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Abstrakt 
 

Människan är av naturen aktiv och har även ett behov av att vara delaktig i en social 

samhörighet. Inom arbetsterapi anses miljön vara en viktig komponent för aktivitet. 

Bostadsanpassningar har till syfte att möjliggöra för individer med funktionshinder att vara 

självständiga i det egna boendet och därmed minska deras behov av hjälpinsatser. Syftet med 

studien var att undersöka hur personer som erhållit en automatisk dörröppnare och/eller 

sändare upplevde anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet. Enkäter skickades till 

100 hushåll som det senaste året erhållit dörrautomatik, 43 enkäter användes i studien. 

Resultatet visade att anpassningen medförde större upplevd möjlighet till aktivitet och att 

positiva upplevelser vid aktivitet ökat. Anpassningen värderades högt av majoriteten av 

undersökningspersonerna. Av studien kan slutsatsen dras att det finns andra värden vid en 

bostadsanpassning än samhällsekonomiska. 
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Bakgrund 
 

Aktivitet och delaktighet  

 

Aktiviteter är en viktig del av livet och förser individen med känslor inför sig själv samtidigt 

som de skapar engagemang i världen runt om kring individen. Aktiviteter utvecklar även 

individens förmågor och intressen samt ger möjlighet att relatera till andra. Aktivitet är också 

ett sätt att visa identitet vilket kan ses i att människor ofta identifierar sig med vad de gör 

(Christiansen & Baum, 2005). 

 

Trots att det finns flera olika definitioner av aktivitet så finns det gemensamma drag. 

Aktiviteter är målinriktade och/eller meningsfulla och utförs i olika situationer eller kontexter 

som påverkar hur och med vem de utförs. Aktiviteten kan identifieras av den som utför 

aktiviteten och av andra samt har både en individuell betydelse för den som utför aktiviteten 

och en betydelse som kan delas med andra (Christiansen & Baum, 2005). Enligt Model of 

Human Occupation (MOHO)  kan aktivitet delas in i delar som aktiviteter i det dagliga livet 

(ADL), lek och produktivitet. ADL kan beskrivas som aktivteter som är nödvändiga för den 

personliga vården och för underhåll av personen och av hemmet. Det kan vara aktiviteter som 

städning, inköp, frisör- och läkarbesök. Lek enligt MOHO innefattar de aktiviteter som utförs 

för egen skull. Det kan vara aktiviteter som olika hobbyer, utforskning, spel, firande etc. Med 

produktivitet menas aktiviteter, både betalda och obetalda, som bidrar med ökad kunskap, 

idéer, hjälp till andra, skydd etc. Det kan vara aktiviteter inom studier, arbete, ideellt arbete 

och föräldraskap (Kielhofner, 2008). 

 

Under livet är det olika aktiviteter som dominerar i tid och aktiviteter har även olika betydelse 

beroende på var i livet individen befinner sig. Aktiviteters mening kan vara olika beroende på 

när och var de utförs. Utförandet av aktiviteter påverkas av individens kapacitet och av 

miljöfaktorer (Christiansen & Baum, 2005; Christiansen, 2005). 

 

Vilka aktiviteter en person väljer att utföra hänger enligt MOHO ihop med individens 

viljesystem, vanor och den personliga kapaciteten (Kielhofner, 2008). Enligt Kielhofner är 

vanor aktiviteter som utförs så frekvent att de blir automatiserade. Vanor utförs vanligen i 

familjära miljöer och har som mål att spara energi till tillfällen då personen behöver vara alert 
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och fatta beslut. Vanor och rutiner underlättar för individen att använda tiden och tillför en 

struktur för vad individen gör under dagen (Kielhofner, 2008; Christiansen & Baum, 2005; 

Christiansen, 2005). Det finns studier som visar könsspecifika skillnader på vilka aktiviteter 

olika individer ägnar sig åt. I en studie av Triadó, Villar, Solé, Celdrán, och Osuna (2009) 

framkom det bl.a. att äldre kvinnor ägnar mer av sin tid åt instrumentella aktiviteter och 

mindre tid åt njutningsfulla aktiviteter. 

 

Genom att utföra olika aktiviteter erhåller människor erfarenheter som skapar mening i deras 

liv. För att en aktivitet ska kännas meningsfull innebär det att den ska vara tillräckligt 

utmanande för personen som utför aktiviteten. Det vill säga att personen ska ha de kunskaper 

och färdigheter som krävs för aktiviteten, men samtidigt bör inte kunskaper och färdigheter 

vara mycket högre än kraven. Då kraven är för låga kan aktiviteten upplevas lätt och tråkig 

emellertid kan aktiviteten kännas för svår och övermäktig om kraven är för höga (Jonsson & 

Josephsson, 2005). 

 

Det finns olika uppdelningar på hur mening definieras i utförandet av en aktivitet. Aktiviteter 

ger variation i livet, gör att individen känner sig användbar, bibehåller självständighet, 

självbestämmande, sociala kontakter och underhåller fysiskt och psykiskt välbefinnande. En 

aktivitet kan ha olika mening för olika individer och kan även påverkas av den tid och den 

miljö där den utförs (Jonsson & Josephsson, 2005). En aktivitet kan utföras för nöjes skull 

och hur en person upplever aktiviteten beror på tidigare erfarenheter, på omgivningens 

feedback och på utfallet av aktiviteten (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Även 

om definitionen på mening varierar verkar det som att meningsfulla aktiviteter är en stor 

faktor för hälsa, välbefinnande och rättvisa (Canadian Association of Occupational Therapists 

[CAOT], 2007). 

 

När begreppet hälsa betraktas ur en holistisk ansats ses till helheten kring individen vilket 

innebär att hälsa inte endast är frånvaro av sjukdom utan att hälsa är relaterat till i vilken 

utsträckning individen har förmåga att kunna förverkliga det som är meningsfullt och viktigt 

för honom/henne. Då måste även hänsyn tas till de förutsättningar individen har att utföra 

aktiviteter både socialt, ekonomiskt och kulturellt (Medin & Alexandersson, 2001). 

Människan är av naturen aktiv och har ett behov av aktivitet för att må bra, dock är balansen 

mellan aktivitet och vila viktig (Kielhofner, 2008). Yerxa (1998) beskriver begreppet hälsa 
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som ett omfattande, positivt och dynamiskt tillstånd av välbefinnande som reflekterar 

anpassningsförmåga, god livskvalitet och tillfredställelse i de egna aktiviteterna. 

 

I International Classification of Health (ICF) definieras aktivitet och delaktighet och dess 

underliggande domäner som individens engagemang i sin livssituation. Delaktighet 

representerar en dynamisk interaktion mellan personliga och kontextuella faktorer 

(Socialstyrelsen, 2003). Människor deltar delvis i aktiviteter med ett mål att uttrycka social 

identitet. Delaktighet i vardagsaktiviteter är formade av olika faktorer som intressen, synsätt, 

begär, behov, resurser, motivation, förväntningar, sociala villkor, drömmar, hopp och visioner 

av möjligheter (CAOT, 2007). 

 

I en delstudie av Valdemarsson (2005) kunde det ses att äldre personer tyckte att det var 

viktigt att kunna besöka bland annat varuhus, posten, apoteket, att besöka centrum och 

stadsparker då det är ställen som är viktiga för att självständigt klara vardagen och känna 

gemenskap. En studie av Hovbrandt, Fridlund & Carlsson (2007) visar att äldre personer 

tycker det är viktigt att fortsätta med de aktiviteter de gjort under större delen av livet. Studien 

visade även att äldre personer upplevde tillfredställelse så länge som de kunde ta sig utomhus 

och till viss del delta i den sociala omgivningen.  

 

Schwartz och Campagna (2008) kunde i resultatet av sin studie visa att personer som deltar i 

utomhusaktiviteter kan känna ökad självkänsla, en chans att träffa vänner, glädje, frånvaro av 

rädsla, vara aktiv och känna samhörighet och delaktighet. Även Haak, Dahlin Ivanoff, Fänge, 

Sixsmith och Iwarsson (2007) kunde i sin studie se att personer som har möjlighet att delta i 

aktiviteter både i hemmet och utanför hemmet känner ökad delaktighet, både genom att aktivt 

delta i aktiviteter och att vara åskådare. Att känna samhörighet och gemenskap med andra var 

en del av att vara delaktiga för personerna i Haaks et al. studie. Enligt en studie av Arman & 

Lindahl (2005) bidrar bostadsanpassningar bl. a. till ökad självständighet, trygghet, säkerhet, 

frihet och en ökad möjlighet till gemenskap för personen som anpassningen är avsedd för. 

 

Människor är sociala varelser och lever i grupp vilket skapar relationer till andra. Det sociala 

sammanhang i vilket individen ingår påverkar såväl hur individen formas som individens syn 

på den egna personen. Individen utvecklas genom social interaktion och genom deltagande i 

aktiviteter. Social acceptans är universellt eftertraktat och social frånstötning och isolering 

kan få förödande psykosociala konsekvenser. Vissa personer väljer att ha större socialt 



  4 

nätverk än andra (Baum & Christansen, 2005). Socialisering är en pågående process genom 

livet eftersom våra roller hela tiden förändras (Kielhofner, 2008). 

 

Miljö och aktivitet 

 

Forskning visar att en miljö som tillhandahåller möjligheter för ett aktivt engagemang i livet 

bidrar till upplevelse av hälsa, välbefinnande, självständighet och överlevnad (Yerxa, 1998).I 

en studie av Hovbrandt et al. (2006) framkom det att deltagarna begränsade områdena där de 

utförde aktiviteter eller drog sig tillbaka från intressen då de inte kunde hantera de 

miljömässiga hindren.  

 

Inom arbetsterapi anses miljön vara en viktig komponent för aktivitet (Kielhofner, 2008; 

CAOT, 2007; Baum, 2005; Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). I modellen 

Person-environment-occupational-performance (Baum & Christansen, 2005) delas miljön in i 

byggd miljö, naturlig miljö och kulturell miljö medan modellen MOHO (Kielhofner, 2008) 

delar in miljön i fler delar: fysisk, social, kulturell, ekonomisk och politisk.  

 

Enligt Kielhofner (2008) kännetecknas den sociala miljön av grupper där människor 

interagerar med varandra. Personer med liknande intressen och värderingar kan uppmuntra 

varandra till att utföra gemensamma aktiviteter. Det är även genom sociala grupper människor 

utvecklar sina roller och vanor. Personer med funktionshinder kan uppleva att deras sociala 

miljö krymper då de inte längre kan delta i sociala grupper som de tidigare kunde. 

Anledningen till detta kan vara att vännerna inte vet hur de ska hantera personer med 

funktionshinder eller att den fysiska miljön ställer för höga krav på personen och på så sätt 

medför minskad möjlighet till aktivitet (Kielhofner, 2008).  

 

Den fysiska miljön består enligt Kielhofner (2008) av den naturliga omgivningen och av den 

byggda miljön. Även de redskap, t.ex. hjälpmedel, som används i en aktivitet räknas enligt 

Kielhofner till den fysiska miljön (Kielhofner, 2008). Den fysiska miljön, t.ex. trottoarkanter 

eller utformningen av en entré, kan påverka en persons aktivitet och kan även påverka 

omfattningen av en persons användande av redskap (Nelson & Jepson-Thomas, 2003). Miljön 

påverkar vad vi gör, hur vi gör aktiviteter och hur tillfredställda vi blir av dem. Miljön kan 

både stötta eller hindra en person vid aktivitet (Kielhofner, 2008; CAOT, 2007). Miljöns krav 
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i relation till personens kapacitet påverkar hur tillgänglig omgivningen är för individen 

(Iwarsson & Ståhl, 2003). 

 

Eftersom den fysiska och den sociala miljön påverkas av den kultur personerna befinner sig i 

är det viktigt att även räkna in den kulturella miljön. Kultur är enligt Kielhofner (2008) 

definierat som värderingar, normer, vanor och beteende som delas av en social grupp eller 

samhälle och går från generation till generation. Även samhälles politiska krafter och 

ekonomiska tillgångar har ett inflytande på människors aktivitet. Personens utförande av 

aktiviteter påverkas av de möjligheter personen har att välja de aktiviteter han/hon vill göra, 

vilken tillgång de har till olika inrättningar, vilka möjligheter det finns att ta sig till aktiviteter 

samt tillgång till arbete. Dessa exempel påverkas av samhällets ekonomiska och politiska 

tillstånd.  Speciellt personer med funktionshinder påverkas av ekonomiska och politiska 

tillstånd eftersom de har en nedsatt förmåga att delta vid olika aktiviteter. Det innebär att de 

har tillgång till ett begränsat utbud av aktiviteter som dessutom kan vara mer kostsamma än 

normalutbudet. Samtidigt har den här gruppen en mer utsatt privatekonomi (Kielhofner, 

2008).  

 

Bostadsanpassningsbidrag 

 

I Sverige finns lagstiftningar som säger att den offentliga miljön ska vara lättillgänglig för 

alla. För att underlätta för privatpersoner att få en tillgänglig boendemiljö finns ett 

kommunfinansierat bostadsanpassningsbidrag (BAB). BAB beviljas till den som har ett 

långvarit eller bestående funktionshinder för att skapa möjlighet att kunna klara sig 

självständigt i sin bostad (Svensk författningssamling [SFS], 1992:1574). 

 

BAB lämnas för anpassningar av fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. För 

att bidraget ska lämnas ska anpassningen vara nödvändig för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för den funktionshindrade. I de fall den ansökta åtgärden redan behöver vidtas 

av väsentliga andra orsaker än behovet av anpassningen lämnas bidraget inte. Bidraget ansöks 

hos kommunen av en enskild person som äger en permanentbostad eller som bor i en hyres- 

eller bostadsrätt. Bostadsanpassningsbidraget kan även lämnas om någon åtar sig att 

regelbundet, under en längre tid, vårda en person med funktionshinder i sin bostad (SFS, 

1992:1574; SFS, 2000:527). 



  6 

 

År 2008 beviljades cirka 2900 ansökningar som rörde bostadsanpassningsbidrag för 

dörrautomatik i Sverige. Kostnaden för dörrautomatik i flerbostadshus ligger i genomsnitt på 

cirka 17 000 kr (Boverket, 2009a). Boverkets byggregler (BBR) gäller nybyggnader och 

ändringar som betraktas som tillbyggnader och en ändring har gjorts genom Boverkets 

författningssamling (BFS) 2008:6 som rör automatiska dörröppnare. Enligt avsnitt 3:143 BBR 

ska tillgängliga och användbara dörrar och portar utformas så att de kan öppnas lätt. I de 

allmänna råd som hör till avsnittet anges att dörrar som ska vara tillgängliga och användbara 

bör utrustas med automatisk dörröppnare om de är tunga eller har dörrstängare (BFS 2008:6; 

Boverket, 2009b).  

 

Arman och Lindahl (2005) har i sin studie gällande nyttan och värdet av bostadsanpassningar 

räknat ut kostnaden för dörrautomatik och ställt det i relation till vad det skulle ha kostat 

samhället om personen inte fått någon anpassning. De räknade ut att den fasta kostnaden för 

tre automatiska dörröppnar skulle vara intjänade på 24 veckor om personen var i behov av 

hjälp från hemtjänst, för att komma ut och in ur bostaden, sju timmar i veckan. Tidigare 

studier kring bostadsanpassningar är utförda med syfte att undersöka hur aktivitetsmönstret 

ser ut för personer som fått en bostadsanpassning samt undersöka hur personer upplever 

tillgänglighet i sin miljö efter en anpassning (Fänge & Iwarsson, 2005; Niva & Skär, 2006). 

 

Inom arbetsterapi anses att aktiviteter påverkar hälsa och välbefinnande, aktiviteter 

organiserar tid och ger struktur, samt bidrar till mening med livet (CAOT, 2007). Det anses 

även att människor är av naturen aktiva och har ett behov av meningsfulla aktiviteter för att 

känna delaktighet. Det finns ett behov av att undersöka hur personer som fått en 

bostadsanpassning upplever aktivitet och delaktighet efter en anpassning. Syftet med 

bostadsanpassningar är att individen ska bli självständig i det egna boendet men effekterna ses 

ofta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kan det finnas andra värden med anpassningar än 

de ekonomiska?  

 

 

Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur personer som erhållit automatisk dörröppnare och/eller sändare 

upplever anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet.  
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Frågeställningar: 

 Vad betyder anpassningen för undersökningspersonerna? 

 Hur upplevs möjlighet till aktivitet? 

 I vilken omfattning utförs aktiviteterna efter anpassningen? 

 Hur betydelsefulla är aktiviteterna för undersökningspersonerna? 

 Vad har anpassningen medfört för upplevelser vid utförande av aktivitet? 

 Skiljer resultatet mellan grupper? 

 

Metod 
 

Urvalsförfarande 

 

Kriterierna för deltagande i studien var att ha erhållit bostadsanpassningsbidrag för 

anpassningar vid entré i form av automatisk dörröppnare och/eller sändare det senaste året 

samt bo i utvald kommun i södra Sverige. 

 

Kontakt togs med handläggare av bostadsanpassningsbidrag i utvald kommun för att 

undersöka möjligheten att genomföra studien. Skriftlig förfrågan skickades till 

verksamhetschefen för godkännande av genomförande av studien (se bilaga 1).  

 

Genom mailkorrespondens hölls kontakt med handläggaren och tid bokades för insamling av 

adresser till undersökningspersoner. Insamlandet av adresser gjordes av författarna på 

Stadsbyggnadskontoret i den utvalda kommunen. Listor med bifallna 

bostadsanpassningsbidrag erhölls av handläggare och ett systematiskt urval gjordes bakåt i 

tiden, med start fyra månader före insamlandet. Det resulterade i 100 personer som erhållit 

bidrag för dörrautomatik och/eller sändare mellan datumen 29/6-26/1 2009.  

 

Därefter undersöktes om bidraget för anpassningen var utbetalt och adress till 

undersökningsperson togs fram. Kontroll gjordes även i Kommunens invånare register, KIR, 

för att säkerställa att undersökningspersonerna ej var avlidna. 
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Enkäterna sändes till 100 hushåll som uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. Av dessa 

100 återkom 47 enkäter, det externa bortfallet var då 53 %. Fyra stycken av de inkomna 

enkäterna valdes bort då undersökningspersonerna i tre av dem valt att inte svara på 

enkätfrågorna. En av enkäterna återkom med meddelandet att undersökningspersonen var 

avliden. Det slutliga urvalet blev 43 enkäter. 

 

70 % av undersökningspersonerna var kvinnor och 30 % var män, medelåldern för hela 

gruppen var 80,12 år. Av undersökningspersonerna som bodde i lägenhet var 70 % kvinnor 

och 84 % av de ensamboende i studien var kvinnor, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Demografisk översikt 

 Män Kvinnor Totalt 

Antal 30 % (n=13) 70 % (n=30) 100 % (n=43) 

Medelålder 74,77 82,52 80,12 

Boende    

Lägenhet 30 % (n=12) 70 % (n=28) 100 % (n=40) 

Villa/radhus 50 % (n=1) 50 % (n=1) 100 % (n=2) 

Civilstånd    

Ensamboende 16 % (n=5) 84 % (n=26) 100 % (n=31) 

samboende 64 % (n=7) 36 % (n=4) 100 % (n=11) 

 

Metod för insamling av information 

 

En tvärsnittstudie gjordes på 100 hushåll som det senaste året erhållit bostadsanpassning i 

form av automatisk dörröppnare och/eller sändare. En tvärsnittstudie genomförs på en utvald 

grupp vid en specifik tidpunkt. Informationen som tillhandahålls i en sådan studie möjliggör 

en statistisk generalisering av uppfattningar och förhållningssätt utifrån urvalsgruppen (Holme 

& Solvang, 1997).  

 

Det finns instrument som utvärderar tillgängligheten och användbarheten i hemmet och det 

finns även instrument som mäter aktivitet och delaktighet. Instrumenten passade inte studiens 

syfte då de dels var mer inriktade på aktiviteter i och i närheten av bostaden, dels tittade på en 

omfattande mängd miljöfaktorer som inte var relevanta för studien. Att endast använda ett 

instrument som tittade på aktivitet och delaktighet hade inte varit fullständigt för att täcka 

studiens syfte. En kombination av olika instrument hade krävts men det skulle ha blivit för 
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omfattande. En hypotes från författarnas sida var att en alltför omfattande enkät skulle 

påverka svarsfrekvensen negativt. Då instrumentet endast skulle se till en typ av 

bostadsanpassning, dörrautomatik, samt mäta personens upplevelse av anpassningens 

betydelse för aktivitet och delaktighet, egenkonstruerades enkäten för att passa studiens syfte 

(Hansagi & Allebeck, 2005). 

 

I enkäten delades aktivitet in i fem olika områden; Egenvård, Sociala aktiviteter, 

Arbete/Studier/Ideellt arbete, Fritidsaktiviteter och Kulturella aktiviteter (se bilaga 3). 

Indelningen Egenvård, Arbete/Studier/Ideellt arbete och Fritidsaktiviteter inspirerades av The 

Model of Human Occupation, MOHO, som definierar mänsklig aktivitet inom tre områden, 

Aktiviteter i det dagliga livet, Produktivitet och Lek. I Aktiviteter i det dagliga livet 

inkluderas aktivitetsgruppen som i enkäten benämns Egenvård och det är aktiviteter som är 

typiska för det egna livsuppehället. Arbete/Studier/Ideellt arbete inspirerades av MOHOs 

Produktivitet som tar upp både avlönade och oavlönade aktiviteter som arbete, studier, ideellt 

arbete och föräldraskap. I MOHOs Lek inkluderas aktiviteter som att delta i sporter eller 

intressen och benämns i enkäten som Fritidsaktiviteter (Kielhofner, 2008). 

 

Sociala aktiviteter bildade en egen aktivitetsgrupp för att skilja ut de aktiviteter vars 

huvudsyfte var social gemenskap med familj och vänner. Aktivitetsgruppen Kulturella 

aktiviteter inspirerades av självskattningsinstrumentet Daglig sysselsättning, SDO, (Eklund, 

2004).  

 

En fråga rörande nio olika begrepp som rör upplevelse kopplat till utförandet av aktivitet togs 

upp i enkäten (se bilaga 3, fråga 4). Dessa begrepp inspirerades av resultatet från en studie 

kring brukares upplevelser i utförandet av aktivitet efter genomförd bostadsanpassning 

(Arman & Lindahl, 2005).  

 

Enkäten innehöll övergripande frågeområden som rörde hur undersökningspersonerna 

upplevde möjlighet till aktivitet efter anpassningen och hur de upplevde omfattningen av 

aktivitet efter anpassningen. Möjlighet till utförande och faktiskt utförande skiljer sig åt och 

det var av intresse att belysa båda områdena då en hypotes var att även om ingen förändring i 

aktivitetsutförandet förekom så skulle känslan av att möjligheterna finns ha en positiv effekt 

på individen. Även en säkerhetsaspekt ligger i möjligheten att självständigt kunna ta sig ut ur 

bostaden (Boverket, 2008b).  
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Undersökningspersonerna fick även skatta aktiviteternas betydelse då det var intressant för 

studien att undersöka om de fick ökade möjligheter till för dem meningsfulla aktiviteter efter 

anpassningen. Undersökningspersonerna fick också svara på frågor rörande hur betydelsefull 

anpassningen är för dem samt hur tillfredställda de är i sin vardag generellt (se bilaga 3). 

 

Enkäten utformades med förbestämda svarsalternativ för att underlätta vid bearbetningen av 

insamlad data eftersom kodnycklar då inte behöver tas fram (Hansagi & Allebeck, 2005; 

Ejlertsson, 2005). Enkäten utformades med en skattning som innehöll skalalternativ utan 

mittpunkt för att leda undersökningspersonerna till att ta ställning. Dessutom skapades ett 

svarsalternativ, vet ej, för att ge de undersökningspersoner där frågan var irrelevant ett 

alternativ. I enkäten förekom även en 6-gradig skattning där endast de positiva och negativa 

ändpunkterna angavs (Hansagi & Allebeck, 2005). 

 

Enkäten innehöll även en demografisk del för att möjliggöra jämförelse mellan olika grupper 

vid analysen. Områden som var av intresse att ta upp i den demografiska delen var födelseår, 

kön, civilstånd samt typ av boende. 

 

Enkätens frågor testades på ett antal personer i olika åldrar innan den slutgiltiga enkäten 

fastställdes. Det gjordes för att utreda hur enkätens frågor uppfattades vad gäller relevans och 

förståelse och för att ta reda på hur lång tid det tog att svara på enkäten (Bell, 2006).  

 

Procedur 

 

Informationsbrev (se bilaga 2) och egenkonstruerad enkät (se bilaga 3) sändes, tillsammans 

med frankerade svarskuvert, till undersökningspersonerna. Undersökningspersonerna hade en 

vecka på sig att skicka in svaren. Ett par dagar efter det att undersökningspersonerna 

beräknades ha fått enkäterna, sändes ett kombinerat tack- och påminnelsekort ut. Det gjordes 

för att öka svarseffekten (Hansagi & Allebeck, 2005).  

 

Svarskuverten var adresserade till Lunds universitet, Institutionen för hälsa vård och samhälle, 

avdelningen för arbetsterapi och gerontologi. Inkomna enkäter innehöll inga personuppgifter 
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som kunde spåras till en enskild undersökningsperson. Enkäterna förvarades på ett säkert sätt 

av författarna till dess att studien godkändes, då de förstördes. 

 

Bearbetning av den insamlade informationen 

 

Informationen från enkäterna lades in i och behandlades i databasen Statistical Package for 

Social Science, SPSS 14.0 for Windows. SPSS är ett program som kan göra många typer av 

statistiska beräkningar på stora datamängder. I SPSS gjordes beskrivande statistik samt 

jämförelser mellan könen och mellan civilstånd för det var intressant att se eventuella likheter 

och skillnader mellan grupperna. Jämförelser gjordes även mellan frågorna för att se 

relationen mellan möjligheten till utförandet av aktivitet efter anpassningen och omfattningen 

av utförandet. För att se vad anpassningen medfört i upplevelsen av aktiviteter undersöktes 

svarsfrekvensen på flertalet begrepp som kunde kopplas till upplevelsen av aktivitet efter 

bostadsanpassningen. 

 

Etiska överväganden 

 

Ansökan skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) och projektplanen 

korrigerades efter deras utlåtande.  

 

Deltagandet i studien var anonymt och frivilligt vilket deltagarna informerades om i ett 

följebrev. Data redovisades statistiskt och går inte att spåras till enskilda deltagare. Eftersom 

studien gjordes efter anpassningen var genomförd påverkade den heller inte beslutet om 

bostadsanpassningsbidraget.  

 

 



  12 

Resultat 
 

Resultatet visar att majoriteten av undersökningspersonerna upplever anpassningen positivt. 

Majoriteten upplever även en bättre möjlighet till aktivitet och delaktighet inom de flesta 

aktivitetsområden, däremot visar resultatet inte att omfattningen av utförandet av aktivitet har 

ökat i lika stor utsträckning. Generellt skattade undersökningspersonerna betydelsen av 

aktiviteter inom merparten av aktivitetsområdena relativt högt. Resultatet visade även att 

undersökningspersonernas upplevelser vid utförandet av aktivitet hade förbättrats. 

 

I resultatet redovisas analyser utefter anpassningens betydelse, aktivitet och delaktighet, 

aktiviteters betydelse samt upplevelser vid utförandet av aktivitet. 

 

Anpassningens betydelse 

 

Figur 1: Översikt på anpassningens betydelse. Skattning 1-6, där 1=betyder inget och 6=betyder mycket. (n=42) 

 

Majoriteten av undersökningspersonerna anger att dörrautomatiken betyder mycket för dem 

(se figur 1). 
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Figur 2

Upplever du att anpassningen medfört att du kan utföra de aktiviteter 
du vill göra?

 

Figur 2: Översikt på om anpassningen medfört att undersökningspersonerna kan utföra de aktiviteter de vill 

göra.(n=42) 

Dessutom upplever majoriteten av undersökningspersonerna att anpassningen medfört att de 

kan utföra de aktiviteter de vill göra (se figur 2). Av de drygt 12 % som ansåg att 

anpassningen inte medfört att de kan utföra de aktiviteter de vill göra, angav de flesta att 

orsaken låg i deras funktionshinder. En person angav miljöhinder i form av en tung järngrind 

som orsaken.  

 

Aktivitet och delaktighet 

 

Egenvård 

 

Figur 3: Översikt på möjlighet till egenvård, man(n=13), kvinna(n=30) 

Figur 4: Översikt på omfattning av utförande, man(n=13), kvinna(n=30) 

Figur 5: Översikt på omfattning av utförande, ensamboende(n=31), samboende(n=10) 
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Möjligheten till egenvård efter anpassningen upplevs som bättre eller mycket bättre av fler än 

90 % av både män och kvinnor (se figur 3). Vad gäller omfattningen av utförande går det att 

utläsa att 54 % av männen och 40 % av kvinnorna anser det som oförändrat. Det är en större 

grupp kvinnor än män som utför aktiviteterna mer eller mycket mer efter anpassningen (se 

figur 4). Av de samboende upplever 60 % oförändrad omfattning av aktiviteter inom egen 

vård samtidigt som en ungefär lika stor grupp av de ensamboende gjorde dessa aktiviteter mer 

eller mycket mer än tidigare (se figur 5).  

 

Arbete/studier/ideellt arbete 

  
Figur 6: Översikt på möjlighet till arbete/studier/ideellt arbete, man(n=10), kvinna(n=11) 

Figur 7: Översikt på omfattning av utförande, man(n=10), kvinna(n=11) 

Figur 8: Översikt på omfattning av utförande, ensamboende(n=14), samboende(n=7) 

 

Möjligheten till arbete/studier/ideellt arbete var enligt hälften av männen oförändrad efter 

anpassningen medan den andra hälften av männen angav att möjligheten var bättre eller 

mycket bättre. Hos kvinnorna angav den större gruppen att möjligheten var bättre eller 

mycket bättre (se figur 6). Omfattning av arbete/studier/ideellt arbete var hos de flesta av 

undersökningspersonerna oförändrad efter anpassningen (se figur 7 & 8). 18 % av kvinnorna 

(se figur 7) och 14 % av de ensamboende (se figur 8) angav att omfattningen av aktiviteterna 

var mindre efter anpassningen. 
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Fritidsaktiviteter 

  
Figur 9: Översikt på möjlighet till fritidsaktiviteter, man(n=13), kvinna(n=27) 

Figur 10: Översikt på omfattning av utförande, man(n=12), kvinna(n=28) 

Figur 11: Översikt på omfattning av utförande, ensamboende(n=29), samboende(n=10) 

 

Möjligheten till fritidsaktiviteter var bättre eller mycket bättre efter anpassningen enligt mer 

än 80 % av både männen och kvinnorna (se figur 9). Frågan som rörde omfattningen av 

utförandet hade en stor spridning på svaren i samtliga jämförelsegrupper (se figur 10 & 11). 

Fler kvinnor och ensamboende angav att de gör mer eller mycket mer fritidsaktiviteter efter 

anpassningen.  

 

Sociala aktiviteter 

 

Figur 12: Översikt på möjlighet till social aktivitet, man(n=12), kvinna(n=30) 

Figur 13: Översikt på omfattning av utförande, man(n=12), kvinna(n=30) 

Figur 14: Översikt på omfattning av utförande, ensamboende(n=31), samboende(n=10) 

 

Det är fler män än kvinnor som upplever möjligheten till sociala aktiviteter som oförändrade 

efter anpassningen (se figur 12). 90 % av kvinnorna upplever möjligheterna som bättre och 

mycket bättre. Även på omfattningen av sociala aktiviteter kan det ses att fler män, 67 %, än 

kvinnor, 40 %, har en oförändrad omfattning av sociala aktiviteter (se figur 13). Fler 
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ensamboende än samboende angav att de gör mer eller mycket mer sociala aktiviteter efter 

anpassningen (se figur 14). 

 

Kulturella aktiviteter 

 

Figur 15: Översikt på möjlighet till kulturella aktiviteter, man(n=9), kvinna(n=20) 

Figur 16: Översikt på omfattning av utförande, man(n=10), kvinna(n=22) 

Figur 17: Översikt på omfattning av utförande, ensamboende(n=24), samboende(n=7) 

 

Mer än hälften av både män och kvinnor ansåg att möjligheterna till kulturella aktiviteter var 

bättre eller mycket bättre efter anpassningen (se figur 15). Runt hälften av männen och 

kvinnorna (se figur 16) samt ensamboende och samboende (se figur 17) angav att 

omfattningen av kulturella aktiviteter var oförändrat. 10 % av männen, 9 % av kvinnorna samt 

13 % av de ensamboende angav även att omfattningen av kulturella aktiviteter var mindre (se 

figur 16 & 17). 
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Aktiviteters betydelse 

 

Egenvård, arbete/fritid/ideellt arbete och fritidsaktiviteter 

 

Figur 18: Översikt på betydelsen av egenvård, man (n=13), kvinna (n=30) 

Figur 19: Översikt på betydelsen av arbete/studier/ideellt arbete, man (n=9), kvinna (n=21) 

Figur 20: Översikt på betydelsen av fritidsaktiviteter, man (n=13), kvinna (n=29) 

 

Egenvård betyder mycket för både män och kvinnor då över 84 % av männen och 87 % av 

kvinnorna skattade en femma eller en sexa på de här aktiviteterna (se figur 18). 

Arbete/studier/ideellt arbete betyder lite för kvinnorna då 62 % skattade aktiviteterna till en 

tvåa eller lägre. Männen däremot, skattade dessa aktiviteter högt då 67 % gav dem en femma 

eller högre (se figur 19). Även fritidsaktiviteter betyder mycket då 69 % av männen och 72 % 

av kvinnorna skattade en femma eller högre på de aktiviteterna (se figur 20). 

 

Sociala aktiviteter och kulturella aktiviteter 

 

Figur 21: Översikt på betydelsen av sociala aktiviteter, man (n=12), kvinna (n=30) 

Figur 22: Översikt på betydelsen av kulturella aktiviteter, man (n=10), kvinna (n=27) 
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Sociala aktiviteter skattades högt, 84 % av männen och 87 % av kvinnorna skattade en femma 

eller en sexa på betydelsen av sociala aktiviteter (se figur 21). Kvinnorna skattade generellt 

lägre på betydelsen av kulturella aktiviteter än vad männen gjorde. Medan 70 % av männen 

skattade en femma eller en sexa på betydelsen av kulturella aktiviteter, skattade 45 % av 

kvinnorna likadant (se figur 22). 

 

Upplevelse vid utförande av aktivitet  

 

Upplevelser vid utförande av aktiviteter efter 

anpassning.
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Figur23: Översikt över svarsfrekvens på frågan om upplevelse vid utförande av aktivitet 

 

Upplevelser vid utförande förbättrades efter anpassningen (se figur 23). Störst förbättring 

hade upplevelsen av självständighet i aktiviteter då 60 % av undersökningspersonerna angav 

att den var mycket bättre. Upplevelsen av att vara aktiv, att känna samhörighet samt 

delaktighet utmärkte sig i och med att de hade en större andel som angav att upplevelsen var 

oförändrad. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Av 100 enkäter som skickades ut användes 43 i studien vilket leder till ett externt bortfall på 

57 %. Det kombinerade tack och påminnelsekortet som skickades ut ett par dagar efter 

enkäten ökade troligtvis svarsfrekvensen vilket Hansagi och Allebeck, (2005), också påstår.  

 

Enkätundersökningar kan göras på ett stort antal undersökningspersoner på en förhållandevis 

kort tid och till en förutbestämd kostnad. Andra fördelar är att undersökningspersonen i lugn 

och ro kan begrunda frågorna innan han/hon svarar, undersökningspersonen riskerar inte 

heller bli påverkad av intervjuaren och kan även välja att inte besvara frågor som känns svåra. 

Ofullständigt ifyllda enkäter kan i och för sig vara en nackdel för studien, då frågors interna 

bortfall har en tendens att snedvrida resultatet (Hansagi & Allebeck, 2005).  

 

Enkäten innehöll olika svarsalternativ till de olika frågorna för att svarsalternativen skulle 

passa de individuella frågorna bättre. Olika svarsalternativ skulle även kunna minska risken 

för att undersökningspersonerna svarar i slentrian på frågorna. De olika svarsalternativen 

försvårade dock jämförelser mellan frågorna i databasen och för att göra gemensamma 

resultatfigurer. Jämförelser gick däremot att göra mellan grupper. En sifferskattning hade 

öppnat möjligheten för att räkna ut ett medelvärde som hade underlättat för att ställa grupper 

och frågor i relation till varandra. Det uppkom ingen märkbar skillnad i svarsfrekvensen 

mellan de fasta svarsalternativen och den 6-gradiga skattningsskalan. En nackdel med 

enkätstudier kan vara om respondenten har någon form av funktionsnedsättning t.ex. en 

synnedsättning eller om det finns problem att förstå språket, vilket då kan leda till bortfall 

(Ejlertsson, 2005). Vilka funktionsnedsättningar personerna i urvalsgruppen till denna studie 

hade vet författarna inget om men förekomsten av olika funktionsnedsättningar kan ha 

påverkat svarsfrekvensen negativt. 

 

Analysen av resultatet valdes att göras på hela undersökningsgruppen samt med jämförelser 

mellan kön och mellan civilstånd. Resultatet analyserades inte genomgående på samtliga 

grupper utan en bedömning gjordes vad gäller relevansen av det presenterade materialet. 

Studien resulterade i stort omfång av data och det gjorde att jämförelserna fick begränsas för 
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att inte resultatet skulle bli för omfattande. Enkäten hade med fördel kunnat kortas ner utan att 

syftet med studien gått förlorat. Ett liknande resultat hade kunnat erhållas även med 

uteslutning av ett par frågor. En fråga togs inte upp i resultatet då den visade sig inte vara 

relevant för studiens syfte (se bilaga 3, fråga 7). 

 

Vid analysen av resultatet valdes att göra jämförelser mellan kön rörande den upplevda 

möjligheten till aktivitet och omfattningen av utförandet av aktivitet. Mellan grupperna 

ensamboende och samboende valdes att endast göra jämförelse i omfattning av utförande av 

aktivitet då möjligheten i dessa grupper borde vara densamma som för män och kvinnor. Den 

begränsningen gjordes även eftersom resultatet i annat fall skulle ha blivit för omfattande och 

det hade dessutom inte bidragit med relevant kunskap. Av samma anledning valdes det att 

endast göra jämförelse mellan män och kvinnor i frågan om aktiviteters betydelse. Hela 

gruppens resultat redovisades i frågorna som rörde upplevelser vid utförandet av aktiviteter 

samt frågorna om anpassningens betydelse. Det ansågs för omfattande samt irrelevant att göra 

jämförelser mellan grupper på dessa frågor. Gruppjämförelser gjordes för att visa på de 

skillnader som fanns mellan grupperna. Dock var gruppen män var för liten för att resultatet 

skulle gå att generalisera. För att generalisera studiens resultat hade fler 

undersökningspersoner krävts. 

 

Frågan gällande undersökningspersonernas ålder visade sig inte vara relevant för studien och 

användes inte i analysen. Det valdes att inte göra jämförelser mellan de olika boendeformerna, 

då majoriteten av undersökningsgruppen bodde i lägenhet. Om de olika boendeformerna varit 

mer jämnfördelade så skulle en jämförelse eventuellt varit intressant att göra. Konsekvensen 

av att inte göra en sådan jämförelse blir att man bortser från att villaägare ofta har en trädgård 

och därmed ofta har aktiviteter som är knutna till den. 

 

Frågorna i enkäten utformades för att täcka in aktivitetsområden som skulle kunna 

representera personer i olika åldrar. Aktivitetsområdet Arbete/studier/ideellt arbete valdes att 

tas med i instrumentet för att inte utesluta en stor del aktiviteter utanför hemmet, för barn och 

yrkesverksamma personer, då ålderskriterier inte ingick i urvalet. 

 

Vid validering av ett instrument ska tester göras i flera steg, över tid och med olika grupper av 

människor. Begreppen och frågorna utformades med en grund från tidigare litteratur och 

forskning. Det gjordes som ett försök att säkerställa pålitligheten i att enkäten mätte det som 
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avsågs mätas. Ett instruments reliabilitet visas genom att samma resultat uppnås vid 

upprepande mätningar då omständigheterna är de samma (DePoy & Gitlin, 1999). Enkäten är 

inte reliabilitets- och validitetsprövad, de här prövningarna gjordes inte på enkäten då 

tidsramen för en kandidatuppsats är begränsad. Att reliabilitets- och validitetsprövning av 

enkäten saknas bör finnas i åtanke när resultatet värderas. 

 

Enligt Fänge och Iwarsson (2007) finns det utmaningar med att göra utvärderingar av 

bostadsanpassningar. Resultatet bör beaktas med hänsyn att andra faktorer än dörrautomatiken 

kan ha påverkat eventuella förbättringar eller försämringar efter bostadsanpassningen. Det kan 

vara olika hjälpmedel som underlättar aktivitetsutförande och det kan även vara tillkomna 

funktionsnedsättningar. Av den här studiens design går inte sådana omständigheter att utläsa.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att bostadsanpassningen har påverkat undersökningspersonernas 

aktivitetsutförande dels indirekt då en större möjlighet finns att utföra aktiviteterna och dels 

genom en viss ökning av det faktiska utförandet inom några områden. Detta är i likhet med 

studien av Niva och Skär (2006), där de såg en ökning av aktiviteter hos personer som fått en 

bostadsanpassning. Resultatet visar även att undersökningspersonerna upplever ökad 

självständighet vid utförandet av aktiviteter vilket stämmer bra med syftet för en 

bostadsanpassning. 

 

Resultatet visar på en framträdande ökning av möjligheter till aktiviteter inom egenvård och 

fritidsaktiviteter. Dessa aktivitetsgrupper hade även en framträdande hög skattning på 

aktiviteternas betydelse för undersökningspersonerna. Detta kan tolkas som att anpassningen 

har medfört en ökad möjlighet till att utföra meningsfulla aktiviteter. En annan tolkning kan 

vara att undersökningspersonerna före anpassningen upplevt en begränsning i att kunna utföra 

meningsfulla aktiviteter och denna begränsning i och med anpassningen förändrats till det 

bättre.  

 

Gällande betydelsen av kulturella aktiviteter fanns en skillnad mellan könen, där männen 

skattade betydelsen högre. Inom de kulturella aktiviteterna fanns aktiviteter som vanligtvis 

utförs tillsammans med någon annan och då de flesta av männen var samboende kan det vara 
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en orsak till att de angav att betydelsen av de här aktiviteterna var högre än vad kvinnorna 

angav. En anledning kan vara att dessa aktiviteter var något de kan göra tillsammans med sin 

partner. Kulturella aktiviteter kan ses som lugna och det kan vara något som tilltalar männen 

medan kvinnor kanske tilltalas mer av röra på sig och umgås med vänner. 

 

Författarna kunde inte se någon större skillnad mellan grupper på anpassningens påverkan på 

aktiviteter men skillnader förekom. Studien visade att ensamboende hade en ökning vid 

omfattningen av utförandet av sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. Ökningen av sociala 

aktiviteter bland ensamboende kan bero på att de oftare behöver ta sig utanför hemmet för att 

kunna utföra dessa aktiviteter medan samboende redan har sociala aktiviteter med varandra. 

Även bland kvinnor går det att se en ökning vad gäller utförandet av sociala aktiviteter och 

fritidsaktiviteter. Kvinnor skattar även sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter högt. Det styrks 

av en studie av Son, Kerstetter, Yarnal och Baker (2007) där de såg att äldre kvinnor som var 

delaktiga i sociala föreningar fick socialt stöd därifrån och det gjorde att de kände glädje och 

välbefinnande.  

 

Möjligheter till och utförande av aktiviteter inom arbete/studier/ideellt arbete har 

genomgående angivits som oförändrat och har även ett internt bortfall på drygt hälften av 

undersökningspersonerna. En orsak till det kan vara att medelåldern i studiens slutliga urval 

var relativt hög och det kan tänkas att merparten av undersökningspersonerna var pensionärer 

och inte utförde dessa aktiviteter. 

 

Det var ingen stor förändring i utförandet av de flesta aktiviteter trots att 

undersökningspersonerna upplever ökad möjlighet till aktivitet. En orsak till att resultatet ser 

ut som det gör kan vara att personernas vanor har förändrats över tid och även om 

anpassningen medfört ökade möjligheter till aktivitet så är personerna nöjda med de 

aktiviteter de gör. Kielhofner (2008) menar att vanor och rutiner ändras under livet eftersom 

människors sociala sammanhang och roller förändras när de åldras. En anledning till att det 

inte var någon stor förändring i utförandet av de flesta aktiviteter i resultatet i den här studien 

kan vara så som Haak et al. (2007) såg i sin studie att utförandet av utomhusaktiviteter 

minskar när hälsan sviktar och inomhusaktiviteter blir viktigare. Det kan dock även bero på 

att individerna före anpassningen utförde dessa aktiviteter men att aktiviteterna har blivit 

lättare att utföra efter anpassningen. Eller kan det vara så att känsla av att ha möjlighet till 

aktivitet är viktigare än att faktiskt utföra aktiviteten? 
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Den ökning som resultatet visade på omfattningen av utförandet inom egenvård, 

fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter tyder på en ökad delaktighet. ICF definierar 

delaktighet med hur personkomponenterna och miljöns komponenter stämmer överens vad 

gäller självständighet i utförandet av aktiviteter (Socialstyrelsen, 2003). Dock ses även att 

upplevelser av delaktighet och samhörighet vid utförande av aktivitet har lägre 

svarsfrekvenser än de andra upplevelserna vid aktivitet i studien och det kan ge ett motstridigt 

resultat. Det kan visa på att personerna själva inte upplever delaktighet men kan även bero på 

att likheten mellan orden skapar en osäkerhet på ordens innebörd. Det kan vara bra att ha i 

åtanke vid ytterliggare studier i ämnet. 

 

I studien av Arman och Lindahl (2005) rörande nyttan och värdet av bostadsanpassning 

identifierades olika nyckelbegrepp gällande upplevelser som framkommit under intervjuer 

med personer som erhållit en bostadsanpassning. I likhet med deras studie kunde författarna 

till denna studie se att dörrautomatik på ett positivt sätt ökade upplevelser vid aktivitet. Att 

upplevelserna ökade visar på individuella värden i att kunna utföra olika aktiviteter. Den 

upplevelse som var mest framträdande var självständighet. Det kan tyda på att begreppet 

självständighet är förståligt för undersökningspersonerna och att de därför uppmärksammade 

en skillnad i det. Det kan även vara att självständighet är viktigt för dem och att de därför 

uppmärksammade en förändring. Tunga entrédörrar tillsammans med ett eventuellt 

hjälpmedel är en risk och kan medföra upplevelser av otrygghet och osäkerhet i aktiviteter. I 

och med dörrautomatiken ökade upplevelsen av trygghet och säkerhet. Före 

bostadsanpassningen kan individen ha upplevt det som ansträngande att hantera en tung dörr 

tillsammans med eventuellt hjälpmedel och genom att förenklat det här momentet med 

dörrautomatiken så kan det ha bidragit till att även upplevelser som glädje och frihet ökade. 
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Konklusion 
 

Bostadsanpassning i form av dörrautomatik leder till ökad möjlighet för aktivitet och till en 

större upplevelse av självständighet, säkerhet och trygghet i de aktiviteterna.  

Arbetsterapeuten har en bred kunskap om vikten av aktiviteter och vad som påverkar 

aktivitetsutförandet. Det kan med fördel användas vid beslut om bostadsanpassningsbidrag.   

 

Av studien kan slutsatsen dras att det finns andra värden i en bostadsanpassning än 

samhällsekonomiska. Ökad trygghet, självständighet och glädje är exempel på begrepp som 

kan ses som en del av begreppet livskvalitet. Livskvalitet är en värdegrund som skulle kunna 

vägas in i beslut rörande bostadsanpassning. Huruvida undersökningspersonerna upplever 

livskvalitet går inte att värdera i studien eftersom livskvalitet är ett omfattande begrepp. För 

att belysa hela begreppet i samband med bostadsanpassning behöver vidare studier göras. 

 

För att validera fynden av aktivitetsvärden som grund för en bostadsanpassning behövs vidare 

studier göras. Arbetsterapeuter skulle kunna använda studien för vidare utveckling av ett 

instrument som utvärderar värdet och nyttan av en bostadsanpassning. 
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Bilaga 1 

 

  

 

 

 

 

Till ansvarig chef för bostadsanpassningsärende, Stadsbyggnadskontoret i Malmö. 

 

Förfrågan om godkännande av studien ”Bostadsanpassningars inverkan på upplevelsen 

av livskvalitet”. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur personer som erhållit automatisk dörröppnare och/eller sändare 

upplever sin livskvalitet, aktivitet och delaktighet efter anpassningen. Studien är viktig att genomföra för att 

belysa ytterliggare värde av bostadsanpassning än samhällsekonomiska vinster. 

 

Önskad undersökningsgrupp är personer som erhållit bostadsanpassningsbidrag för anpassningar vid entré i 

form av automatisk dörröppnare och/eller sändare det senaste året. Urval görs bakåt i tiden, de sista 100 

personerna som erhållit anpassning under perioden september 2008 till juli 2009.  Undersökningspersonerna 

kommer att få besvara en enkät med frågor kring upplevelse och tillfredställelse inom områden som aktivitet, 

sociala relationer, hälsa, trygghet och valmöjlighet Enkäten har utformats med förbestämda svarsalternativ 

till respektive fråga. Insamlad data kommer att läggas in i och bearbetas i databasen SPSS. Jämförelser 

mellan olika grupper kommer att göras. 

 

Undersökningspersonerna informeras om studiens syfte genom ett brev som medföljer enkäten och personerna 

väljer själva om de vill svara på enkäten eller inte. Det insamlade materialet innehåller inga personuppgifter 

som kan spåras till enskilda individer. Materialet kommer att förvaras hos en av författarna till dess att 

uppsatsen är godkänd. Resultatet av studien redovisas i en kandidatuppsats som examensarbete på 

arbetsterapeutprogrammet. 

 

Ansökan kommer att skickas till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) för rådgivande yttrande innan den 

planerade studien genomförs.    

 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss Helena Friberg och Fanny Sjögren 

eller till vår handledare Marianne Kylberg. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Helena Friberg 

Lunds universitet  

avd. för arbetsterapi och gerontologi, 

Instutitionen för hälsa, vård och 

samhälle 

Box 157, 221 00 Lund  

            

helena.friberg.215@student.lu.se e-post: Studentadress  
 

Fanny Sjögren  

Lunds universitet  

avd. för arbetsterapi och gerontologi, 

Instutitionen för hälsa, vård och 

samhälle 

Box 157, 221 00 Lund  

046-127721            

fanny.sjogren.350@student.lu.se 

Marianne Kylberg 

leg arbetsterapeut, universitetsadjunkt 

avd för arbetsterapi och gerontologi, 

instutionen för hälsa, vård och samhälle 

Lunds universitet 

box 157, 221 00 Lund 

046-222 19 48 

marianne.kylberg@med.lu.se 

 

INFORMATIONSBREV 
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Blankett för godkännande 
 

”Bostadsanpassningars inverkan på upplevelsen av livskvalitet”. 
 

 

Er anhållan 

 

 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

_________________________________________________ 

Namn 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekttitel: ”Bostadsanpassningars inverkan på upplevelsen av aktivitet och 

delaktighet” 
 

Vi är två studenter på arbetsterapeutprogrammet, Lunds Universitet som under hösten ska skriva vårt 

examensarbete, 15 hp. 

 

Ni tillfrågas om deltagande i ovanstående studie.  

Syftet med studien är att undersöka hur personer som erhållit automatisk dörröppnare och/eller sändare 

upplever anpassningens betydelse för aktivitet och delaktighet. Den metod som kommer att användas är 

enkätundersökning. Enkätfrågorna berör förändring och upplevelser kopplade till olika områden inom 

aktivitet och delaktighet. Studien är viktig att genomföra för att belysa ytterliggare värden av 

bostadsanpassning än samhällsekonomiska vinster.  

 

Genom att kontakta Stadsbyggnadskontoret i Malmö erhöll vi Ert namn och Er adress, då Ni det senaste 

året har erhållit automatisk dörröppnare och/eller sändare. 

 

Om Ni accepterar att delta i vår studie ber vi att Er besvara frågorna i bifogad enkät så fullständigt som 

möjligt och skicka tillbaka den i bifogat svarskuvertet senast 3/11 2009. Beräknad tidsåtgång för att fylla i 

enkäten är ca 10 minuter. 

 

Ert deltagande är helt frivilligt och Ni kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. Studien är helt 

fristående och kommer inte att påverka anpassningar som Ni har erhållit eller i framtiden kommer att få. 

Varken enkät eller svarskuvert kommer att innehålla personuppgifter som kan kopplas direkt till Er.  

 

Besvarade enkäter kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till dem. Resultatet av 

studien kommer att redovisas så att Ni inte kan identifieras.  

 

Om Ni vill veta mera om vår studie så ring eller skriv gärna till oss Helena Friberg och Fanny Sjögren 

eller till vår handledare Marianne Kylberg. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Helena Friberg 

Lunds universitet  

avd. för arbetsterapi och gerontologi, 

Instutitionen för hälsa, vård och 

samhälle 

Box 157, 221 00 Lund  

            

helena.friberg.215@student.lu.se e-post: Studentadress  
 

Fanny Sjögren   

Lunds universitet  

avd. för arbetsterapi och gerontologi, 

Instutitionen för hälsa, vård och 

samhälle 

Box 157, 221 00 Lund 

046-127721            

fanny.sjogren.350@student.lu.se 

Marianne Kylberg 

leg arbetsterapeut, universitetsadjunkt 

Lunds universitet  

avd. för arbetsterapi och gerontologi, 

Instutitionen för hälsa, vård och samhälle 

Box 157, 221 00 Lund  

046-222 19 48 

marianne.kylberg@med.lu.se 

 

Ins t i tu t ionen fö r  hä lsa,  vård och samhäl le  

Avdeln ingen för  a rbets te rapi  och geronto log i  

INFORMATIONSBREV 
 

 

2009-10-26   
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Bilaga 3 

 

 
 

 

Då du tidigare fått en automatisk dörröppnare och/eller sändare vore vi 

tacksamma om Du ville ta Dig tid att svara på följande frågor och återsända 

enkäten inom en vecka (senast 3/11 2009) i bifogat svarskuvert. 
 

 

Vilket år är du född?____________ 
 

Kön                                                                   Man             Kvinna 

 

Boende                                                             Lägenhet             Villa/radhus 

 

Civilstånd                                                        Ensamboende        Samboende 

 

 

Följande frågor syftar till att undersöka om den automatiska dörröppnaren 

och/eller sändaren har haft någon påverkan på Dig och Din vardag. 
 

1. Hur upplever du dina möjligheter att utföra följande aktiviteter efter 

anpassningen? 

 

 Sämre Oförändrat Bättre Mycket 

bättre 

 

Vet ej 

Egen vård 

(läkarbesök, frisör, 

fotvård, inköp etc.) 

 

     

Sociala aktiviteter 

(träffa familj/vänner) 

  

     

Arbete/studier/ideellt 

arbete 

 

     

Fritidsaktiviteter 

(sport, promenader, 

trädgård etc.) 

 

     

Kulturella aktiviteter 

(bio, teater, museum, 

religiösa aktiviteter etc.) 
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2. Hur har omfattningen av utförandet av följande aktiviteter förändrats efter 

anpassningen? 

 

 Gör mindre Oförändrat Gör mer Gör mycket 

mer 

 

Vet ej 

Egen vård 

(läkarbesök, frisör, 

fotvård, inköp etc.) 

 

     

Sociala aktiviteter 

(träffa familj/vänner) 

  

     

Arbete/studier/ideellt 

arbete 

 

     

Fritidsaktiviteter 

(sport, promenader, 

trädgård etc.) 

 

     

Kulturella aktiviteter 

(bio, teater, museum, 

religiösa aktiviteter etc.) 

     

 

 

3. Hur betydelsefulla är följande aktiviteter för dig (skatta från 1-6, 1=betyder inget 

och 6=betyder mycket, ringa in ditt svar): 

 

 Betyder 

inget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyder 

mycket 

 

Egen vård 

(läkarbesök, frisör, 

fotvård, inköp etc.) 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Sociala aktiviteter 

(träffa familj/vänner) 

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Arbete/studier/ideellt 

arbete 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Fritidsaktiviteter 

(sport, promenader, 

trädgård etc.) 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Kulturella aktiviteter 

(bio, teater, museum, 

religiösa aktiviteter etc.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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4. Vid utförandet av de aktiviteter du vill göra, vad har anpassningen medfört för 

din upplevelse av:  

 

 Sämre Oförändrat Bättre Mycket 

bättre 

 

Vet ej 

Trygghet 

 
     

Självständighet 

 
     

Säkerhet 

 
     

Delaktighet 

 
     

Att vara aktiv 

 
     

Oberoende 

 
     

Glädje 

 
     

Frihet 

 
     

Samhörighet 

 
     

 

 

5. Upplever du att anpassningen medför att du kan utföra de aktiviteter du vill 

göra?  

 Ja   Nej 

 

 Om nej, vad beror det på?_______________________________________ 

 

 

6. Hur betydelsefull är anpassningen för dig?  

 

1   2          3     4         5       6 

Betyder inget                Betyder mycket 

 

 

7. Hur nöjd är du med din vardag i allmänhet?  

 

1   2          3     4          5        6 

Inte nöjd                helt nöjd 

 

 

 

 


