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Förord
För snart sju år sedan publicerade Sveriges Arbetsterapeuter sin första
skrift om arbetsterapi och hållbar utveckling. Förbundet var den
första arbetsterapeutorganisationen i världen som lyfte frågorna ur ett
professionsperspektiv. Skriften bidrog till ett internationellt intresse
från länder som Kanada, Japan och Storbritannien – och inte minst
från arbetsterapeuternas världsorganisation, World Federation of
Occupational Therapists (WFOT), som 2012 antog ett ställnings
tagande kring hållbar utveckling. Allt sedan dess är Sverige repre
senterat i den expertgrupp inom WFOT som jobbar med frågor om
arbetsterapi och hållbar utveckling.
Det har hänt en hel del inom fältet arbetsterapi som stöd för hållbar
utveckling sedan 2010, och genom FN:s globala mål för hållbar ut
veckling i Agenda 2030 har frågorna fått en allt större betydelse. Där
för är det viktigt att Sveriges Arbetsterapeuter ytterligare fört ydligar
hur arbetsterapi kan bidra till en hållbar utveckling.
Denna skrift riktar sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeut
studenter såväl som till beslutsfattare och övriga intresserade av
arbetsterapi och hållbar utveckling. Skriften är en vidareutveckling
och fördjupning av de resonemang som tidigare publicerats. Jag vill
rikta ett stort och varmt tack till Petra Wagman, universitetslektor i
arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping, som haft huvudansvaret
för utvecklandet av skriften.
IDA KÅHLIN,
förbundsordförande
Sveriges Arbetsterapeuter
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Hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling får ett allt större fokus och utbred
ning i samhället. Både nationellt och internationellt diskuteras hur
vi ska kunna utveckla och bevara välfärden i en värld som ständigt
påminns om klimatförändringar och andra globala hot. Begreppet
började a nvändas av FN under 1980-talet för att beskriva den utveck
ling ”som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (1). I politiska
sammanhang anses hållbar utveckling vara ett arbete som ska inte
greras i alla områden. Målsättningen är en gemensam strävan mot att
bygga ett hållbart samhälle där god hälsa för alla stimuleras (2).
Begreppet är komplext och innefattar
hänsynstagande till såväl det geografiska
(här och där) som det tidsmässiga (nu
EKOLOGISK
och i framtiden). Det tar sin utgångs
punkt i tre dimensioner – social,
ekologisk och ekonomisk hållbar
het – vilka är i ständig interaktion
HÅLLBARHET
med varandra. Hållbar utveckling
handlar alltså om människan och
SOCIAL
hennes omgivning – om ett sam
EKONOMISK
hälle som vill främja goda liv för
alla med utgångspunkt i naturens
och planetens resurser. Sammantaget
kan man säga att hållbar utveckling omfattar mer än vår relation till
naturen och dess invånare. Det handlar också om demokrati, del
aktighet, mångfald och mänskliga rättigheter.
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Bredden i begreppet synliggörs tydligt i Agenda 2030 och de 17
globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd,
fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara
uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika
delmål (3).
Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling
innebär förutsätter att insatser genomförs på alla nivåer i samhället.
Både privat och offentlig sektor måste integrera strävan mot hållbar
utveckling i sin verksamhet, men en viktig utgångspunkt är också
den enskildes ansvar och delaktighet. Arbetsterapeutiska verksam
heter, liksom alla verksamheter, behöver se över sitt eget bidrag till
en h
 ållbar utveckling. Ett sätt är att medverka till att skapa såväl
god arbetsmiljö som miljö genom att säkerställa att det som används
i verksamheten har producerats med schysta villkor och med så låg
klimatpåverkan som möjligt. Detta är också i linje med Världshälso
organisationen som ser arbetet mot hållbar utveckling som en
viktig hälsofråga och uppmuntrar såväl verksamheter som
enskilda yrkesutövare inom hälso- och sjukvård att
”gå före” och vara goda exempel (4).
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Arbetsterapeutisk kunskap
Arbetsterapeuter har en unik kompetens om förhållandet mellan
aktivitet och hälsa. Målet med arbetsterapi är att skapa möjligheter
för människor att leva ett meningsfullt liv, i enlighet med sina egna
önskemål och behov samt i förhållande till omgivningens krav. I syfte
att nå detta arbetar arbetsterapeuter på individ-, grupp- och sam
hällsnivå med att förhindra nedsatt aktivitetsförmåga, förbättra eller
vidmakthålla aktivitetsförmåga samt med att kompensera för even
tuell nedsatt aktivitetsförmåga (5).
På grund av den unika aktivitetskompetensen har arbetsterapins
bidrag till hållbar utveckling allt mer börjat uppmärksammas (6–12).
A rbetsterapeuter vet hur individen, omgivningen och aktivite
ter samverkar, och hur det relaterar till delaktighet och hälsa. Den
kompetensen är betydelsefull i samhällets strävan mot en hållbar
utveckling. Det är också en kompetens som arbetsterapeuter kan
erbjuda samhället i större utsträckning och som borde efterfrågas och
tas tillvara mer. Arbetsterapeuter bör också inkludera en hållbarhets
dimension i sitt eget arbete (9, 12, 13) och det har argumenterats för att
arbetsterapeuter ska bredda sina klientgrupper (10, 14, 15).
Den arbetsterapeutiska kompetensen gällande förändringar av akti
vitetsmönster kan uppmuntra till så hållbara aktiviteter som möjligt,
med bibehållet välbefinnande. I strävan att bygga ett hållbart
samhälle kan arbetsterapeuter också bidra med sin kompetens
om konsekvenser av aktivitetsbegränsningar och dess relation
till delaktighet och hälsa.
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FN:s globala mål
De globala målen för hållbarhet i Agenda 2030 (3) är en möjlig utgångs
punkt för arbetsterapeuters hållbarhetsarbete. Det finns flera mål med
en tydlig arbetsterapeutisk koppling. Mål 3: ”att säkerställa att alla kan
leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla
åldrar” är naturligtvis given. Det är också ett mål där hållbar utveck
ling tydligt kan knytas ihop med arbetet med människors aktivitets
mönster, såsom ”hälsosamma levnadsvanor” (16). Till exempel kan
en förändring från att åka bil till att promenera bidra till bättre hälsa
och välbefinnande på såväl individnivå som på samhällelig och global
nivå. Vidare har svenska forskare argumenterat för att så kallade ekoetiska aktiviteter (ecopations) är hälsofrämjande både individuellt och
globalt (17). Forskning har också visat att personer vars liv (aktivitets
mönster) leder till höga utsläpp av växthusgaser inte skattar sig vare
friskare eller gladare än personer i hushåll med lägre utsläpp (18).
Mål 12: ”att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”
är också av stor relevans för arbetsterapi. Konsumtion kan relateras
till människors aktivitetsmönster och vanor. I regeringens strategi för
hållbar konsumtion ingår bland annat att ”stimulera beteendemönster
som beaktar hållbarhetsaspekter” (19) och där kan arbetsterapins akti
vitetskompetens vara till nytta. Relevansen av arbetsterapi blir också
tydlig när man beaktar att hållbara transporter och boende är bland
det som regeringen vill prioritera (19). Arbetsterapeuter kan arbeta
med att öka tillgängligheten till allmänna kommunikationer. Fler
personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
bör ges möjlighet att åka tåg, buss, tunnelbana och andra kommunala
färdmedel. Ett annat exempel på hur kompetensen kan användas är
att påverka utformningen av sopsorteringssystem så att det blir fysiskt
och kognitivt möjligt för alla i samhället att ta hand om sina sopor på
ett hållbart sätt.
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17 globala mål för hållbar utveckling
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Bland FN:s globala mål finns flera med en tydlig arbetsterapeutisk koppling.
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Som ett led i arbetet att bygga ett hållbart samhälle ingår också att
produkter och tjänster ska vara hållbara över tid och fungera för så
många som möjligt utan anpassning eller krav på speciella lösningar.
Också här har arbetsterapeuter kompetens som samhället kan använda
i högre grad. Att undvika speciallösningar för människor som har
särskilda behov är samhällsekonomiskt fördelaktigt och i linje med
en hållbar utveckling. Om nya bostäder genast görs tillgängliga,
vilket gällande bygglagstiftning kräver men som sällan uppfylls, kan
individuella bostadsanpassningar till en viss del undvikas. Fler får då
möjlighet att bo i det ordinära bostadsutbudet vilket också påverkar
människors möjlighet att uppleva delaktighet.
Avslutningsvis är såväl mål 5 om att uppnå jämställdhet, mål 8 om
anständiga arbetsvillkor och mål 10 om att minska ojämlikhet inom och
mellan länder relevanta för arbetsterapeuters arbete. Detsamma gäller
mål 11 om inkluderande och säkra städer. Hållbar utveckling handlar ju
inte bara om fysisk utformning av den byggda miljön eller produkter
utan även om hur informationen och utbudet av tjänster och verk
samheter utformas. I de sammanhangen brukar man använda begrep
pen universell design och sustainable design. Att öka tillgängligheten
och användbarheten så att fler kan använda sig av det ordinära utbudet
av tjänster och produkter är en fråga som berör allt fler, speciellt med
tanke på den ökande andelen av äldre i befolkningen. En hållbar
samhällsplanering måste väga in att medborgarnas behov varierar och
förändras. Man måste arbeta för att, i likhet med hållbarhetsmål 10
om minskad ojämlikhet (3), inkludera alla på lika
villkor. Även övriga mål i Agenda 30 är troligen av
mer eller mindre relevans för arbetsterapeuter,
när man tittar närmare på dem.
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Personcentrerad arbetsterapi
Idag verkar många för en hållbar utveckling i sina dagliga aktiviteter i
hemmet, på jobbet, i skolan och på fritiden. Allt fler väljer att konsu
mera klimatsmart och hälsofrämjande gällande dagligvaror, transpor
ter samt val av fritidsaktiviteter och semestervistelser. Om en person
har eller får en nedsättning i sin aktivitetsförmåga på grund av en
skada, sjukdom eller en förändring i miljön riskerar dock möjligheten
att verka för en hållbar utveckling att påverkas.
I arbetsterapeuters personcentrerade arbete ingår därför att tillgodose
individers möjlighet att delta i aktiviteter som främjar en hållbar
utveckling. Det kan ske genom individinriktade insatser som exem
pelvis förskrivning av hjälpmedel, bostadsanpassningar eller att ta
fram individuella strategier. Exempelvis kan en person med nedsatt
tidsuppfattning få ett minneshjälpmedel som stöd för att spara på
varmvattnet. Med hjälp av individanpassade checklistor med bildstöd
kan en person med intellektuell funktionsnedsättning planera inköp
och matlagning på ett klimatsmart och energibesparande
sätt. Anpassningar i bostaden kan också möjliggöra
för en person med rullstol att källsortera sina
sopor.
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Verktyg för arbetsterapeuter
Arbetsterapeuter är vana vid att arbeta med att förändra aktivitets
mönster. Anledningarna till en förändring är många, och önskan om
en mer hållbar livsstil kan vara ytterligare en (15). Hållbar utveckling är
fortfarande ett nytt område för många arbetsterapeuter, men det finns
publikationer som visar möjliga vägar och verktyg för att inkludera
denna aspekt i arbetet. ValMo-modellen var den första modellen
som innefattade ett fokus på dessa frågor (20) och Model of Human
Occupation (21) har också beskrivits som användbar på detta om
råde (15). Vidare finns en modell för hur personer själva kan reflektera
över sitt aktivitetsmönster och dess för- och nackdelar i förhållande
till hållbar utveckling (9, 22).
Slutligen har en litteraturöversikt (7) identifierat fyra sätt som arbets
terapeuter kan bidra:
• Genom att anpassa aktivitetsmönster till förändringar som
redan skett (såsom torka) och för att förhindra framtida klimat
förändringar.
• Genom att samarbeta med klienter och med andra professioner.
• Genom att utforska människors aktiviteter och vad som styr dem.
• Genom att varna för konsekvenser av olika aspekter av ohållbarhet
ur ett aktivitetsperspektiv.
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Sveriges Arbetsterapeuter
och hållbar utveckling
I Sverige finns cirka 11 000 yrkesverksamma arbetsterapeuter och
svensk arbetsterapi har en mycket god ställning internationellt – men
trots det använder samhället inte all den kompetens som arbetstera
peuter besitter.
Sveriges Arbetsterapeuter anser att arbetsterapeuters kompetens
gällande människors aktivitetsmönster, relationen mellan aktivitet
och hälsa samt samhällsplanerande insatser inte utnyttjas tillräckligt
i strävan mot en hållbar utveckling. Dessa kompetenser, lik
som utbildning och forskning i ämnet, bör arbetsterapeuter
lyfta fram ännu tydligare. Med denna skrift hoppas vi på
börja en positiv förändring.
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Hållbar utveckling omfattar mer än människors
relation till naturen och dess invånare. Det
handlar om delaktighet, levnadsvanor och
mänskliga rättigheter – det vill säga
om att skapa ett gott samhälle för
alla. Arbetsterapeuters kompetens g
 ällande människors
aktivitetsmönster, relationen mellan aktivitet
och hälsa samt samhällsplanerande insatser kan
bidra och göra skillnad i
arbetet att nå en hållbar
utveckling.
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