras under kategorier och rubriker som identifierades under dataanalysen. En 
sammanfattning av deltagarnas svar presenteras under varje rubrik samt belyses med citat från 
de olika fokusgrupperna. Deltagarna har kodats med nummer 1-4 samt fokusgruppstillfällena 
med bokstäverna A-C. Då författarna till denna studie analyserade materialet upptäcktes 
tydliga tendenser hos målgruppen äldre, att det hos dem sker en förändring som kommer att 
påverka arbetsterapeuternas arbete samt de kommande interventionerna i framtiden. 
Dessutom sker en samhällsutveckling där organisationer påverkas, dels av målgruppen men 
också av samhället i stort. Ett exempel är framsteg inom forskning och teknik. Detta innebär 
implikationer för arbetsterapiyrket samt det dagliga arbetet med målgruppen äldre. Arbets-
terapins utveckling präglas av ett dynamiskt samspel mellan målgrupp och organisation, 
vilket i sin tur påverkar interventionerna. Gemensamt är de ökade kraven på arbetsterapin.  

Ökade krav 
Målgruppen kommer i framtiden att ställa högre krav på arbetsterapin och även påverka 
samhället i stort, enligt deltagarna. Det finns tendenser till att den nya generationens äldre inte 
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kommer att acceptera en passiv livsstil och detta ger därför ökade krav på aktivering. Att äldre 
ställer krav är något som syns redan idag, i deras kontakt med arbetsterapin, där både nya och 
fler interventioner efterfrågas. Detta öppnar upp för privata aktörer inom rehabilitering.  
Dessa krav kommer även att påverka arbetsterapiorganisationen där en utveckling mot ett 
utökat teamarbete är förhoppningen. Dessutom anges ökade krav på ett evidensbaserat arbete 
samt en kvalitetssäkrad rehabilitering.  

 
Många som kommer in på boende, de nöjer sig med att bli stillasittande o titta rakt in i 
en vägg, det tror jag inte att man nöjer sig med i framtiden, jag tror att man kommer att 
ställa helt andra krav. (Deltagare 3: Fokusgrupp B) 

Målgrupp 
Framtidens äldre är en grupp som är stor till antalet. De beskrivs i fokusgrupperna som en 
grupp som vet vad de vill och vad de har rätt till. Dessutom är de mer medvetna då de själva 
söker den information som de behöver. De skildras som en aktiv grupp med breda intressen 
som de kommer att vilja behålla under åldrandet. Deltagarna tror att mängden aktiviteter 
kommer vara konstant men att aktiviteterna anpassas efter den äldres funktionsförmåga.  
Framtidens äldre kommer således att påverka hur arbetsterapin kommer att utformas i 
framtiden. 
 

… för alla är så medvetna, alla vet vad dom vill och dom kommer att ställa mycket, 
mycket högre krav på vad dom vill göra själva! Dom kommer inte bara tacka och ta 
emot å sitta vid vävstolen utan det kommer bli väldigt, väldigt individuellt tror jag. 
(Deltagare 2: Fokusgrupp C) 

Individen i centrum 

Enligt deltagarna måste framtidens arbetsterapi bli mer individanpassad än vad den är idag. 
Därför behöver arbetsterapin förnyas och anpassas efter individen som kräver själv-
bestämmande samt individanpassade interventioner. I fokusgrupperna framkom det att 
arbetsterapeuter måste bli mer flexibla och produktiva inför framtidens äldre. Deltagarna 
menar att fokus skall vara än mer på klienten och dennes aktivitet, samt en lyhördhet för vad 
denne anser som meningsfullt.  De menar att om en klient prioriterar handling före påklädning 
ska det vara möjligt att lägga mer rehabilitering på de delar i individens vardag som är 
betydelsefulla för denne. 

 
Det ska vara mer individanpassat, absolut, jag tror så. (Deltagare 2: Fokusgrupp A)  
 
… man får också vara lite mer lyhörd för patienterna, att man inte bara gör, nu har vi 
gjort såhär i många år och nu fortsätter jag med det, utan att man är lite lyhörd. Jag 
tror ju faktiskt det. (Deltagare 4: Fokusgrupp C) 

 
I nästa generation äldre finns en naturlig vana i att använda Internet och deltagarna uppfattar 
att klienterna själva kommer att samla information om sina besvär och vad det finns för 
behandlingar och interventioner. Ett exempel på detta är hjälpmedel, där det är möjligt för 
individen att själv söka information, både på Internet och hos leverantörer. Detta gör att 
individen kan hitta hjälpmedel som de vill ha, och efterfråga det innan arbetsterapeuten har 
hunnit göra en bedömning. Det kan bli så att arbetsterapeuten blir tvungen att bli mer 
specialiserad för att kunna möta en klient som är väl informerad från andra källor. Det finns 
även möjlighet att upplysa sig själv om olika äldreboendens kvalitet. Dessutom anser 
deltagarna att den nya generationen äldre kommer att vara mer medvetna och inte anpassa sig 
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efter dagens äldrerehabilitering. Deltagarna tror att de äldre i framtiden kommer att vara mer 
kunniga om sina rättigheter och inte visa sin tacksamhet lika mycket som dagens äldre.  
 

Det tror vi kommer bli en ökad medvetenhet bland brukarna, vad som finns på 
marknaden, vad man kan efterfråga. Jag jobbar med lite yngre, palliativa patienter, där 
märker man ju en mycket större medvetenhet om vad som finns å vad man kan kräva, 
på egen hand. (Deltagare 1: Fokusgrupp B)  

 
Målsättning är även något som kommer att bli lättare i framtiden, mycket på grund av den nya 
generationens äldre. De kommer ha lättare för att uttrycka och formulera mål samt skatta sig 
själva. Detta på grund av att de är mer vana vid målsättning, skattning och analysering än 
tidigare generationer. Detta gör det lättare för arbetsterapeuten, då denne kan säga vad 
individen kan få hjälp med på arbetsterapin. 

Interventioner 
Den form av aktivering som används idag kommer antagligen inte att passa den nya 
generationen äldre, då de inte är uppväxta med de aktiviteter som dagens äldre är. Deltagarna 
betonar även vikten av snabba insatser i framtiden. Interventionerna skall vara anpassade efter 
individen och därför förändras interventionerna, vilket bidrar till att utbudet breddas. 
Dessutom skall interventionerna följa samhällsutvecklingen vilket bland annat innebär ökat 
preventivt arbete och hemrehabilitering. 

Förebyggande arbete 

Eftersom andelen äldre kommer att öka, förutspås det förebyggande arbetet bli allt viktigare, 
anser deltagarna. De tror på en ökning av förebyggande arbetsuppgifter för arbetsterapeuter 
och att klienterna måste komma i kontakt med arbetsterapin tidigare än vad de gör idag. Det 
svåra, menar deltagarna, är att hitta personerna innan de skadar sig eller blir sjuka. Idag finns 
det fallförebyggande åtgärder och även förebyggande arbete gällande miljö, nutrition och 
trycksår. Det förebyggande arbetet måste gälla mer än dessa områden, vilket innebär att 
arbetsterapiområdet måste breddas än mer. Det förebyggande arbetet är ett steg i rätt riktning, 
menar deltagarna.  

 
Men det är ju riktigt som du säger, ju fler det blir desto viktigare blir det förebyggande. 
(Deltagare 2: Fokusgrupp A) 

Teknik 

I framtiden kommer de äldre vara mer teknikkunniga, menar deltagarna. Redan idag har de 
äldre mobiltelefoner och frågar efter bredbandsuppkoppling på äldreboenden och i framtiden 
kommer de i allt större utsträckning använda IT. Deltagarna tror att i framtiden ska det finnas 
möjlighet till datoranvändning på äldreboenden. Även i interventionerna, menar deltagarna, 
kommer det att finnas mer teknik och datorer kommer att ha en större betydelse i 
rehabiliterings – och aktivitetssyfte. Ett exempel är införandet av interaktiva tv-spel. Även 
framtidens hjälpmedel och bostadsanpassningar kommer att påverkas av den framskridande 
tekniken.  
 

… är van och hålla på med teknik, man är van vid att ha mobiltelefon och jobba med 
datorn och så, då är det mycket lättare att ta till sig ett tekniskt hjälpmedel också då 
har man det i sig. (Deltagare 2: Fokusgrupp C)  
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Hemrehabilitering 

Samtliga deltagare tror att de kommer att träna klienterna mer i klienternas hem i framtiden. 
Idag är det stort fokus på hemmet och att man tränar på boendeaktiviteter i hemmet för att det 
är där det ska fungera. Deltagarna finner att fler och fler väljer att bo kvar i sitt hem även när 
de blir sjuka, och politikernas mål är att fler ska bo hemma, därför ska rehabiliteringen ske i 
hemmet. Deltagarna anser att det leder till att arbetsterapeuter måste arbeta mer i klienternas 
hem, det vill säga utöka hemrehabiliteringen. Deltagarna tror även på en utökning av 
anpassning av individens hem i framtiden. 

 
… jag menar, har man den visionen, politiska inriktningen att folk ska bo hemma så 
måste man ju anpassa omständigheterna så att det funkar. (Deltagare 1: Fokusgrupp C)  

Ökat utbud 

En arbetsterapeut idag har en bred repertoar och vissa deltagare förutspår att yrket måste 
breddas ytterligare vilket innebär att arbetsterapeuten bör jobba utanför personliga aktiviteter i 
dagliga livet (P-ADL), vilket är främsta fokus i dagsläget. Deltagarna anser att man som 
arbetsterapeut kommer att behöva arbeta mer med aktiviteter inom I-ADL för att klienterna 
ska kunna bli delaktiga i samhället. De skulle till exempel kunna medverka vid aktivitets-
träning i samhället, såsom att åka buss eller handla. Deltagarna menar att detta är både positivt 
och negativt. Det positiva är att man har en större möjlighet att se till varje individs behov och 
önskemål. Det negativa är att det blir otydligt vad en arbetsterapeut gör. Likaså menar 
deltagarna att arbetsterapeuterna måste bredda sitt område även mot fritidssektorn och arbeta 
mer mot klienternas intressen. Deltagarna anser att det i framtiden kommer att finnas mer 
”grön rehabilitering”, då de ser ett ökat intresse av trädgård och natur samt ett ökat krav på att 
vistas i utemiljö. Deltagarna betonar även möjlighet till arbetsterapeutisk träning på kvällar 
och helger.  
 

… jag skulle aldrig kunna acceptera att bara sitta inne hela året på ett äldreboende, 
jag får ju panik bara jag tänker på det! (Deltagare 1: Fokusgrupp C) 

 
Något som enligt deltagarna kommer att vara extra viktigt i framtiden är sociala kontakter. Ett 
annat exempel som togs upp är mer sociala aktiviteter i framtiden, eftersom dessa möjliggör 
att funktioner vidmakthålls. Det skulle kunna göras genom gruppträning menar deltagarna. 
Gruppträning ger enligt dem en högre kvalitet, och träna i grupp uppfattas som mer 
motiverande än att träna själv. Dessutom kan de få råd och tips av personer i liknande 
situation som en själv. Vidare anser deltagarna att ska man återgå till ett så vanligt liv som 
möjligt efter sjukdom krävs det fler resurser på flera olika plan än vad det gör idag. 
Gemensamt för deltagarna var att de tror att utbudet av rehabiliteringsinsatser kommer att öka 
i framtiden och att man på så sätt har fler valmöjligheter.  

 
… och att man har mer valmöjligheter än vad man har idag. Ny rehabilitering om man 
säger. Kanske välja mer insatser och så. Att ha ett större utbud kanske man kan säga, 
tror jag. (Deltagare 1: Fokusgrupp B) 

Evidens 

På grund av de ökade kraven från den nya generationens äldre kommer även krav på att 
arbetsterapeuten skall vara professionell genom att ha evidens för sitt arbete och sina 
interventioner. Deltagarna betonar vikten av evidens för att utvecklingen ska gå framåt. Det 
måste finnas förklaringar till arbetsterapeutens handlingar samt kunskap om alternativa 
behandlingar. Det är viktigt att kunna mäta de interventioner som genomförs för att kunna 
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påvisa ett resultat. Enligt grupperna måste evidens sökas kontinuerligt och det är angeläget att 
verksamheten bedriver kvalitetsarbete. Deltagarna nämner att arbetsterapiprogram är 
betydelsefullt både för klientarbetet och för att arbetsterapeuten ska kunna försäkra sig om 
kvalitén på sitt arbete.  
 

… att man hela tiden söker evidens, måste hela tiden förnyas, det blir gammalt bara 
efter några år. (Deltagare 1: Fokusgrupp A) 

 
För att kunna bidra till en bra rehabilitering, gäller det att vara uppdaterad på utvecklingen när 
det gäller tekniska framsteg, för att öka kunskapen om vad som finns på marknaden. 
Arbetsterapeuter måste dessutom vara kreativa och öppna för nya influenser. Som arbets-
terapeut, menar deltagarna, domineras vardagen av administrativt arbete och de uppfattar en 
ökning av regler och riktlinjer som måste följas för att redovisa nyttan av sitt arbete. På detta 
sätt har arbetsmiljön blivit tuffare och de förutspår att den kommer bli ännu tuffare framöver. 
Det man gör ifrågasätts allt mer och arbetsterapeuter måste i högre grad kunna motivera sina 
handlingar. Deltagarna önskar även en förändring mot att mer tid friläggs till rehabilitering av 
klienten i framtiden.  

 
Mycket mer evidens, mycket mer förklara vad man gör tror jag, och varför man gör så 
och vad finns det för alternativ. (Deltagare 3: Fokusgrupp A) 

 
Även forskning är viktigt då forskningen skapar teorin som är grunden för praktiken. 
Deltagarna anser att arbetsterapiprocessen även i framtiden kommer att vara betydelsefull då 
kartläggning av mål är avgörande i det dagliga arbetet med klienten. Den ger struktur som 
leder till kvalitet och underlättar för arbetsterapeuten att vara professionell. Detta gör att 
klienten känner större förtroende för arbetsterapeuten, enligt deltagarna.  

Organisation 
Ett tema som fokusgrupperna visade var en förändring på organisationsnivå, som i sin tur 
påverkar det vardagliga arbetet för arbetsterapeuten. Arbetsterapins organisation präglas av 
samhället, där tankar om konsumentpåverkan samt utbud och efterfrågan, är rådande. 
Dessutom betonades vikten av samverkan på olika plan för att lättare kunna tillgodose 
individens behov.  

Gemensam huvudman 

Deltagarna tror att gränserna mellan kommun och landsting kommer att suddas ut, då ett 
gemensamt arbete sker i individens hem. Vissa deltagare uppfattar att det i framtiden kommer 
att finnas en gemensam huvudman för all hälso- och sjukvård. Deltagarna tror även på ett ökat 
samarbete parterna emellan. Deltagarna nämner också en bättre samverkan mellan arbets-
platsen och aktörer på politisk nivå för att kunna påverka yrkets utveckling. 
 

Ja, det lägger jättemycket hinder och då är man inne å trampar på varandras områden 
lite å… där tror jag man skulle kunna lösa mycket med bara en huvudman. (Deltagare 
2: Fokusgrupp C)  

Privata aktörer 

Fokusgrupperna talade även om en ökad influens av privata aktörer, både arbetsterapeuter 
med egna företag, privata boenden samt samarbetspartners, vars verksamhet drivs med privata 
medel. De tar upp problematik för arbetsterapeutens roll i denna utveckling, samt hur väl 
samarbetet med till exempel flera olika hemtjänstaktörer kommer att fungera i framtiden. 
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Deltagarnas farhågor var att privata aktörer kan medföra att äldre med god ekonomi kan köpa 
sig mer rehabilitering eller rehabilitering med högre kvalitet, jämfört med dem som har 
mindre god ekonomi. 
 

Det om man tänker framtid så kan man ju undra hur det ska kunna gå på ett bra sätt, 
om det blir fler privata aktörer. Hur flödet emellan… ska fungera. (Deltagare 2: 
Fokusgrupp B) 

Samverkan 

Grupperna tror på en ökad samverkan mellan arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper. 
Samarbetet med sjukgymnastiken kommer, enligt deltagarna, vara fortsatt starkt men även 
andra yrkesgrupper kommer att innefattas av det ökade samarbetet. En av fokusgrupperna 
betonade speciellt ett närmare samarbete med hemtjänstgrupperna i framtiden.  
 

Då har man ju möjlighet att påverka, påverka tänket hos den enskilde som jobbar inom 
hemtjänsten för att man måste nästan ha det här, att man får rätt och samma inställning 
till det man gör när man jobbar ut mot dom gamla. (Deltagare 3: Fokusgrupp B) 

 
Gemensamt är att alla grupper tar upp vikten av ett fungerande teamarbete i framtiden samt att 
förslag ges på hur teamen kan utökas. På detta sätt önskar deltagarna att ett rehabiliterande 
synsätt skall genomsyra hela teamet. Samtidigt nämns svårigheter med otydliga gränser 
yrkesgrupper emellan.  
 
Deltagarna menar även att arbetsterapeuter måste bevaka de områden de verkar inom då det 
finns många yrkesgrupper som har tanke- och arbetssätt som likar arbetsterapeuters. Däremot 
ser några av deltagarna att fokuseringen på hälsa och aktivitet har gjort yrket mer specifikt.  
Deltagarna anser att arbetsterapeuten måste bli mer av en expert samt specialisera sig på ett 
område, då det inte räcker att enbart ha en bred kompetens.  
 
Alla dessa framtidsområden grundar sig på en rehabilitering med individen i centrum där 
målgruppen präglar det yrkesverksamma arbetet. Gemensamt för hela resultatet är ökade krav 
på professionell arbetsterapi, något som måste ses som en utmaning för hela yrkeskåren. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Författarna till studien ansåg att fokusgrupper skulle vara den mest lämpliga 
datainsamlingsmetoden för studiens syfte. Stewart et al (2007) menar att för att säkerställa 
reliabiliteten är det viktigt att använda rätt tillvägagångssätt för syftet. Enligt DePoy och 
Gitlin (1999) motiveras valet av flera fokusgrupper till att få en så mättad diskussion som 
möjligt. Författarna menar vidare att de diskussioner och interaktioner som skapas i 
fokusgrupper gör fokusgruppen till en bra metod för att inhämta information. Stewart et 
al.(2007) anser att genom att fråga en större grupp blir diskussionen bredare, vilket innebär en 
mindre risk för korta svar. Fokusgrupper kommer till sin rätt när ämnen eller fenomen är 
relativt okända som är fallet gällande framtidens arbetsterapi för äldre. Stewart et al. menar 
vidare att fokusgrupper får snabbt fram information från en grupp jämfört med att använda sig 
av enskilda intervjuer. Författarna till denna studie menar att enskilda intervjuer i denna studie 
hade varit tidskrävande. Stewart et al. (2007) menar att fokusgrupper ger deltagarna möjlighet 
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att bygga uttalanden på andras uttalanden. Detta ger data som eventuellt inte hade 
framkommit vid en individuell intervju. Författarna uppmärksammade att vid diskussions-
tillfällena svarade deltagarna på varandras uttalanden vilket gjorde att moderatorn inte 
behövde ställa så många frågor. 
 
Ett målinriktat urval kombinerat med ett nätverksurval användes i den aktuella studien. 
Författarna till denna studie värderar denna urvalsmetod som lämplig för studien då 
fokusgruppernas blandning var av vikt för resultatet. Därför rekryterades deltagare från olika 
verksamheter, där alla arbetade med rehabilitering av äldre. Ibland är det, enligt Stewart et al. 
(2007), önskvärt att ha en blandning på gruppen. Deltagare från olika bakgrunder kan bidra 
till olika synsätt på samma fenomen. Vid diskussionerna uppmärksammade författarna till 
studien att deltagarnas verksamhetsområde påverkade deltagarnas synsätt på ämnet. På detta 
sätt skiljde sig alla tre fokusgruppsdiskussionerna åt. Stewart et al. (2007) skriver att 
validiteten stärks av att fokusgrupper innehåller deltagare som är insatta i ämnet. Deltagarna i 
denna studie hade alla en god erfarenhet, kunskap samt intresse av arbetsterapi för äldre, 
vilket påverkar studiens validitet. Nätverksurvalet ansåg författarna var lämpligt på grund av 
svårigheter att rekrytera deltagare. Författarnas komplicerade urvalsmetod kan ha påverkat 
studiens reliabilitet. Urvalet resulterade till slut i tolv stycken kvinnliga deltagare. Författarna 
till studien menar att det faktum att enbart kvinnor deltog, kan ha påverkat diskussionen och 
därmed även resultatet. Många av deltagarna var ej anonyma för varandra. Stewart et al. 
(2007) rekommenderar anonymitet för att deltagarna ska kunna tala fritt. Författarna till denna 
studie anser dock, att det faktum att vissa av deltagarna var bekanta, snarare var till fördel för 
diskussionerna.  
 
På grund av svårigheter med att rekrytera deltagare, utökades antalet fokusgrupper till tre 
stycken med fyra deltagare i varje grupp. I efterhand anser studiens författare, att intresse-
anmälan samt information om studien kunde ha skickats ut tidigare än som nu var fallet. 
Stewart et al. (2007) menar att färre än sex deltagare per fokusgrupp ökar risken för en 
försämrad diskussion samt att ett lågt sampel bidrar till en minskad möjlighet att generalisera 
resultatet, vilket gör att studien brister i reliabilitet. Författarna till studien anser dock att, trots 
det låga antalet, var diskussionerna givande. Wibeck (2000) däremot, skriver att fyra-sex 
deltagare per fokusgrupp är att rekommendera.  
 
Författarna till studien kände inte till om enhetschefer som informerats om studien hade 
vidarebefordrat denna information till sina anställda. Senare under studiens gång mottog 
arbetsterapeuter, i det valda geografiska området, ett missiv. Det sena utskicket av missiv 
medförde svårigheter för arbetsterapeuterna att delta i studien på grund av en kort tidsfrist. 
Författarna till studien fick ihop ett godkänt antal deltagare till studien, men hade inte några 
deltagare i reserv om förhinder skulle uppstå. Detta gjorde att ett bortfall minskade det totala 
antalet deltagare. Det låga deltagarantalet påverkade inte utfallet då studien har en kvalitativ 
design. Studiens författare ansåg att en mättnad uppnåddes, då inga nya ämnen uppkom vid 
slutet av datainsamlingen.  
 
Författarna till studien har följt Stewarts et al. (2007) rekommendationer gällande utformning 
och genomförande av fokusgrupper. Vid de tre fokusgruppstillfällena användes intervju-
guiden som en struktur att följa, vilket var till hjälp när diskussionen avmattades. Stewart et 
al. (2007) skriver att, en strukturerad fokusgrupp med specifika ämnen och frågor, gör att man 
lättare håller sig till ämnet man avser att diskutera. Stewart et al. menar vidare att det är av 
stor vikt att öppna frågor ställs som är relevanta för syftet, vilket författarna har uppnått 
genom att skapa en frågeguide som grundar sig på studiens bakgrund. Dessutom använder 
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författarna till denna studie samma frågor vid alla fokusgrupptillfällena. Frågorna var 
relevanta för syftet, vilket ger ökad reliabilitet. Stewart et al. (2007) menar att en ökad 
struktur, det vill säga användningen av i förväg uppsatta frågor, i fokusgruppen, ger en ökad 
reliabilitet samt validitet. Studiens författare uppmärksammade att gruppdynamiken hade 
betydelse för hur diskussionerna fortskred, vilket bidrog till att moderatorn fick styra 
diskussionen mer i Fokusgrupp B. Eftersom varje grupp var unik bidrar detta till svårigheter 
att återskapa studien, vilket får komplikationer för reliabiliteten. 
 
Studiens författare valde att behålla samma roller processen igenom. Wibeck (2000) 
rekommenderar detta tillvägagångssätt, speciellt viktigt är det att behålla samma författare 
som moderator för reliabilitetens skull. Enligt Stewart et al. (2007) är det första steget till 
reliabilitet är att förstå källan till bias samt hitta sätt att undvika bias. För att undvika bias 
handlade författarna till studien enligt följande principer; att låta alla deltagare komma till 
tals, leda diskussionen tillbaka till syftet om deltagarna lämnar ämnet, reagera neutralt mot 
alla svar samt i sammanfattningen även ta upp åsikter som ej upprepas. DePoy och Gitlin 
(1999) hävdar att flera datainsamlare ökar tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Detta är 
någonting som författarna följde i den aktuella studien, då alla tre författarna deltog vid 
fokusgrupperna, transkriberade samt analyserade materialet. Författarna till studien arbetade 
även i enlighet med Stewarts et al. (2007) rekommendationer genom att först analysera 
materialet enskilt och därefter i grupp. Allt detta innebär att reliabiliteten stärktes i 
datainsamlingen.  
 
Stewart et al. (2007) betonar vikten av att beakta alla de delar som kan påverka diskussionen 
såsom att skapa en neutral miljö. Fokusgruppsdiskussionerna genomfördes under tre tillfällen 
i Högskolans lokaler vilket författarna identifierade som en neutral plats. Val av lokal 
grundade sig på att deltagarna i fokusgruppen arbetar inom olika verksamheter och därför var 
det inte möjligt att besöka dem i deras naturliga miljö som annars är rekommenderat. Studiens 
författare höll sin uppsatta tidsplan på två timmar, något som Stewart et al (2007) betonar 
vikten av.  
 
När det gäller analysen följde författarna till studien rekommendationer enligt Stewart et al. 
(2007) som säger att det vanligaste sättet att analysera data vid fokusgrupper är att först göra 
en transkribering av det inspelade materialet, därefter dra slutsatser och summera dessa. 
Dessutom försvårades transkriberingen av att författarna inte uppfattade all information från 
ljudinspelningen. Detta komplicerades särskilt när flera deltagare talade samtidigt. Dessa 
svårigheter medförde en minskad reliabilitet.  
 
Då den kvalitativa analysen till stor del grundar sig på forskarens egen tolkning av materialet 
bidrar detta till en risk för bias under analysprocessen (DePoy och Gitlin, 1999). Eftersom 
studiens författare utgick från syftet vid skapandet av kategorier i resultatet ökades validiteten 
i arbetet. DePoy och Gitlin (1999) betonar vikten av att sätta upp gemensamma regler för 
transkribering, kodning och analys av materialet för att säkerställa att författarna har 
analyserat på samma sätt. Detta skapar en reliabilitet genom hela analysprocessen. Vidare 
menar DePoy och Gitlin att för att kunna ta hänsyn till validiteten i dataanalysen måste man 
ha eventuell bias och personliga tolkningar i åtanke. Studiens författare använde sig av olika 
åtgärder för att förhindra detta. En av författarna repeterade de viktigaste huvudpunkterna ur 
diskussionen för att försäkra en korrekt tolkning av diskussionen, detta ökade studiens 
reliabilitet och validitet genom en deltagarkontroll. Under hela arbetets gång genomförde 
författarna självgranskning med avsikt att återgå till syftet.  
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Resultatdiskussion 
Författarna till den aktuella studien anser att syftet till studien har uppnåtts, vilket var att 
beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens arbetsterapi för äldre.  
 
Deltagarna i fokusgrupperna menade att de äldre i framtiden kommer att ställa högre krav på 
arbetsterapin. Wånell (2006b) menar att de äldre i framtiden kommer att ställa högre krav på 
boende och särskilt att åldras i ett individanpassat hem. Socialstyrelsen (2005) menar att 
kraven på kvalitet i vård och omsorg har ökat, bland annat på grund av att tekniska framsteg 
och hög levnadsstandard. Enligt Mackey (2007) kommer nya klientgrupper i framtiden att 
ställa högre krav på vetenskaplig expertis och kunskap. En utmaning för hela yrkeskåren, 
enligt deltagarna, är att det kommer att bli ökade krav på professionell arbetsterapi. 
Deltagarna har i sitt arbete i dag redan börjat märka av tendenser, hos de klienter som är runt 
65 år, att de ställer krav på arbetsterapin. Därför tror författarna till denna studie att detta 
kommer att öka allt mer ju längre tiden går. I resultatet framkom det från fokusgrupperna att 
den nya generationens äldre inte kommer att acceptera en passiv livsstil utan kommer att 
ställa mer krav på aktivitet. Detta menar även SCB (2006), då äldres livsstil följer den de hade 
i medelåldern. På äldreboendena bör det enligt studiens författare i framtiden finnas ett rikt 
utbud på aktiviteter vid flera olika tider på dygnet. Detta för att möta de ökade kraven på 
aktivitet som kommer.  
 
Deltagarna betonade även individens egen valfrihet och medvetenhet om sina rättigheter. 
Författarna till denna studie tror att de äldres krav kan kopplas till ett samhälle med ökat 
informationsflöde, stor valfrihet och fokus på individens rättigheter, vilket leder till en ökad 
medvetenhet hos individen. Wilcock (2007) menar att arbetsterapeuten har en viktig roll i 
accepterandet av individens egen kunskap. Socialdepartementen (2007a) menar också att det 
ska finnas möjlighet för ökad valfrihet i framtiden för de äldre. Regeringens proposition 
(2005/06:115) skriver att den ökade andelen äldre kräver en förnyelse och utveckling av 
äldrerehabiliteringen, på detta sätt påverkar målgruppen arbetsterapin i hög grad.  
 
Deltagarna trodde inte att den nya generationen äldre kommer att anpassa sig efter hur 
arbetsterapin ser ut idag, utan att arbetsterapin måste anpassa sig efter dem. Faulkner (2007) 
anser att kraven på valfrihet kommer att öka allt mer då den nya generationen är van vid 
valfrihet. En ökad valfrihet tror studiens författare kommer att leda till att individen sätts än 
mer i centrum. Författarna menar vidare att om individen får påverka sin rehabilitering, 
lyssnar arbetsterapeuten mer på individen, vilket innebär att hela arbetsterapin blir mer 
individanpassad. Law et al. (2002) menar att individen kan göra egna medvetna val och har 
kapacitet till självbestämmande. Enligt deltagarna i fokusgrupperna, måste arbetsterapeuter bli 
mer flexibla, kreativa och öppna för nya influenser för att kunna anpassa sig till en än mer 
individanpassad rehabilitering. Enligt Faulkner (2007) har den nya generationens äldre en 
annan syn på åldrandet. Enligt deltagarna kan detta göra att arbetsterapin och dess 
interventioner blir mer flexibla, och att personalen i högre grad måste vara lyhörd om vad 
individen anser som meningsfullt. Författarna menar vidare att det är omöjligt att tillgodose 
alla önskemål och krav, däremot ska det finnas en strävan efter en flexibilitet och lyhördhet 
inom området arbetsterapi. 
 
Enligt Wilcock (2007) är individen expert på sitt eget liv och ofta har en stor kunskap om hur 
dennes hälsa ska behållas och förbättras. Kielhofner (2008) menar att vad vi gör, vår 
upplevelse och kapacitet ser olika ut för varje individ, vilket syftar till en människas 
komponenter till aktivitetsutförande, det vill säga, vänjande, vilja och utförandekapacitet. 
Kielhofner (2008), Wilcock (2006) samt Law et al. (2002) betonar alla vikten av ett klient-
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centrerat arbete, vilket studiens författare anser är en indikation på att framtidens arbetsterapi 
kommer att bygga än mer på olika aktivitetsteorier. Författarna till denna studie tycker att 
detta visar att individen måste vara mer i centrum vid val av interventioner, vilket kan 
åstadkommas genom att alltid ha individens intresse, personlighet och egenformulerade mål i 
åtanke. Detta underlättas om arbetet genomsyras av ett holistiskt tänkande såsom Law et al. 
(2002) förklarar genom ett dynamiskt samspel mellan person, aktivitet och miljö. Wilcock 
(2006) menar även att om en individs behov blir bemötta sker ett positivt åldrande, vilket 
påverkar människans ”being”.  
 
Enligt Regeringens proposition (2005/06:115), ger en växande grupp äldre, ett ökat behov av 
rehabilitering och därmed även arbetsterapeutiska interventioner. Även deltagarna förut-
spådde ett ökat utbud av interventioner samt nya aktiviteter. Arbetsterapeutyrket har alltid 
varit under förändring (Lund & Andersson-Nordberg, 1998) och därför tror författarna till 
denna studie att detta kommer att fortsätta även i framtiden. Yrkesverksamma arbetsterapeuter 
börjar redan idag märka en förändring i aktiviteter. Dock skriver Sveriges kommuner och 
landsting (2005) att det inte satsas tillräckliga resurser inom framtidens hälso- och sjukvård. 
Författarna till denna studie anser att utbudet idag inte alls motsvarar den efterfrågan av 
rehabilitering som kommer att finnas i framtiden. Istället krävs resurser och en utökad 
yrkeskår för att i framtiden kunna möta de äldres behov av rehabilitering. Bernspång och 
Löfgren (2004) hävdar att rehabilitering av äldre är lönsamt för samhället samt för den 
enskilda individen. Författarna till denna studie håller med Bernspång och Löfgren och ser det 
som ett argument för att utöka äldrerehabiliteringen.  
 
Resultatet visar att deltagarna trodde på en ökad andel preventiva arbetsterapeutiska insatser i 
framtiden på grund av den ökade andelen äldre, något som Gillette (2002) stödjer. Både 
Wilcock (2007), WHO (2002), Wånell (2006a) samt Berg (2007) betonar vikten av ett aktivt 
åldrande som en hälsofrämjande insats. Wilcock (2007) menar även att arbetsterapeuten har 
en viktig del i detta arbete såsom även deltagarna påpekar. SCB (2006) samt Wilcock (2007) 
nämner tidigare livsstil som ett sätt att främja hälsoutvecklingen under åldrandet. Till detta 
kan kopplas Wilcocks (2007) begrepp ”becoming” som syftar till en livslång strävan efter 
självförverkligande. Eftersom både Socialstyrelsen (2005) och SCB (2006) talar om att de 
äldre blir allt friskare, samt lever längre, kan det anas en fortsatt utveckling mot hälso-
främjande åtgärder, i ett tidigt skede, för att undvika stora belastningar på hälso- och 
sjukvården. Wånell (2006a) stödjer denna slutsats då preventiva insatser kan skjuta upp 
funktionsnedsättningar vilket leder till ekonomisk vinning. Däremot, nämner Socialstyrelsen 
(2005) en teori om expanderad sjuklighet, vilket säger emot detta konstaterande då alla 
sjukdomar ej går att skjuta upp. Deltagarna arbetar idag mycket med fallpreventiva åtgärder 
och tror att dessa åtgärder kommer att fortsätta. Deltagarna betonar även att det förebyggande 
arbetet måste breddas allt mer vilket kan komma att innebära en hel livsstil där de äldre själva 
tar ansvar för sin egen hälsa såsom Sveriges Kommun och Landsting (2005) belyser. 
Författarna till denna studie menar att preventiva insatser är nödvändiga då det i dagsläget inte 
finns tillräckligt med resurser eller personal att rehabilitera den stora grupp äldre som 
förväntas i framtiden. 
 
Deltagarna tror på en ökad andel teknik i det arbetsterapeutiska arbetet. Enligt deltagarna 
måste arbetsterapeuter vara uppdaterade när det gäller utvecklingen och framstegen inom 
teknik, detta för att kunna erbjuda en bra rehabilitering. Enligt författarna till studien ökar 
tekniken i vårt samhälle och för varje ny generation blir det mer naturligt att använda teknik. 
Enligt Ohnabe (2006) kommer hjälpmedel att spela en stor roll för de äldre i framtiden. 
Författarna till denna studie menar att teknik finns och är användbar, det gäller bara att kunna 
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utnyttja den till sin fördel. Enligt deltagarna frågar de äldre, redan idag, efter olika hjälpmedel 
och andra behandlingsformer. Socialdepartementet (2007b) menar att idag är användarna av 
hjälpmedel informerade om det sortiment som finns och har goda kunskaper i produkt-
utveckling. Brundell och Lorentzon (2007) betonar vikten av hjälpmedel för en äldre person 
och därför kan det konstateras att detta område ej kommer att minska, snarare utvidgas. 
Socialstyrelsen (2005) skriver även att tekniken har bidragit till att kraven på arbetsterapin har 
ökat, vilket kan förklara den ökade kunnigheten om teknik hos de äldre, samt ökade krav på 
specifika tekniska hjälpmedel såsom mobiltelefoner och datorer.  
 
Hemrehabilitering ansågs som en viktig och växande form av rehabilitering i framtiden. 
Sveriges kommuner och Landsting (2007) menar att utvecklingsriktningen är att rehabilitering 
ska ske i den äldres hem. Wånell (2006b) talar också om att äldre kommer att vilja åldras i ett 
individanpassat hem. Steultjens et al. (2004) menar, liksom deltagarna, att arbetsterapeuten 
har en viktig roll för att möjliggöra ett kvarboende. Kielhofner (2008) betonar att miljön är en 
viktig komponent som påverkar individens aktivitetsutförande. Detta kan förstås genom att 
hemmets miljö påverkar hur mycket de äldre klarar av och deras tillfredsställelse i aktivitet.  
Därför anser både deltagarna samt författarna till denna studie att arbetsterapeutisk behandling 
i hemmet kan påverka aktivitetsutförandet och i förlängningen även de äldres livskvalitet. 
Detta för att rehabilitering i hemmet sker i klientens naturliga miljö, vilket gör träningen 
effektiv och klienten behöver inte applicera sin träning från en konstruerad miljö till sin 
hemmiljö. Flera författare (Law et al., 2002; Wilcock, 2007; Socialdepartementet, 2007:38, 
2008 & Socialstyrelsen, 2007b) menar att valfrihet ska genomsyra framtidens rehabilitering. 
Kvarboende skall möjliggöras genom att tillsätta de resurser som krävs för att införa ett ökat 
arbete med hemrehabilitering. Författarna till studien tror att rehabilitering i hemmet är 
sammankopplat med valfrihet i boende. Om individen trivs och känner sig trygg i sitt boende, 
påverkar detta rehabiliteringsresultatet, vilket i sin tur påverkar individens livskvalitet och 
hälsa. Dessutom bör det på en organisatorisk nivå införas lösningar för de individer som ej 
vill bo hemma, ett exempel är mer hemlika och individanpassade äldreboenden.  
 
Den ökade valfriheten bidrar också till att utbudet av interventioner måste breddas (Law et al., 
2002; Wilcock, 2007; Socialdepartementet, 2007:38, 2008 & Socialstyrelsen, 2007b). 
Deltagarna anser att man som arbetsterapeut kommer att behöva arbeta mer med aktiviteter 
inom I-ADL för att klienterna ska kunna bli delaktiga i samhället. SCB (2006) menar dock att, 
eftersom de äldre blir att friskare, sker en förbättring inom I-ADL samt en ökning av 
fritidsaktiviteter. Studiens författare menar att om I-ADL och fritidsaktiviteter har varit viktigt 
för en individ under dennes livstid bör dessa områden även vara meningsfulla under 
åldrandet. Kielhofner (2008) skriver att den arbetsterapeutiska interventionen skall fokusera 
på aktiviteter som individen identifierar som meningsfulla och tillfredsställande. Därför kan I-
ADL och fritidsaktiviteter hamna än mer i fokus i den arbetsterapeutiska behandlingen i 
framtiden. Till detta kan Wilcocks (2006) begrepp ”doing” kopplas som innebär aktivitets-
utförandet i vardagen. Eftersom de äldre inte är någon homogen grupp (Regeringens 
proposition, 2005/06:115) bör insatserna därför tillgodose de aktiviteter som ingår i 
individens vardag. Deltagarna stödjer detta genom ett förslag att bredda interventionerna mer 
mot de äldres intressen. Både Socialstyrelsen (2007b) och Socialdepartementet (2008) betonar 
valfrihet gällande sina rehabiliterande insatser vilket författarna till denna studie tror kan 
öppna upp för mer ”grön” rehabilitering eller fokus på sociala aktiviteter, vilket även 
deltagarna trodde mycket på. FSA (2002) skriver att arbetsterapiämnet omfattar det mänskliga 
görandet i socialt och kulturellt definierade aktiviteter. Studiens författare menar att om 
kulturen förändras så måste även aktiviteterna förändras. Därför kan de arbetsterapeutiska 
interventionerna i framtiden präglas av samhällets utveckling. Eftersom Law et al. (2002) 



 

20 

menar att människor har en stor kunskap gällande sitt eget liv och bör därför ha en aktiv part i 
arbetsterapiprocessen genom att påverka interventionerna.  Exempel på detta enligt deltagarna 
är möjligheten att ha mer aktiviteter på kvällarna. De menar vidare att om en klient prioriterar 
inköp före påklädning ska möjligheten finnas att lägga mer av rehabiliteringstiden på dessa 
delar, de delar som är betydelsefulla i individens vardag. Wilcock (2006) menar att, för att 
uppnå ett positivt åldrande är det viktigt att individen får genomföra aktiviteter som är just 
meningsfulla inom social, mental och fysisk träning. Det är även viktigt att individen får sina 
individuella behov mötta. 
 
Resultatet från fokusgrupperna visar att de äldres ökade krav bidrar till ett ökat behov av 
professionalism samt evidens. Mackey (2007) menar att ökade krav på kunskap och 
vetenskaplig expertis kommer efterfrågas av den nya generationen äldre, anhöriga och 
personal, vilket enligt deltagarna leder till en tuffare arbetsmiljö för arbetsterapeuter. Enligt 
deltagarna kommer arbetsterapeuter att vara tvungna att i ännu högre grad förklara varför 
interventioner utförs, kunna berätta om det finns alternativa behandlingsmetoder samt kunna 
påvisa resultat med sitt arbete. Mackey (2007) menar att arbetsterapeuter i framtiden måste 
hävda sig och visa vad de kan erbjuda för att möta denna efterfrågan. Clark (2006) menar att 
den evidensbaserade arbetsterapin måste utvecklas för att överleva och konstaterar till och 
med att ett evidensbaserat arbete är nyckeln till framtiden. Grupperna anser det är viktigt att 
verksamheten bedriver kvalitetsarbete liksom att de tror på en ökning av arbetsterapeutisk 
forskning, något som Clark (2006) anser vara nödvändigt. Författarna till denna studie 
framhåller att arbetsterapeuter i framtiden bör tillgodose de äldres krav och behov men också 
att de arbetar evidensbaserat. För att detta ska vara möjligt krävs mer resurser samt en 
friläggning av tid, vilket regleras på ledningsnivå. 
 
Som Lund och Andersson-Nordberg (1998) beskrev, har arbetsterapiyrket påverkats av 
samhället under sin historia och författarna till denna studie menar att det kommer att fortsätta 
att göra det i framtiden. Socialstyrelsen (2007a) menar att dagens organisation av hälso- och 
sjukvård påverkar vilka resurser som finns att tillgå samt vilka insatser som görs. Vidare 
menar Clark (2006) att forskningen om aktivitet måste svara emot förändringar i samhället. 
Därför menar deltagarna samt författarna till denna studie att en förändring även kommer att 
ske på en organisatorisk nivå för att kunna möta framtidens målgrupp av äldre. 
Samhällsklimatet samt politiska skiftningar påverkar rehabiliteringen, något som måste tas i 
beaktande när det gäller framtidens arbetsterapi. 
 
Idag är resurser och ansvar för de äldres rehabilitering uppdelade mellan olika huvudmän 
(Socialstyrelsen, 2007a). Detta är något som deltagarna tror kommer att ändras och att det i 
framtiden kommer att finnas en gemensam huvudman för all hälso- och sjukvård, främst 
gällande hemrehabilitering för äldre. Socialstyrelsen (2007a) skriver vidare att resurserna, 
som idag är uppdelade, påverkar vilka insatser som görs. Deltagarna betonar vikten av 
samverkan och samarbete mellan huvudmän, arbetsplatser och aktörer på politisk nivå. 
Wånell (2007) skriver att det idag finns tendenser till ett gemensamt ansvar mellan huvudmän 
gällande hemsjukvården inom vissa kommuner. Däremot är ett gemensamt huvudmannaskap 
ej nödvändigt då ett större fokus på samverkansavtal samt teamarbete över huvudmanna-
gränserna är att föredra. Både deltagarna och Wånell (2007) betonar vikten av samarbete och 
samverkansavtal. Författarna till denna studie tror att ett ökat samarbete mellan huvudmän 
kan vara ett steg mot en gemensam huvudman.  
 
Enligt Socialdepartementet (2007:38) har den enskilde individen begränsade valmöjligheter 
när det gäller rehabiliteringsutförare. Privata aktörer är något som deltagarna i fokusgrupperna 
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tror är en influens som kommer att öka, dels genom arbetsterapeuter med eget företag, privata 
boenden och övriga samarbetsparter. Detta kan enligt Socialstyrelsen (2007b) gynnas genom 
att utveckla ett jämförelsesystem inom äldreomsorgen. Deltagarna menar att det är viktigt att 
komma ihåg att det vid en öppen marknad kan det vara klientens ekonomi som styr kvaliteten 
som ges. Författarna till denna studie anser att en ökning av privata alternativ kan medföra en 
ökad valfrihet för individen. På detta sätt ökar utbudet och specialinriktade verksamheter, 
något som även deltagarna diskuterade.  
 
Deltagarna beskrev teamarbetet som en utvecklande faktor, där ett rehabiliterande synsätt är 
rådande. Grupperna tror på en ytterligare utökad samverkan mellan arbetsterapeuter och andra 
yrkesgrupper. Socialstyrelsen (2007a) menar att ett gott teamarbete bygger på ett gemensamt 
synsätt, något som enligt Socialstyrelsen (2008) är extra viktigt när fler äldre ska bo kvar 
hemma. Deltagarna betonade speciellt ett närmare samarbete med hemtjänstgrupperna i 
framtiden. Ett ökat samarbete med hemtjänsten tror författarna till studien skulle kunna leda 
till att arbetsterapeuterna kan vara mer till hands för hemtjänstpersonalen och bidra till att de 
får ett mer rehabiliterande synsätt. Däremot betonar deltagarna de svårigheter de ökade 
teamen kan medföra då gränserna mellan yrkena suddas ut. Detta anser studiens författare kan 
bidra till en ökad specialisering och en mer specifik yrkesdefinition för arbetsterapeuter i 
framtiden. Även deltagarna anser att arbetsterapeuter i framtiden måste specialisera sig inom 
ett område, bli mer som en expert för att möta nya krav. Enligt Mackey (2007) kommer det att 
krävas en omarbetning av arbetsterapeuters yrkesidentitet, vilken är grundläggande och 
påverkar yrkesutförandet. Den professionella rollen som arbetsterapeut utmanas av när-
liggande yrkesgrupper, när arbetet sker mer och mer i team. Detta diskuterades i fokus-
grupperna och deltagarna ansåg att arbetsterapeuter måste bevaka de områden de verkar inom. 
De har precis som Mackey uppmärksammat att det finns många yrkesgrupper som har 
liknande tanke- och arbetssätt. Sjukgymnaster har numera ett aktivitetstänkande, menade 
deltagarna. Studiens författare tycker att det är bra att grundsynen är densamma för 
arbetsterapeut och sjukgymnast, det måste dock finnas en tydlig ansvarsfördelning. 
 
Det är alltid viktigt att forska om framtiden för att förbereda och utveckla nutiden (Lindgren, 
2008). Framtida studier inom detta ämne kan bland annat vara att utvärdera framtidens 
arbetsterapi, det vill säga utreda år 2020-2050, hur målgruppen utmärker sig samt hur 
arbetsterapin har förändrats. Man kan även utveckla studier om framtidens arbetsterapi inom 
andra målgrupper såsom personer med stressrelaterade sjukdomar, invandrare samt 
ungdomar, något som diskuterades av fokusgruppsdeltagarna utöver syftet i denna studie. 
Andra förslag är att se hur arbetsterapin förändras internationellt samt jämföra med länder 
som redan har haft sin demografiska topp av äldre.  

Slutsatser 
 
Denna studie visar att det hos arbetsterapeuter finns många uppfattningar om framtidens 
arbetsterapi. En förändrad målgrupp antas påverka arbetsterapin inom flera områden. 
Framtiden präglas av en stor grupp äldre som är mer medvetna samt ställer mer krav på 
arbetsterapin och utbudet av interventioner, vilka genomsyras av valfrihet. Gruppen äldre tros 
ha ett mer aktivt åldrande än vad dagens äldre har. Deltagarna menar att de arbetsterapeutiska 
interventionerna kommer att breddas i framtiden, allt för att passa den nya generationen äldre. 
Exempel är interventioner som handlar om bland annat I-ADL, fritid, teknik eller utevistelse. 
Samtidigt ligger en fordran på ett mer evidensbaserat arbete i arbetsterapeutens vardag. För att 
möta dessa krav krävs utökade möjligheter till rehabilitering, vilket kan ta sig i utryck genom 
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exempelvis privatisering eller samverkan. Eftersom både målgrupp, interventioner och 
organisation kommer att förändras, påverkas även yrkesrollen där en ökad flexibilitet är 
nödvändig. Alla dessa komponenter påverkar framtidens arbetsterapi och manar fram till den 
utveckling som yrket behöver.  

Omnämnanden 
 
Författarna vill tacka handledaren Marlene Henriksson samt handledargrupp A för vägledning 
och stöd genom arbetet. Ett varmt tack riktas även till de yrkesverksamma arbetsterapeuter 
som deltog i studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missiv 
 
En kvalitativ studie om framtidens arbetsterapi för äldre  
 
Vi är tre arbetsterapeutstudenter som läser sjätte terminen på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi 
ska skriva ett examensarbete och vi söker därför deltagare till vår studie. 
  
Den aktuella studien har som syfte att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens 
arbetsterapi för äldre. Målgruppen är yrkesverksamma arbetsterapeuter som minst två gånger 
per vecka arbetar med arbetsterapeutisk rehabilitering av äldre. I vår studie innebär äldre, 
personer som är 65 år och uppåt. Vi söker deltagare från olika verksamheter som ska ingå i 
fokusgrupper där studiens tema kommer att diskuteras. Vår önskan är att det ska finnas 
deltagare från både landsting och kommun. Resultatet av diskussionerna kommer att användas 
som underlag i vårt examensarbete. 
 
För dig som deltagare innebär detta en gruppdiskussion torsdagen den 3/4-08, klockan 
09.30 – 11.30 alternativt torsdagen den 10/4 samma tid, med en paus inräknad. Om du 
är intresserad av att delta men inte har möjlighet dessa datum, var vänlig kontakta oss. 
Fokusgruppsdiskussionen kommer att genomföras i Högskolans lokaler, rum XX 
XXXX. Temat kommer att vara framtidens arbetsterapi för äldre.  
 
Författarna har tystnadsplikt och enskilda svar kommer inte att redovisas. Allt material som 
samlas in behandlas även konfidentiellt. Fokusgruppsdiskussionerna kommer att spelas in på 
ljudband. Du kommer att ges möjlighet att ta del av vårt examensarbete. Du har självklart rätt 
att avbryta din medverkan när som helst under studiens gång utan att behöva ange orsak. 
Studien kommer att genomföras i enlighet med Hälsohögskolans egengranskning. 
 
Exempel på frågor som kommer att diskuteras är;  

• Hur måste arbetsterapin utvecklas för att kunna möta den nya generationens äldre i 
framtiden? 

• Beskriv era uppfattningar om en eventuell förändring av arbetsterapeutiska 
interventioner i framtiden. 

• Hur kan du medverka till en god rehabilitering av äldre i framtiden? 
• Vad tror du kommer att vara den största skillnaden i din yrkesutövning om 15 år 

jämför med idag.  
 
Vi anser att detta ämne är aktuellt och betydelsefullt för alla yrkesverksamma arbetsterapeuter 
och vill därför betona värdet av deltagandet i studien. För anmälan av intresse eller ytterligare 
upplysningar om den aktuella studien ring eller maila oss gärna. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Lina Hellsten, Elin Ericsson och Therese Mybeck 
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Therese Mybeck - Telefon:  XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
Lina Hellsten - Telefon: XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
Elin Ericsson - Telefon: XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
 
Handledare: Marlene Henriksson  
Telefon: XXX – XX XX XX  
Mail: XXXXXX 
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Bilaga 2 
Plan för fokusgruppsdiskussion 
 
Inledning, 15 min  

1. Välkomna (informationsblad delas ut) 
2. Presentation av forskarna 
3. Information om studiens, syfte, genomförande och etiska överväganden 

(samtyckesblankett delas ut) 
4. Presentation av schemat för dagen 
5. Eventuella frågor 

 
Diskussion del 1, 35 min 

1. Presentation av alla deltagare samt arbetsplats  
2. Generella frågor:  
• Hur måste arbetsterapin utvecklas för att kunna möta den nya generationens äldre i 

framtiden? 
• Hur kan du medverka till en god rehabilitering av äldre i framtiden? 
• Vad tror du kommer att vara den största skillnaden i din yrkesutövning om 15 år 

jämför med idag?  
• Beskriv era uppfattningar om en eventuell förändring av arbetsterapeutiska 

interventioner i framtiden. 
 

Fika 20 min 
 
Diskussion del 2, 35 min 

3. Presentation av specifika teman för diskussionen: Hur ser ni på framtidens 
rehabilitering för äldre gällande följande teman? 

• Äldres aktivitetsmönster 
• En klientcentrerad arbetsterapiprocess 
• Pensionering/Arbete 
• Fritidsaktiviteter 
• Boende 

 
Avslutning, 15 min  

1. Sammanfattning av diskussion 
2. Information om möjlighet att få tillgång till det slutgiltiga arbetet (intresseanmälan 

skickas runt) 
 
Tack för medverkan! 
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Bilaga 3 
Informationsblad 
Om författarna  
Vi är tre arbetsterapeutstudenter som läser sjätte terminen på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi 
ska skriva ett examensarbete och kommer i detta arbete genomföra fokusgruppsdiskussioner. 
Resultatet av diskussionerna kommer att användas som underlag i vårt examensarbete.  
 
Syfte 
Den aktuella studien har som syfte att beskriva arbetsterapeuters uppfattningar om framtidens 
arbetsterapi för äldre. 
 
Vad innebär studien 
För dig som deltagare innebär detta en gruppdiskussion torsdagen den 3/4-08, klockan 9.30 – 
11.30 alternativt torsdagen den 10/4 samma tid, med en paus inräknad. 
Fokusgruppsdiskussionen kommer att genomföras i Högskolans lokaler, rum XX XXXX. 
Temat kommer att vara framtidens arbetsterapi för äldre. Fokusgruppsdiskussionerna kommer 
att spelas in på ljudband.  
 
Vad kommer att ske med informationen som du lämnar under fokusgruppen 
All data som samlas in ska behandlas konfidentiellt, med stor försiktighet samt förvaras på en 
skyddad plats. Forskarna har dessutom tystnadsplikt genom hela studien, allt för att det ska 
vara omöjligt för någon obehörig att ta del av materialet. Dessutom kommer alla namn att 
kodas i syfte att försäkra deltagarna deras anonymitet. Detta innebär att de inte kan 
identifieras av obehöriga. Författarna kan däremot inte garantera att deltagarna i fokusgruppen 
inte sprider informationen vidare. Uppgifterna som deltagarna kommer att lämna kommer inte 
att användas till något annat syfte än för forskningen. 
 
Om du ändrar dig 
Du har självklart rätt att avbryta din medverkan när som helst under studiens gång utan att 
behöva ange orsak. 
 
Fördelar för dig 
Att hjälpa oss med vårt examensarbete dig eller, ovan nämnda, forskare och lärare vid ger dig 
personligen inga direkta fördelar i sig. Däremot bidrar du till att fördjupa framtidssynen på 
arbetsterapi för äldre. Du kommer även att ges möjlighet att ta del av vårt examensarbete. 
 
Etiska aspekter 
Studien har genomgått en etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar. Studien 
genomförs i enlighet med forskningsetiska regler, se www.vr.se för ytterligare information. 
 
Kontaktuppgifter 
Vi hoppas att informationen bidrar till din förståelse av och insyn i denna undersökning. Om 
du har några frågor, kontakta: 
 
Therese Mybeck - Telefon:  XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
Lina Hellsten - Telefon: XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
Elin Ericsson - Telefon: XXX-XXX XX XX Mail: XXXXXX 
 
Handledare: Marlene Henriksson  
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Telefon: XXX – XX XX XX  
Mail: XXXXXX 
 
Vi är tacksam för intresset du har visat. Om du är villig att delta i undersökningen, fyll i 
”Formulär för samtycke” och lämna den till oss i samband med fokusgruppen. ”Formulär för 
samtycke” ska vara ifylld innan diskussionen påbörjas. 
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Bilaga 4 
 
 
  

 

Formulär för samtycke 
 

För deltagande i studien av framtidens arbetsterapi för äldre 

 
Ytterligare detaljer kring studien finns i ”Informationsblad för deltagare” 

 
 
 

 
 
Jag har läst informationsbladet och förstår vad det innebär. 
 
Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas i studien, på 
ett sätt som gör att min personliga integritet inte kränks.  
 
Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i  
studien. 
 
Jag är villig att delta i denna studie. 
 
 
 
Underskrift: …………………………………Datum: ………………………. 
 

 
 
 
 

 
 
 


