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Abstrakt 
 
Att kunna utföra de aktiviteter som man vill är betydelsefullt för hälsa och 
välbefinnande. Att bli äldre innebär att vissa besvär och funktionshinder 
kan öka. Det kan leda till att individen får svårt att utföra de aktiviteter 
som den vill. Syftet med studien var att undersöka äldre personers 
aktiviteter i och utanför hemmet samt vad de skulle vilja göra. Vidare var 
syftet att beskriva äldres uppfattning om hjälpen de får med dessa 
aktiviteter. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer 
med fyra äldre personer som hade hemtjänst. Resultatet visade att 
självständighet prioriterades högt och att många var självständiga i sin P-
ADL. Färre aktiviteter utfördes utanför hemmet även om dessa värderades 
högt. Vidare framkom att aktiviteter som de äldre har fått beviljat inte 
alltid utfördes trots en önskan från den äldre. För att kunna möjliggöra 
aktivitet för äldre är det viktigt att ta tillvara på de aktiviteter de kan och 
vill utföra. Detta kan ske genom ökat samarbete mellan arbetsterapeuter 
och hemtjänstpersonal och att mer tid finns för kartläggning av äldres 
aktivitetsproblem. 
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1. Inledning 
 

Statistiska centralbyrån (2006) förutspår att den äldre befolkningen kommer att öka. År 2050 

förväntas det finnas drygt 900 000 fler äldre över 65 år jämfört med år 2006. Äldre brukar 

beskrivas som de över 65 år men detta säger inget om hur personen fungerar socialt, 

psykologiskt och biologiskt. Att bli äldre innebär dock att åldersrelaterade sjukdomar såsom  

t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, kognitiva problem och fallskador 

blir vanligare (Andersson, 2006). Detta kan ge besvär och funktionella begränsningar som kan 

medföra att individen får svårt att utföra aktiviteter (Iwarsson, 2005; Kielhofner, 2002).  De 

nationella målen för äldreomsorgen i Sverige innebär att kommunerna ska ansvara för att de 

äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag 

(Socialstyrelsen, 2002). 

 

Aktivitet är ett vanligt förekommande begrepp inom arbetsterapi och arbetsterapins 

grundläggande antagande är att deltagande i meningsfulla aktiviteter främjar hälsa och 

välbefinnande (Kielhofner, 2002; Townsend et al., 2002).  Aktivitetsutförandet påverkas alltid 

av den kontext personen befinner sig i vid utförandet av aktiviteten. Det finns alltså ett samspel 

mellan aktiviteten, kontexten och individen med sina fysiska och psykiska komponenter där alla 

delar kan påverkas av varandra (Kramer, Hinojosa & Royeen, 2003). Kontexten kan delas in i 

kulturell, fysisk och social kontext och den kan både främja och hämma utförandet av 

aktiviteten. Problem med aktivitetsutförandet uppstår alltså om kraven som finns i miljön eller 

i aktiviteten är för höga i förhållande till individens kapacitet (Kielhofner, 2002). 

  

Sedan 1950-talet har kvarboendeprincipen, att få bo kvar i sin invanda miljö, varit vägledande 

för svensk äldreomsorg. Allt fler äldre kommer bo i ordinärt boende i framtiden, och därför är 

det av stor vikt att de får den hjälp de behöver där (Wånell, 2006). Betydelsen av bostaden 

ökar i samband med åldrandet och hemmet blir ofta en trygghet. Den familjära kontexten som 

hemmet innebär är en förutsättning för självständighet (Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin, 

2007). Hemmet och närmiljön innehåller vardagliga saker som påminner om ens identitet och 

det är miljön som triggar vanor och beteende. Haak et al. (2007) menar att äldre kämpar för 

att vara självständiga i de vardagliga aktiviteterna hemma och att det är mycket viktigt för de 

äldre att åtminstone själva kunna ha möjlighet att styra och bestämma över sin vardag. 
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Aktiviteter i det dagliga livet [ADL] är de sysslor som människor gör varje dag som ofta utgör 

en bas för en annan aktivitet (basaktiviteter), såsom arbete eller aktiviteter i sociala 

sammanhang. Om ADL inte klaras av självständigt kan det bli aktuellt med hemtjänst som är 

en del av den service kommunen ger för att äldre skall kunna bo kvar i den egna bostaden så 

länge som möjligt. ADL kan delas upp i personlig ADL [P-ADL] och instrumentell ADL [I-

ADL]. P-ADL består av aktiviteterna äta och dricka, förflyttning, toalettbesök, på- och 

avklädning, personlig hygien och övrig kroppsvård. I-ADL består av kommunikation, resor, 

matlagning, tvätt och städning (Christiansen & Baum, 2005). Utöver att hjälpa till med ADL 

kan hemtjänsten också bidra med insatser som behövs för att bryta isolering såsom 

ledsagning, eller för att den äldre ska känna sig trygg och säker i sitt eget hem 

(Socialstyrelsen, 2002).  

 

Många äldre utför många aktiviteter ensamma i sitt eget hem, men de värderar aktiviteter 

utomhus väldigt högt (Bengtsson, 2003; Horgas, Wilms & Baltes, 1998). Engagemang i 

aktiviteter utanför hemmet är viktigt och bidrar till positiva hälsoeffekter då både själva 

aktiviteten utomhus och miljön man vistas i påverkar människan. Äldre vill delta i fler 

aktiviteter utanför hemmet men på grund av funktionella begränsningar och otillgänglig miljö 

blir aktivitetsrepertoaren begränsad (Hovbrandt, Ståhl, Iwarsson, Hortsmann & Carlsson, 

submitted; Mollenkopf et al., 1997). I en studie framkom det att den vanligast förekommande 

offentliga platsen som äldre ville besöka var affärer men även parker var viktiga miljöer att 

besöka. Dock framkom det att närmiljön innehöll många problem så som ojämn beläggning, 

trappsteg och tunga dörrar (Valdermarsson, Jernryd & Iwarsson, 2005). Att utemiljön är 

tillgänglig har även stor betydelse för sociala kontakter, då en parkbänk kan bidra till en 

känsla av att vara delaktig då den äldre kan ta del av det sociala livet genom att observera 

människor och vara bland andra (Haak, Dahlin, Fänge & Sixsmith, in press; Hovbrandt, 

Fridlund & Carlsson, in press; Küller & Küller, 1994).  Flera studier har undersökt äldres 

aktiviteter och dessa visar att intressen bland äldre varierar stort, liksom för alla åldersgrupper 

(Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Leghart, Ryan & Avlund, 2005; Valdemarsson et al., 

2005). Därför är det av stor betydelse att ta hänsyn till varje unik individs intressen då alla 

individer är olika (Townsend et. al., 2002). 

 

Kielhofner (2002) menar att för att bedriva effektiv rehabilitering bör denna vara baserad på 

personens egna intressen och erfarenheter. Rehabilitering kan ses som att skapa möjlighet för 

individen att vinna tillbaka slumrande färdigheter eller för att bibehålla den funktionella 
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kapaciteten.  Personer som inte använder sina färdigheter riskerar att förlora förmågan att 

använda dem vilket innebär problem i utförandet av aktiviteter (Socialstyrelsen, 2001). 

Hemtjänsten har stor betydelse för äldres rehabilitering eftersom kommunerna har 

rehabiliteringsansvaret i ordinärt boende. Rehabilitering av äldre är oftast en långsiktig och 

ständigt pågående process och effekterna är sällan synliga förrän långt efter det att åtgärderna 

satts in (Svenska kommunförbundet, 1999). Målet för äldrerehabilitering är att de äldre ska få 

leva ett så normalt liv som det går så länge det är möjligt. Detta innebär inte bara fokus på 

kroppsfunktioner utan alltmer på aktivitet och delaktighet (Nygren, 2003). Alla aktiviteter 

som sker under dygnet har betydelse för rehabiliteringsprocessens förlopp. Av den 

anledningen kan inte rehabilitering isoleras till specifika tillfällen där insatserna utförs av 

rehabiliteringspersonal såsom t.ex. arbetsterapeut. Rehabilitering måste därför naturligt 

integreras i vardagen för att uppmärksamma sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor 

och rehabiliteringsinsatserna. Det leder till att alla personer som finns i individens vardag, 

som t.ex. hemtjänstpersonal, måste ha ett rehabiliterande synsätt. Äldres rehabilitering bygger 

i hög grad på att rehabiliteringspersonal arbetar indirekt genom att informera och undervisa 

omsorgspersonalen. Insatser som är ”snällt tänkta” eller ”sparar tid” kan ibland leda till 

passivitet (Socialstyrelsen, 2001). Exempel på sådana insatser kan vara att klä på byxor på 

vårdtagaren som egentligen kan göra det själv men med viss ansträngning. I vissa fall kan det 

dock vara befogat att hjälpa till eller anpassa aktiviteten för att spara energi till en annan, för 

vårdtagaren mer meningsfull, aktivitet. Att anpassa aktiviteten så att den äldre själv kan vara 

delaktig i vissa moment ger också känslan av själv ha gjort något vilket är viktigt (Schultz & 

Schkade, 1997). 

 

Det är mycket viktigt att äldre får fortsätta utföra de aktiviteter de alltid gjort (Hovbrant et al, 

in press). T.ex. är det betydelsefullt för äldres hälsa att kunna utföra ADL (Hillerås, Jorm, 

Herlitz & Winblad, 2001), och möjligheten att kunna gå på promenad och träffa vänner är 

också viktigt för välbefinnandet och högt värderade aktiviteter bland äldre (Legharth et al., 

2005; Silverstein & Parker, 2002). Ibland är det dock svårt att utföra dessa aktiviteter på 

grund av fysiska funktionshinder eller otillgänglig miljö. Eftersom gruppen äldre blir allt 

större så är det viktigt att utföra förebyggande och rehabiliterande insatser för bästa möjliga 

aktivitetsförmåga. Alltfler kommuner får upp ögonen för att rehabilitering för äldre är viktigt. 

Det pågår t.ex. ett projekt i Malmö Stad där arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska undervisa 

annan vårdpersonal i ett rehabiliterande synsätt. De förväntade effekterna av projektet är att 

det rehabiliterande arbetssättet, med fokus på det friska, på sikt kommer spara tid för 
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personalen och ge bättre livskvalitet genom ökad aktivitet för de äldre. För att lättare kunna se 

effekter av projektet kan det vara betydelsefullt att undersöka hur situationen för de äldre ser 

ut innan personalen får utbildningen.  

 

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka äldre personers aktiviteter i och utanför hemmet samt 

vad de skulle vilja göra. Vidare var syftet att beskriva äldres uppfattning om hjälpen de får 

med dessa aktiviteter.  

 

 

3. Metod 
 

Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med äldre personer. 

3.1 Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna för urvalsgruppen var att de skulle vara över 65 år och ha hjälp av 

hemtjänstpersonal som ännu inte fått utbildning i rehabiliterande synsätt. Vidare skulle 

respondenterna ha kognitiv förmåga att kunna delta i intervjun. Med hjälp av en mellanhand 

valdes respondenter utifrån ovanstående kriterier. Den aktuella metoden för urvalet var en 

målinriktad sampling vilket innebär att ett antal i förväg definierade kriterier uppfylls (DePoy 

& Gitlin, 1999). Eftersom många uppfyllde kriterierna gjorde mellanhanden ett slumpmässigt 

urval av dessa personer. Med hjälp av hemtjänstpersonal lämnades muntlig och skriftlig 

information till urvalsgruppen. Till en början tillfrågades 15 personer, men då bara två av 

dessa ville medverka tillfrågades ytterligare 15 personer. Slutligen valde fem av 30 tillfrågade 

att medverka.   
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3.1.1 Undersökningsgruppen 

Av de fem som svarade positivt till att medverka kunde endast fyra delta eftersom en 

respondent drabbades av plötslig sjukdom vilket gav ett externt bortfall. De fyra 

respondenterna var mellan 81 och 87 år med en medelålder på 85 år. Hemtjänst hade de haft i 

allt från nio månaders tid till över tre år. Alla bodde i lägenheter i Malmö. Tre respondenter 

var ensamboende och en var samboende. Samtliga respondenter använde rollator vid 

förflyttningar inomhus. Utomhus använde alla rollator utom en som förflyttade sig med hjälp 

av käpp.  

 

3.2 Metod/instrument för insamling av information 

Studien har en kvalitativ ansats vilket betyder att den bygger på detaljerade, ingående 

beskrivningar av respondenternas aktiviteter och involverar därför få människor (Denscombe, 

2000). Hur intervjun skulle gå till diskuterades och slutligen valdes intervjuer där 

respondenterna tilläts utveckla sina idéer och svara mer utförligt på de frågor som ställdes 

vilket Denscombe (2000) menar är en slags semistrukturerad intervju. En frågeguide 

upprättades (se bilaga) och i den listades frågeområden och förslag till frågor vilket Dahlberg 

(1997) och Denscombe (2000) menar är ett bra stöd för intervjuaren. Beroende på vad 

respondenterna pratade om blev frågornas ordningsföljd flexibel. Frågorna var utformade så 

enkelt och okomplicerat som möjligt och ledande frågor försökte undvikas. Författarna 

strävade efter att uppnå en hög grad av innehållsvaliditet som möjligt, vilket Depoy och Gitlin 

(1999) menar beror på hur väl intervjuguiden speglar området som ska undersökas. Därför 

diskuterade författarna mycket kring frågorna för att se till att intervjufrågorna skulle svara 

mot syftet. Två provintervjuer utfördes då de intervjuade fick uttrycka sina åsikter om 

tillvägagångssättet samt frågeformuleringar och intervjuarna kunde reflektera över eventuella 

ändringar vilket Trost (1993) rekommenderar. Tillsammans med intervjuguiden användes 

även instrumentet ADL-taxonomin (Törnqvist & Sonn, 2001) som hjälp för att fråga kring 

alla dagliga aktivitetsområden. ADL-taxonomin tar upp 12 basaktiviteter samt de 

delaktiviteter/moment som varje basaktivitet består av. Instrumentet användes endast som en 

slags checklista över vilka aktiviteter som respondenterna klarade av. Frågorna handlade bl.a. 

om hur en vanlig dag såg ut, vad hemtjänst hjälpte till med, om respondenterna uppmuntrades 

till att göra så mycket som möjligt själva, om de kunde vara ute i den utsträckning de ville och 

vad de brukade göra ute.  
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3.3 Procedur 

Namn och telefonnummer fick författarna efter att respondenterna erhållit information och 

tackat ja till studien. Vid bestämmande av tid och plats för intervjun accepterade samtliga 

respondenter att intervjun skulle genomföras i deras hem. Wallén (1996) menar att intervjun 

bör ta plats i den kontext där det man samtalar om är aktuellt, och Dahlberg (1997) anser att 

det kan vara en fördel att genomföra intervjun i den intervjuades hem. Eftersom intervjun 

skulle handla om aktiviteter i vardagen föll det sig lämpligt att besöka dem i deras hem. 

Intervjuerna inleddes med några korta bakgrundsfrågor för att sedan gå över till en öppen 

fråga vilket Trost (1993) menar är lämpligt då den intervjuade fritt kan berätta något kring 

intervjuns ämnesområde. Författarna utförde intervjuerna var för sig och gjorde två intervjuer 

var. En anledning till detta var, liksom Trost (1993) tar upp, att om man är två intervjuare kan 

det kännas som om den intervjuade kommer i underläge. För att båda författarna skulle bli så 

insatta som möjligt i alla intervjuer spelades de in på band. Att spela in på band har flera 

fördelar genom att intervjuaren kan koncentrera sig på respondenten, lyssna och ställa 

relevanta följdfrågor (Trost, 1993). Dessutom kan man genom inspelning kontrollera vad som 

verkligen sades utan att lägga in för mycket egna åsikter. Intervjuerna tog mellan 30 och 90 

minuter att genomföra och skedde utspritt under en tvåveckorsperiod. 

 

3.4 Bearbetning av den insamlade informationen  

Vid bearbetning av intervjuerna lyssnade den som utfört intervjun igenom inspelningen och 

skrev ut den i text där även pauser, skratt osv ingick. Vid utskrifterna togs hänsyn till syftet 

och några uttalanden som inte kunde kopplas till syftet utelämnades. Wallén (1996) menar att 

det inte blir lika bra resultat ifall någon annan än intervjuaren gör utskriften och av den 

anledningen valde författarna att göra så. Därefter lyssnade den andra författaren igenom 

ljudinspelningen och kontrollerade den mot det skrivna för att se om något väsentligt missats. 

Att skriva ut intervjuerna underlättar analysarbetet eftersom det är svårt att hantera data som 

endast finns inspelad, då man t ex. inte kan jämföra två intervjuer samtidigt (Dahlgren, 1997).  

Dessutom lästes alla intervjuerna igenom flera gånger av författarna och relevanta stycken 

markerades. En analysmetod som Trost (1993) beskriver användes för att få en tydligare 

överblick över materialet. I enlighet med denna metod upprättades en tabell över alla 

respondenter och rubriker utifrån frågeguiden såsom ”vanlig dag”, 

”hjälpbehov/självständighet”, ”uppmuntran”, ”uteaktiviteter” och ”må bra” skrevs i varje 
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kolumn. Stycken som markerats tidigare fördes in under varje rubrik.  Dessutom valdes det 

mest centrala ur varje intervju ut och skrevs ner på ett separat papper. Därefter jämfördes 

respondenternas uppgifter och gemensamma grundtankar uppmärksammades inom de tre 

huvudtemana Aktivitet i hemmet, Aktivitet utanför hemmet och Respondenternas uppfattning 

om hjälpen de får. Dessa gemensamma grundtankar analyserades ytterligare och utifrån dessa 

skrevs resultatet. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Ansökan skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan 

studien genomfördes. Ett informationsbrev till ansvarig chef för stadsdelens omsorg skickades 

ut med en samtyckesblankett som skrevs under. Därefter fick alla deltagarna ett 

informationsbrev där de informerades om undersökningen, syftet, att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst kunde avbryta utan att ange skäl. Innan intervjun påbörjades berättade 

intervjuaren återigen att ingen obehörig skulle få tillgång till det inspelade materialet. 

Författarna lovade också konfidentialitet vilket innebär att ingen utomstående kan identifiera 

enskilda individer. Det insamlade materialet förvarades så att ingen obehörig kunde ta del av 

det och det skulle användas endast för författarnas specifika syfte att undersöka de äldres 

aktiviteter. 
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4. Resultat  
 
Hjälpbehovet hos respondenterna var varierande. Samtliga hade hjälp med I-ADL såsom tvätt, 

städ och inköp. De som kunde försökte själva att damma och plocka undan. En respondent 

hyrde in privat städhjälp och gjorde således inte något själv trots viss förmåga till det. 

Storhandling behövde samtliga hjälp med, medan mindre inköp kunde utföras självständigt av 

någon. När det gällde P-ADL var det främst förflyttningar in och ut ur huset och dusch som 

respondenterna behövde hjälp med. Tabell 1 beskriver hjälpbehovet utförligare. 
 

Tabell 1  Grad av självständighet i de delaktiviteter som minst en av respondenterna 

  uppgav att de inte utför självständigt (n=4)  

  Grad av självständighet 
Basaktiviteter                      
-delaktiviteter Självständig Gör med hjälp av 

hemtjänst/annan 
Hemtjänst/annan 
gör Gör inte 

P-ADL     

Förflyttningar      
Ut och in ur huset 1 3   
I yttre närmiljön 2   2 
Påklädning     
Tar på strumpor 3  1  
Tar fram kläder 3  1  
Personlig hygien     
Duschar 1 2 1  
Tvättar håret  1 1 2  
I-ADL     
Matlagning     
Tillreder kallt mål 3  1  
Värmer färdigmat 3  1  
Tillagar varm mat 2   2 
Inköp     
Utför småinköp 2  1 1 
Storhandlar   4  
Städ     
Daglig småstädning 2  2  
Stor veckostädning   4  
Tvätt     
Tvättar för hand 2   2 
Tvättar i maskin     4   
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Genomgående för respondenterna var att de tyckte att de hade det bra och kämpade på med 

sina aktiviteter trots funktionsnedsättningar och andra svårigheter. Formuleringar som 

förekom var ”Jag ska inte klaga” och ”Jag har det ju så bra”. Även då de inte kunde utföra 

vissa aktiviteter upplevde de sig vara nöjda med sin situation. Dock uttrycktes följande: 

”Man får inte ha stora anspråk när man blir gammal, så är det bara”. 
 

4.1 Aktiviteter i hemmet 

Hemmiljön blev väldigt viktig då respondenterna tillbringade mycket tid där. Alla hade hittat 

aktiviteter i hemmet som fick dagarna att gå fort. Dessa aktiviteter kunde ofta vara att 

”plocka och dona”. Vid beskrivning av hur en vanlig dag kunde se ut framkom det att 

respondenterna hade många dagliga vanor och rutiner, som att titta på samma tv-program 

varje dag och att hemtjänsten kom vid en viss tidpunkt osv. Även om dagen var inrutad så 

kunde den kännas lång ibland då en stor del av dagen tillbringades ensam. Mycket tid kunde 

också gå till att vänta på hemtjänsten. I vissa fall kunde aktiviteter skjutas upp på grund av att 

hemtjänsten inte kom på den utlovade tidpunkten. Respondenterna hade många aktiviteter 

som de kunde utföra inomhus såsom lyssna på radio och musik, prata i telefon, måla, lösa 

korsord och titta på tv. Det var endast en respondent som inte utförde så många aktiviteter 

vilket berodde på bristande fysisk kapacitet i förhållande till miljöns och aktiviteternas krav. 

Respondenterna ville dessutom kunna utföra vissa aktiviteter som de gjort förr men som de 

inte kunde längre. Exempel på sådana aktiviteter var att byta gardiner, putsa fönster och 

träffa vänner. 

 

Alla respondenter bodde kvar i sina hem där de alla bott länge och de uttryckte att de ville bo 

kvar i den egna bostaden så länge de klarade av att utföra nödvändiga aktiviteter. Trots att 

huset kunde vara otillgängligt pga. tunga dörrar och flera trappsteg trivdes respondenterna och 

de menade att den invanda miljön och sociala kontakten bidrog till att de kände sig trygga i sitt 

boende.  Som en av respondenterna uttryckte det: 

 

Så tycker de att jag kan flytta så jag kommer ut själv, men jag tycker 

jag klarar mig rätt bra själv. I alla tre trapporna här så finns det folk 

jag känner eftersom jag bott här sedan huset byggdes…och då tycker 

jag det är ett stöd liksom. Även om man inte går dit så ofta så…men 
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känner man dem så, eller möter man dem i trappan så. Så då tycker 

jag det är bra så länge jag kan.  

 

En viktig anledning till trivseln och tryggheten i boendet berodde på att de kände människor i 

huset och i närområdet. Denna sociala kontakt kunde bidra till att de blev mer aktiva. Genom 

att få hjälp av grannarna med vissa detaljer i en aktivitet t.ex. öppna en dörr eller slå ett 

telefonnummer kunde respondenterna utföra fler aktiviteter. En respondent som tillbringade 

mycket tid inomhus sysselsatte sig med att samtala med grannar och andra människor genom 

sitt fönster på första våningen. Hon berättade också hur betydelsefull utsikten var för henne 

just därför att hon inte var ute så ofta.  

 

Jag har så fin utsikt vet du… barnen när det är snö, de springer upp 

och ner för backen…de har så brått som om det inte finns en dag efter 

denna… ooh det är så roligt att se på! 

    

4.2 Aktiviteter utanför hemmet 

Det framkom att det var viktigt att kunna utföra aktiviteter utomhus men att det fanns hinder 

som gjorde att utevistelse inte gick att genomföra i önskad utsträckning och även att några av 

respondenterna faktiskt aldrig var ute. Alla respondenterna var beroende av någon för att 

kunna ta sig ut. De behövde t ex. hjälp med att öppna en port, ta med sig rollatorn nedför 

trapporna, köra rullstol eller med att få avlastning för vård av anhörig i hemmet. Även om det 

beviljats promenad med hemtjänst resulterade det inte alltid i att promenader genomfördes.  

Det var olika anledningar till varför detta inte gjordes, t ex. att det saknades en rullstol som 

respondenten var i behov av för att komma ut. Hur det upplevdes att inte komma ut var 

väldigt individuellt då någon var nöjd med att vara inne men det förekom även en längtan ut 

och känsla av isolering i hemmet.   

 

Att ha ett stort socialt nätverk visade sig ha väsentlig betydelse. En respondent räknade med 

att någon kunde hjälpa henne nedför trapporna och öppna porten, som hon själv uttryckte det:  

 

Jag kan komma ut när jag vill. Det finns någon som kan hjälpa mig. 

Det har det varit. 

 



11 

När det sociala kontaktnätet saknades kunde även det vara en anledning till att 

respondenterna inte var ute så mycket. Anhöriga spelade en viktig roll då det var tack vare 

dessa som respondenterna kunde hålla sig aktiva eftersom de anhöriga ibland kom och 

hämtade den äldre för att göra något tillsammans. De respondenter som inte fick möjlighet att 

vara ute gick miste om de viktiga sociala kontakter som det innebar att vara ute. Att t ex. gå 

ut och sätta sig i en park och prata med folk var något som respondenterna saknade. Andra 

aktiviteter som inte utfördes men som respondenterna uttryckte en önskan om att göra 

utanför hemmet var bl.a. att besöka affärer och uträtta ärenden men även att utöva tidigare 

fritidsintressen såsom att besöka kulturevenemang och kyrkliga aktiviteter.  

 

4.3 Respondenternas uppfattning om hjälpen de får 

Respondenterna uttryckte att de försökte göra så mycket som möjligt själva och 

att detta var mycket viktigt för dem. Ett citat illustrerar detta: 

  

När man blir lite piggare så vill man förfärligt gärna klara sig 

själv…helt själv…men det gör jag ju inte, det är jag fullt medveten 

om…men jag vill göra så mycket jag nånsin kan. Det är så oerhört 

viktigt för psyket och hela alltet att man kan det.   

 

Även om respondenternas upplevelser ofta var att de behövde mycket hjälp och att de var 

glada för hjälpen de fick av hemtjänst så klarade de mycket av P-ADL själva. De 

respondenter som hade fått mer hemtjänst beviljat efter att ha ramlat hade själva, varefter de 

blivit bättre, avsagt sig viss hjälp. Vid duschsituationen behövdes endast tillsyn allteftersom 

de blev bättre vilket respondenterna själva påpekade för personalen. Det fanns även andra 

aktiviteter som respondenterna själva insåg att de skulle kunna göra och därför också ville 

göra. Respondenterna upplevde att hemtjänsten uppmuntrade dem till att göra så mycket som 

möjligt själva. När de skulle förklara på vilket sätt de uppmuntrades framkom att det främst 

var respondenterna själva som talat om när de inte behövde lika mycket hjälp längre. 

Respondenterna hade också hittat strategier för att självständigt kunna utföra aktiviteter t.ex. 

sitta ned istället för att stå vid köksaktiviteter. 

 

Inköp visade sig vara en viktig aktivitet. Ingen av respondenterna följde med vid de stora 

veckoinköpen.  De som hade hjälp av anhöriga med inköpen tyckte att det fungerade bra 
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eftersom anhöriga visste bäst vad respondenterna ville ha. När någon annan handlade, såsom 

hemtjänst, uttryckte respondenterna att de inte riktigt visste vad de fick ”visst man kan ju 

säga köp det och köp det, men man vill ju liksom vara med också”. Hur nöjda de var med 

inköp berodde på huruvida respondenterna själva kunde utföra små inköp. När de inte själva 

kunde småhandla visade ett inköp i veckan sig vara för lite då vissa varor tog slut innan nästa 

inköp.  

 

Flera aktiviteter som var beviljade utfördes inte alltid. I vissa fall berodde detta på att 

respondenterna själva sagt att de klarar det och i vissa fall gjordes dessa inte ändå. Sitta med 

vid måltid och promenad var exempel på sysslor som respondenterna hade beviljade och som 

de önskade skulle utföras men som inte gjordes.  

 

De ska egentligen sitta kvar när jag äter, det har jag fått beviljat, 

men det är få som gör det… de har så bråttom. Så fort det är klart i 

mikron så sätter de fram det åsså –Hej då! 

 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Denna studie visar att de äldre har många aktiviteter som de utför inomhus och de upplever att 

dagarna går relativt fort. Även om de själva inte upplevde sig göra så mycket så stimulerade 

ändå hemmiljön till aktivitet då det alltid fanns något att pyssla med som t.ex. att plocka bland 

gamla ting. Resultatet visar därigenom på betydelsen av att få bo kvar i sin invanda miljö så 

länge man kan göra vissa nödvändiga sysslor. Haak et al. (in press) kom fram till att hemmet 

var starkt sammanlänkat med självständighet och i samma studie framkom att de äldre 

värderar självständighet mycket högt vilket också framgår av vår studie. Respondenterna 

framhöll att de var mycket glada över vad de kunde utföra själva. Vi menar att de själva hade 

ett slags rehabiliterande synsätt och förstod vikten av att självständigt utföra aktiviteter. 

Oavsett om de äldre har en positiv syn på aktivitet eller inte så anser vi att det är viktigt att 

hemtjänsten har det och stöttar och uppmuntrar till aktivitet. Det var främst I-ADL som de 
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äldre hade problem att utföra och som hemtjänsten hjälpte till med. Detta stämmer överens 

med Dahlberg och Herlitzs (1997) studie som visar att I-ADL är de aktiviteter som vanligtvis 

förloras först vid en funktionsnedsättning. I alla aktiviteter är det viktigt att vara med och i 

alla fall försöka utföra delmoment om detta är något som är meningsfullt för individen. 

 

Det blev tydligt att kraven i miljön var för höga i förhållande till respondenternas kapacitet då 

miljön i entréerna var otillgängliga. En förutsättning för att utföra aktiviteter utomhus var att 

få hjälp ut av någon. Hovbrandt et al. (Submitted) menar att de äldre inte deltar i aktiviteter 

utanför hemmet så mycket som de skulle vilja vilket också vår studie visar. Respondenterna 

ville gärna besöka affärer och handla själva eller tillsammans med någon. Detta stöds av 

Valdemarsson et al. (2005) som kom fram till att affärer var den kategori av faciliteter som 

äldre helst besökte. Detta anser vi vara en aktivitet som inte ska nonchaleras eftersom detta 

var viktigt för respondenterna. Det är av stor betydelse att hemtjänstpersonalen får förståelse 

för vilka aktiviteter som är viktiga för den enskilda individen och försöker tillgodose dessa.  

 

Att aktiviteter som de äldre vill ska utföras av eller tillsammans med hemtjänst inte görs 

tycker vi är en brist. Det var främst promenad som framkom som en aktivitet som inte verkar 

vara prioriterad hos hemtjänst men mycket uppskattad av de äldre. Hemtjänstpersonalen 

skulle i vissa fall också sitta med vid måltid vilket också verkade prioriteras lågt till fördel för 

en traditionell nödvändig syssla såsom t.ex. städning. Vi tror att en stor anledning till varför 

vissa sysslor utförs men inte andra är att det inte finns resurser till att utföra alla sysslor så 

personalen är tvungen att prioritera och då gynnas de sysslor där ett resultat fort kan ses 

såsom tvätt och städning. Tidsbrist verkar alltså göra att hälsofrämjande aktiviteter 

bortprioriteras. Detta faller tyvärr tillbaka på vårdtagaren som kanske i vissa fall skulle må 

bättre av att få umgås med någon en stund eller få röra på sig. Det finns även andra 

andledningar till varför vissa aktiviteter inte utförs som hemtjänst inte rår över. T ex. saknades 

en rullstol för utomhusbruk vilket gjorde att aktiviteter utanför hemmet inte kunde 

genomföras. Wressle och Samuelsson (2004) menar att välfungerande hjälpmedel stödjer 

aktivitetsutförandet och det har också en positiv effekt på känslan av trygghet samt 

självständighet. 

 

En aspekt i prioriteringen när det gäller mer sociala aktiviteter är att hemtjänstpersonal bör 

veta vilket socialt nätverk vårdtagaren har eller önskar ha. Vi kom fram till att de äldre i vår 

studie som verkade ha ett litet socialt nätverk var de som hade minst aktiviteter utomhus och 
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därför bör detta vara något för hemtjänstpersonal att tänka på i sitt arbete. Exempelvis tror vi 

att promenader som uteblir pga. ovilja hos den äldre, dåligt väder eller andra omständigheter 

ändå är viktiga att försöka genomföra då hemtjänsten ska bidra med insatser för att bryta 

isolering (Socialstyrelsen, 2002). Ytterligare en orsak till att just promenad är viktigt är att 

fysisk aktivitet och frisk luft påverkar människan positivt (Bengtsson, 2003). Bland annat är 

utevistelse fördelaktigt då flera hälsoeffekter kan uppnås genom att skelettet stärks, 

sömnkvaliteten förbättras, smärta kan lindras och ett socialt liv kan främjas (Küller & Küller, 

1994).   

 

För äldre är närmiljön särskilt viktig då deras fysiska miljö ofta är begränsad. Närmiljön kan 

vara vistelse på en balkong eller utsikten från ett fönster. Utsikten är ett mycket viktigt inslag i 

närmiljön och de äldre vill kunna följa händelser i naturen och bland människor (Bengtsson, 

2003). Vår studie bekräftar detta då en respondent berättade hur betydelsefull utsikten var för 

henne då hon sällan var ute. Balkongen visade sig också vara en viktig plats att kunna besöka, 

men på grund av fysiska hinder i form av för höga trösklar kunde inte balkongen brukas. För 

arbetsterapeuter är tillgänglighetsaspekten ett område som är viktigt att beakta då otillgänglig 

miljö är en orsak till aktivitetsproblemen (Iwarsson, 2005).   

 

Denna studie visade att matchningen mellan den hjälp de äldre får och den hjälp de faktiskt 

behöver eller vill ha kunde vara bättre. Av den anledningen menar vi att det är viktigt att 

hemvårdsinspektören, som är den som beviljar insatserna, kontinuerligt uppdaterar dessa då 

de kan förändras beroende på vilka aktivitetsproblem den äldre har. Vi upplever i många fall 

när vi träffat våra respondenter att det behövs inslag av arbetsterapeutisk kompetens. Äldre 

kan behöva stöttning och samtal kring sina aktiviteter. Till viss del kan deras aktiviteter bli 

färre då ingen har kunskap om vad de äldre önskar göra. Alla äldre med hemtjänst borde få 

tillfälle att tillsammans med en arbetsterapeut gå igenom vilka aktivitetsproblem de har samt 

vad de själva har en önskan att göra. Detta kan sedan arbetsterapeuten gå igenom tillsammans 

med hemtjänstpersonalen för att göra dem uppmärksamma på vad som är viktigt för individen 

och då uppnå ett individcentrerat förhållningssätt vilket Townsend et al. (2002) menar är 

viktigt. Vi menar att hemtjänsten som ofta arbetar tätt med vårdtagaren skulle kunna se vilka 

problem som finns i vardagen och dessutom tillfråga arbetsterapeuter i frågor de själva inte 

har svaret på direkt. Dock är vi medvetna om att vår kunskap om hur kontakten mellan 

arbetsterapeuter och hemtjänst ser ut är begränsad. Det kan säkert variera mellan olika 

verksamheter, men att föra fram en arbetsterapeutisk profil med meningsfulla aktiviteter i 
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fokus och genom kontinuerliga möten med hemtjänstpersonal skulle aktivitetsproblem hos de 

äldre kanske minska.  

 

5.2 Metoddiskussion  

Genom att använda intervjuer var det möjligt för oss att få djupgående och detaljerade svar, 

vilket Denscombe (2000) menar är en fördel med intervjuer jämfört med att använda någon 

annan metod. Tack vare att vi utförde semistrukturerade intervjuer fick vi veta att 

respondenterna inte hade så stora anspråk på sin situation vilket vi nog inte hade 

uppmärksammat om vi använt oss av t.ex. enkäter då de inte ger någon möjlighet att utveckla 

svaren. Att deras krav inte var så höga kan bero på att de tillhörde samma kohort och därmed 

hade växt upp under samma tid. Kanske hade de inte så höga förväntningar på hjälp från 

samhället? Hade det varit en senare generation med andra värderingar och förväntningar i 

undersökningen kanske resultatet hade blivit annorlunda. Därför är det av betydelse att ta 

hänsyn till att gruppen äldre kontinuerligt förändras och att gruppen inte är homogen. 

 

Författarna strävade efter att utföra tio intervjuer. Vi trodde att fler skulle vilja delta då 

Denscombe (2000) menar att pensionärer och andra med mer tid till förfogande kan vara mer 

villiga att delta. Att deltagandet blev så lågt kan delvis bero på att många äldre kanske kan 

vara lite misstänksamma och rädda för att släppa in okända personer i sina hem. Det olyckliga 

var då att vi själva aldrig hade chansen att förklara för dem vad intervjun och undersökningen 

handlade om. Mellanhanden som kontaktades skulle själv informera de äldre, men det visade 

sig senare att uppgiften blivit delegerad till hemtjänstgruppen istället. Det betydde att det blev 

flera led med information och vi hade ingen kontroll över vad som egentligen sades till de 

tillfrågade. Det optimala hade varit om mellanhanden själv hade tillfrågat respondenterna då 

denne hade kunnat förklara mer ingående om studien eller att vi själva besökt och informerat 

hemtjänstpersonalen.  

 

Dahlberg (1997) menar att det inte är ovanligt att de intervjuade uppskattar intervjun eftersom 

de, i vissa fall, får berätta för någon som är villig att lyssna. Av denna anledning trodde vi 

också att fler ville vara med i studien. Vi upplevde att respondenterna, i likhet med vad 

Dahlberg (1997) menar, uppskattade intervjun. Att det var så få av många tillfrågade som 

valde att vara med i studien kan påverka resultatet. Kanske är det de som är mest aktiva eller 

de som vill uttrycka sitt missnöje som väljer att acceptera att vara med i studien; det är svårt 
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att veta innan vad för slags människor som väljer att vara med. Dock tror vi inte att vårt urval 

påverkade resultatet negativt då respondenterna hade både varierande och gemensamma 

upplevelser och var och en bidrog på sitt sätt till resultatet.    

 

Vi upplevde det som att deltagarna snabbt slappnade av och gärna delade med sig av sig 

själva vilket skulle kunna bero på att det endast var en som intervjuade. Genom att vi 

intervjuade var för sig kunde dock intervjuerna skilja sig åt. Trost (1993) menar att det vid 

kvalitativa studier kan vara svårt att uppnå en hög grad av reliabilitet och validitet. För att 

försöka uppnå högre grad av tillförlitlighet utgick vi från frågeguiden med samma frågor och 

förslag på följdfrågor. Vi upplevde också att vi fick svar på det vi ville tack vare 

intervjuguiden och att använda ADL-taxonomin visade sig vara en bra hjälp vid intervjuerna 

då den gjorde att inga aktiviteter glömdes bort. Det var en stor fördel att använda bandspelare 

då det gjorde att vi fick reda på hur frågorna hade ställts och upptäckte då att det inte var 

någon större skillnad mellan intervjuerna. Det var också betydelsefullt med bandspelare 

eftersom alla deltagarna pratade mycket och det hade varit svårt att få med all information om 

anteckningar hade förts under intervjun. Att den andre författaren sedan kunde lyssna på vad 

som hade sagts gjorde också att vi båda kände oss delaktiga i alla intervjuerna. Att 

intervjuerna spelades in verkade inte vara något problem för respondenterna, det var endast i 

ett fall som det kändes som att respondenten var lite hämmad till en början men det klingade 

av efter ett litet tag, vilket det ofta gör enligt Denscombe (2000) och Trost (1993). Tack vare 

inspelningarna kunde vi skriva ner intervjun detaljerat vilket var mycket värdefullt vid 

analysen av intervjuerna. 

 

Att skriva ner det mest centrala ur varje intervju och att vi upprättade en tabell gjorde 

materialet lättöverskådligt och underlättade analysen avsevärt. Genom att göra så här 

utelämnades inget viktigt och det blev tydligt vilka rubriker som skulle finnas med i resultatet. 

Vidare gjorde detta att data som inte kunde kopplas till syftet utelämnades.   
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6. Slutsats 
Studien visar att de äldre i vår studie hade många aktiviteter inomhus men få utomhus. Att bo 

hemma stimulerar till självständighet genom att man försöker göra mycket i hemmets 

välkända kontext. Det framkom också att det finns aktiviteter som inte görs trots att äldre vill 

utföra dem och fått dem beviljade. Det ger en indikation på hur viktigt det är att de äldres 

önskan blir tillgodosedd i hemtjänstens arbete. Till viss del kan de äldres aktivitetsrepertoar 

påverkas negativt på grund av okunskap angående äldres önskemål om aktiviteter och pga. 

resursbrist. 

 

Arbetsterapeuter bör inrikta sin behandling på att skapa förutsättningar för att de äldre ska 

kunna utöva sina aktiviteter men för att arbetsterapeuter ska veta var de behövs bäst 

någonstans och kan göra nytta är det oerhört viktigt med nära samarbete med hemtjänst.  

 

Då studien inkluderade så få respondenter så vore det intressant att vidare studera hur äldres 

aktivitetsrepertoar påverkas av deras sociala och fysiska kontext för att kunna dra generella 

slutsatser. Det skulle vara intressant att intervjua de som tar emot hjälp och även de som 

hjälper för att undersöka vad orsaken är till att vissa sysslor bortprioriteras av hemtjänst och 

vilka attityder personal har till utevistelse.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 Vilket år är du född? 
 
 Bor du ensam? 
   

Hur länge har du haft hemtjänst? 
 

 Berätta hur en dag ser ut! 
  
Aktiviteter i hemmet 

Vad behöver du hjälp med i vardagen? 
  Vad hjälper hemtjänst dig med? 

Vad hjälper anhöriga/vänner dig med? 
Får du hjälp med allt du behöver?  
Finns det något av det du får hjälp med som du  
skulle vilja klara själv?  
 

  Kan du själv bestämma vad du ska göra under dagen? 
Kan du själv bestämma när du ska göra olika saker? 

Om nej- vilka sysslor och vad beror det på? 
Hur upplever du det? 

 
   
 Upplever du att hemtjänstpersonal uppmuntrar dig till att göra så mycket som möjligt själv?  
  På vilket sätt?  
  Hur kommer det sig? 
  Hur känns det? 
 
 Finns det sysslor som du får hjälp med men som du kanske skulle kunna klara av om 

hemtjänsten bara fanns där och stöttade dig?  
Ger personalen dig tid att göra saker i din egen takt? 

 
Aktiviteter utanför hemmet 
 Kan du vara ute i den utsträckning som du vill?  
  Vad beror det på? 
  Finns det något som skulle kunna göras för att ändra på det? 
 
 Vad brukar du göra ute?  
  Promenera/motionera? Njuta av omgivningen?  

Träffa vänner? Uträtta ärenden? 
Hur upplever du det? 

    
 
 Finns det något du skulle vilja göra ute? 
  Finns det något du tidigare gjort som du skulle vilja göra? 
 
 
 
 Vad är viktigt för att du ska må bra? 
 
 

Vad tänker du när du hör ordet rehabilitering? 
 
 

 Har du något att tillägga?  


