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Abstrakt 
Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur äldre män med 
funktionshinder erfar sina dagliga aktiviteter. För att studera detta 
intervjuades fem män i åldrarna 69-84 år som var ensamboende. 
Data analyserades utifrån en komparativ analysmetod. Resultatet 
visade att mäns erfarenheter var mångfacetterad och analysen 
mynnade ut i fyra kategorier: ”att ingenting göra och vara nöjd”, 
”att med stolthet blicka tillbaka på sitt aktivitetsliv”, ”att avstå från 
aktivitet när den inte längre är meningsfull” och ”att ha en önskan 
att komma ut”. Resultatet visade att betydelsen av deras aktiviteter 
har förändrats över tid och att de aktiviteter de utövat tidigare har 
stor betydelse för deras liv än idag. De aktiviteter männen numera 
utövar har fått ökad betydelse för dem. Resultatet avspeglade även 
att den sociala och samhälleliga miljön har stor inverkan för deras 
möjligheter till meningsfull aktivitet. Detta pekar på att 
arbetsterapeuter bör uppmärksamma klienters tidigare 
meningsfulla aktiviteter och därmed ha ett klientcentrerat synsätt 
vid utformande av interventioner. 
 
 
Nyckelord: äldre män, dagliga aktiviteter, funktionshinder 
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INLEDNING 

Aktivitet är viktig för äldres välbefinnande och livskvalitet (Parker, 1994; Rudman, 

Cook, & Polatajko, 1997). Äldre män och kvinnor utövar olika slags aktiviteter 

(Mattiasson-Nilo, Sonn, Johannesson, Gosman-Hedström & Grimby, 1990) vilket 

har betydelse för de insatser som görs för klienterna. Alltmer uppmärksamhet riktas 

mot frågan om könets betydelse inom olika verksamheter i det svenska samhället och 

så även inom arbetsterapi. I en delrapport till Bemötandeutredningen (Statens 

offentliga utredning, [SOU] 1998:138) tas frågor om bemötande av 

funktionshindrade upp och då framför allt ur ett kvinnligt perspektiv.  Där 

konstateras att samhället domineras av män och manligt tänkande. De menar därför 

att det är viktigt att behandla handikappfrågor ur ett könsperspektiv för att synliggöra 

framför allt kvinnorna och deras livsvillkor. De menar också att genom att tydliggöra 

kön och könsroller blir även männens villkor mer synliga. Även inom arbetsterapi, 

som syftar till att möjliggöra för individen att vara engagerad i dagliga aktiviteter och 

därigenom uppnå välbefinnande samt ökad livskvalitet, har vikten av kön, genus och 

feminism påtalats (MacWhannell & Blair 1999). Sålunda är det framför allt det 

kvinnliga perspektivet som uppmärksammats, både i arbetsterapi och i samhället i 

stort.  

 

Det att arbetsterapi är en kvinnligt dominerande profession, liksom i stort bland 

övriga vård- och rehabiliteringsprofessioner inom kommun och landsting, bidrar 

också till att mäns perspektiv är mindre uppmärksammat. Detta innebär till skillnad 

från övrig arbetsmarknad att det är kvinnan som är norm inom vård och omsorg 

(Hallberg, 1998). Det är därför rimligt att anta att kvinnlig vård- och 

rehabiliteringspersonal kan ha en viss förförståelse för andra äldre kvinnliga 

vårdtagares aktiviteter. Eftersom männen som vårdtagare är i minoritet inom detta 

område är det viktigt att få ökade kunskaper om manliga vårdtagare för att kunna 

utforma deras vård och rehabilitering så att den tillgodoser deras behov. Denna studie 

kommer därför att inriktas på att få ökade kunskaper och förståelse för hur äldre män 

med funktionshinder1 erfar dagliga aktiviteter. 

 

                                                 
1  Funktionshinder definieras i denna studie i enlighet med ICF:s (Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktions-hinder och hälsa) paraplybegrepp som innefattar funktionsnedsättningar respektive 
strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar (WHO, 2001). 
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Bakgrunden kommer att inledas med en beskrivning av begreppet aktivitet ur ett 

teoretiskt perspektiv samt forskning om äldre och aktivitet med fokus på 

könsskillnader. Därefter följer en beskrivning av åldrandet ur ett allmänt perspektiv 

följt av pensionering som är en genomgripande omställning i mångas liv samt 

åldersprocessen som kan ses ur många aspekter. Slutligen beskrivs kortfattat det 

samhälleliga stödet som finns för funktionshindrade när det gäller aktivitet. 

 

Aktivitet ur ett teoretiskt perspektiv 

Inom arbetsterapi ses engagemang i meningsfulla och ändamålsenliga aktiviteter som 

viktigt för att människan skall uppleva hälsa och välbefinnande. Därför används 

aktivitet som ett terapeutiskt medel och som mål i behandlingen (Kielhofner, 1997; 

Nelson, 1996; Trombly, 1995). Den mänskliga aktiviteten kan sägas bestå av två 

dimensioner; en synbar i form av utförande och en icke synlig bestående av den 

personliga mening en aktivitet har för individen. Vilken mening aktiviteten har 

inverkar dessutom på individens upplevelse av mening och sammanhang i livet 

(Hasselkus & Rosa, 1997). Mening med aktivitet varierar från person till person samt 

för en person i olika situationer vilket innebär att mening i aktivitet har större 

betydelse än antalet aktiviteter och tid i aktivitet, något som ofta fokuseras i den 

kvantitativa forskningen om aktivitet (Christiansen & Baum, 1997a). Detta innebär 

att mening kan uppstå i ett komplext samspel mellan syftet och själva utförandet av 

aktivitet, den personliga livshistorien och vad man förknippar med aktivitet, sin 

nuvarande erfarenhet av att utföra aktiviteter samt vilken kulturell betydelse 

aktiviteten har (Kielhofner, 1997).  

 

Aktiviteter som en person utför i sitt vardagsliv beskrivs och kategoriseras på olika 

sätt i arbetsterapilitteraturen. Kielhofner (2002) sammanfattar att aktivitet kan delas 

in i tre områden; dagliga livets aktiviteter (ADL) som innefattar egenvård, intagande 

av föda, städning, tvätt mm., lek som t ex idrott, utövande av hobby samt arbete som 

omfattar både betalt och obetalt arbete. Liknade indelning har Canadian model of 

occupational preformance (CMOP) där aktiviteterna är indelade i personlig vård, 

produktivitet och fritid (Law, Polatajko, Baptiste & Townsend, 1997). I Sverige har 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (1998) tagit fram en terminologi som beskriver 

fyra olika aktivitetsområden: personlig vård, boende, fritid och arbete där olika 

aktiviteter ingår. Ovanstående visar att det finns olika sätt att klassificera aktivitet 
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inom arbetsterapi men det är likartade aktiviteter som ingår även om de är benämnda 

på olika sätt. I den här studien avses med dagliga aktiviteter alla aktiviteter som en 

person gör i sitt vardagsliv.  

 

Aktivitet bör betraktas i den kontext där den äger rum dvs. miljön. En miljö har både 

fysiska, sociala och kulturella dimensioner och dessa påverkar individens aktivitet på 

olika sätt. Den fysiska miljön är de platser man vistas i och utför aktiviteter (CAOT, 

1997; Kielhofner, 1995). Den plats där flest basala behov tillfredsställs är i hemmet. 

Där äter och sover man och ofta lever man tillsammans med dem som är viktigast i 

ens liv. Hemmet är förmodligen den plats man oftast interagerar med dem som tillhör 

ens nätverk och där man utför många olika aktiviteter bl.a. egenvård, 

hobbyverksamhet samt interaktion med familjen och vänner. Dessutom är hemmet en 

viktig källa till mening, trygghet och identitet för många personer (Kielhofner, 1995). 

Den sociala miljön kan delas in i två beståndsdelar – samlingar eller grupper som 

man tillhör och aktivitetsformer, dvs. det som individen utför (Kielhofner, 2002). I 

den sociala miljön ingår även de professionella yrkeskategorier som är involverade i 

en klients vård och rehabilitering. Både den sociala och den fysiska miljön kan 

erbjuda möjligheter till beteenden och underlätta speciella utföranden. Det kan också 

innebära att dessa miljöer kan utgöra ett hinder för att utföra aktiviteter. (CAOT, 

1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 1988). Förutom dessa aspekter på miljön finns även 

den samhälleliga eller institutionella miljön vilken också kan bestämma 

förutsättningarna för vilka resurser som erbjuds till insatser för att kunna påverka 

möjligheter till aktivitet. Det kan gälla exempelvis tillgång till hjälpmedel eller 

personlig hjälp för aktivitetsproblem (CAOT, 1997). Kultur brukar definieras i 

termer av roller, rutiner, värderingar, normer, mm. vilka delas av en grupp eller ett 

samhälle. Kulturen inverkar även på aktiviteter på olika sätt beroende på var de äger 

rum eftersom miljöer varierar (Christiansen & Baum, 1997b; Kielhofner, 1995; 

Nelson, 1988).    Kielhofner (2002) menar att kultur påverkar inte bara vad som finns 

i miljön utan även hur individen interagerar med miljön.  

 

Samspelet mellan personen, aktiviteten som utförs och miljön där aktiviteten äger 

rum utgör en väsentlig del inom arbetsterapi. Mellan individ – miljö – aktivitet finns 

ett utvecklingsmässigt perspektiv enligt arbetsterapeutisk teoribildning. Relationerna 

mellan dessa faktorer förändras under en persons livstid där antalet aktiviteter ofta 
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minskas beroende av t ex åldrande, sjukdomar och miljömässiga förändringar. Det 

innebär att över tid och med förändringar i interaktionen mellan individ – miljö – 

aktivitet kommer en persons aktivitetsmönster att utvecklas, anpassas eller förändras 

över tid (CAOT, 1997 Kielhofner, 1995; 2002; Nelson, 1988). 

 

Det finns en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller val av aktivitet men 

(Atchley, 1996) menar att detta inte är resultat av biologiska skillnader utan har med 

utbildning, erfarenheter, roller och traditioner att göra. Även om förändringar har 

skett under de senaste årtionden när det gäller utövande av aktiviteter är det de 

traditionella könsrollerna som utövar starkaste influenserna på vad män respektive 

kvinnor gör. Kielhofner (2002) menar att aktivitetsroller organiserar handlingar på 

huvudsakligen tre sätt. För det första påverkar rollerna sättet vi utför handlingarna 

och innehållet i handlingarna. För det andra innehåller varje roll en rad handlingar 

som vi utför och som utgör rollen. Slutligen innefattar vår vardag olika roller som 

också kan överlappa varandra. Detta visar att våra olika roller har stor betydelse när 

det gäller vårt aktivitetsmönster. 

 

Äldres dagliga aktiviteter med fokus på könsskillnader 

Forskning har visat att aktivitet har en positiv inverkan på äldre personers upplevelse 

av livskvalitet och välbefinnande (Hillerås, Jorm, Herlitz & Winblad, 1998; Kendig, 

Browning & Young, 2000; Parker, 1994; Rudman, Cook & Polatajko, 1997). En 

studie (Glass, Leon, Marottoli & Berkman, 1999) om äldre visade att sociala 

aktiviteter och aktiviteter som trädgårdsarbete, matlagning, inköp mm. vilka kräver 

mindre fysisk ansträngning kan vara lika betydelsefulla som fysisk träning när det 

gäller överlevnad för äldre. Andra empiriska studier som har gjorts visar hur äldres 

aktiviteter förändras i relation till hälsa, hjälpbehov och kön. En longitudinell studie 

med äldre deltagare gjord av Iwarsson, Isaksson, Persson och Scherstén (1998) 

visade att det fanns en signifikant skillnad i överlevnad över en 25-årsperiod mellan 

aktiva och mindre aktiva kvinnor. Däremot fann man ingen signifikant skillnad hos 

män när det gällde överlevnad och aktivitet. En annan longitudinell studie (Sonn, 

Grimby & Svanborg, 1995) av äldre som handlade om beroende, visade att 

förändringar i ADL-aktiviteter inte utgjorde någon större skillnad när det gällde 

resultatet kopplat till kön. Däremot var risken att bli beroende med ökande ålder 

något större bland män än bland kvinnor. Detta gällde vid aktiviteter som 
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matlagning, bad och påklädning. Vissa könsskillnader visade sig sålunda i dessa 

studier men det mesta var likartat.  

 

Kvalitativa studier som gjorts om aktivitet visar bland annat att den sociala miljön 

har en påverkan på aktivitetsutförande hos äldre. Borell, Lilja, Andersson Svidén och 

Sadlo (2001) visar i en studie att aktivitetsutövande hos äldre personer med nedsatt 

aktivitetsförmåga varierade. Vissa av de äldre fortsatte med aktiviteter som var 

meningsfulla för dem och de bad också om hjälp till att delta i aktiviteter om de 

behövde. Det kunde vara promenader, bingo, olika gruppaktiviteter m.m. Andra 

visade inget intresse att delta i aktiviteter och inställningen till framtiden var färgad 

av bristande glädje och intresse för att göra saker. I en annan studie har Lilja & 

Borell (1997) visat att äldre personer som var i behov av och fick stöd från 

omgivningen i form av personligt stöd var mer aktiva i sin närmiljö. Ytterligare en 

studie av äldre (Rudman, Cook & Polatajko, 1997) visade på vikten av aktivitet för 

att uppehålla sociala kontakter, men även att behovet av sociala kontakter varierade 

från person till person.  Dessa studier indikerar skillnader hur den sociala miljön 

påverkar aktivitet men visar ändå på att den är en viktig aspekt för att kunna utföra 

aktivitet bland äldre. Vidare kunde ses att i dessa studier gjordes ingen skillnad 

mellan män och kvinnor samt att det fanns få män som deltog i studierna.  

 

Aktivitetsmönster bland 70-åriga män och kvinnor har studerats i Danmark (Avlund 

& Legarth, 1994) och där visade det sig att det fanns en skillnad mellan mäns och 

kvinnors aktivitetsmönster. En av skillnaderna som fanns i undersökningen var att 

den vanligast förekommande aktiviteten bland män var fysisk aktivitet medan det hos 

kvinnorna var hushållsarbete. Fler av de sammanboende männen deltog i fysiska 

aktiviteter än de ensamboende männen. En annan skillnad som framkom var att 

ensamboende män utövade färre aktiviteter än de sammanboende männen. Det 

motsatta gällde för kvinnorna. Mattiasson-Nilo, Sonn, Johannesson, Gosman-

Hedström & Grimby (1990) studerade aktivitetsmönster hos svenska äldre personer 

och fann då en skillnad mellan män och kvinnor. Det visade sig att ungefär två 

tredjedelar av kvinnorna mot knappt en femtedel av männen ägnade sig mer åt 

hushållssysslor än promenader. Liknande resultat har framkommit i fler studier 

(Armstrong & Morgan, 1998; Bond, Clark, Smith & Harris, 1995). Det innebär att 

kvinnor mestadels utför aktiviteter inomhus och männen utomhus.  
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Åldrandet och åldersprocessen 

Åldrandet kan definieras på olika sätt och har flera olika delkomponenter. Man kan 

se åldrandet som olika händelsekedjor med förändringar inom de biologiska, 

psykologiska och sociala systemen. Den vanligaste definitionen är att referera till den 

kronologiska åldern. Andra sätt att se på åldrandet är baserat på den tidpunkt vilken 

är bestämd för pensionering (Rundgren, 1991; Tornstam, 1998). Detta innebär att det 

inte finns någon bestämd tidpunkt när vi blir gamla eftersom åldrandet är en 

kontinuerlig process. I den här studien definieras äldre som över 65 år, vilket också 

är den lagstadgade pensionsåldern i Sverige.  

 

Äldres pensionering kan ses som en process som en individ genomgår när lönearbete 

upphör eller minskar. Det är en helt individuell process och för några kan det betyda 

befrielse från ett arbete som man inte uppskattar vilket ger möjlighet till tid för att 

ägna sig åt aktiviteter som man föredrar. För andra kan det innebära en förlust av 

sociala kontakter och en förlust av egenvärde och mening (Jonsson, Borell, & Sadlo, 

2000).  Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv kan detta ses som en förändring av en 

aktivitetsform (Nelson, 1988; 1996) vilken i stor utsträckning har upptagit och 

organiserat tid och rum hos en individ under många år (Jonsson, 2000; Kielhofner, 

1995). Denna förändring sker inte plötsligt utan är en adaptationsprocess över tid 

(Schultz & Schkade, 1997) där individen går in i nya förutsättningar och finner olika 

sätt att anpassa sig till nya omständigheter. Jonsson, Borell & Sadlo (2000) visade i 

sin studie att det utvecklades ett nytt aktivitetsmönster bland pensionärer, där möten 

med vänner, träning, engagemang i intressen och aktiviteter i hemmet ägde rum 

dagtid under veckan. Under kvällarna och veckosluten ägnades tid åt mer 

avkopplande aktiviteter. Annat som framkom var att en långsammare rytm 

utvecklades efter pensioneringen vilket upplevdes som positivt av de flesta. 

Övergången till pensionärsliv visade också att balansen mellan aktivitet, vila och 

fritid förändrades, från att arbete hade tagit för mycket tid i anspråk till en annan 

obalans med för mycket fritid. Den betydelse olika aktiviteter hade haft tidigare 

kunde därför förändras på ett väsentligt sätt. Exempelvis kunde vistelsen i 

sommarstugan som tidigare hade skett under veckosluten nu göras under veckan 

vilket gjorde att veckorytmen förändrades. Sammanfattningsvis innebär detta att det 

finns många olika sätt hur pensionärstillvaron upplevs.  
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Inom den socialgerontologiska forskningen har relationen mellan aktivitet och 

välbefinnande haft ett betydelsefullt fokus och där finns teorier som primärt riktar sig 

mot den sociala dimensionen av aktivitet. Dessa teorier beaktar åldrandet på olika 

sätt och i vilka det finns både likheter och skillnader jämfört med arbetsterapeutiska 

teorier och modeller i synen på aktivitet. De teorier som först utvecklades inom 

socialgerontologin försökte finna förklaringar som omfattade samtliga aspekter av 

åldrandet och där aktivitetsteorin och disengagemangsteorin är de mest kända. 

Aktivitetsteorin formulerades ursprungligen som en teori som aktivitet och åldrande 

men utvecklades senare genom att innefatta pensionering (Lemon, Bengtsson & 

Peterson, 1972). Teorin betonar att ett gott och hälsosamt åldrande är förenat med att 

vara aktiv. Ett annat alternativ till att se på åldrande formulerades i 

disengagemangsteorin (Cummings & Henry, 1961). Åldrandet ses här som ett 

ömsesidigt tillbakadragande mellan äldre och samhället, och där pensioneringen ses 

som ett naturligt steg i den processen. Teorin gör gällande att äldre personer gradvis 

drar sig undan från livet, både fysiskt, psykiskt och socialt för att förbereda sig inför 

döden.  

 

Från dessa heltäckande teorier har en utveckling skett till att formulera teorier som 

berör skilda aspekter på åldrandet. Kontinuitetsteorin (Atchley, 1989) utvecklades 

från att först gälla pensionering till en teori om åldrande och utveckling. Den menar 

att individen söker kontinuitet som ett sätt att anpassa sig till en ständigt föränderlig 

värld. En annan teori är social konstruktivism som ser människan som en aktivt 

handlande varelse som konstruerar sin sociala verklighet i interaktion med andra. 

Hon handlar i syfte att skapa mening, tolka andra handlingar och definierar sin 

omvärld utifrån detta (Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2002). 

Livsloppsperspektivet är ytterligare en teoribildning med olika dimensioner. 

Åldrandet ses här som en dynamisk process som är relaterad till ett sammanhang. 

Denna teori betonar olika mekanismer som knyter enskilda individers levnadsbanor 

till tidsaspekter och sociala sammanhang. Det kan gälla att kontrollera livsloppet 

genom att anpassa sig till förändringar som uppstår under livsloppet (Bengtsson et al, 

2002). Av de ovan nämnda teorierna är det endast disengagemangsteorin som inte 

har beröringspunkter med arbetsterapeutiska teorier och modeller. De övriga har med 
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begrepp som att aktivitet främjar hälsa, att människan är en aktiv varelse samt att hon 

handlar för att skapa mening. 

 

Samhällsstöd till funktionshindrades aktiviteter  

I Sverige, liksom i många andra länder, har utvecklingen gått mot att alltfler äldre 

personer bor kvar i sina hem. Många av dem har funktionsnedsättningar som kan 

påverka aktivitetsförmågan vilket gör att de är i behov av hjälp och stöd när det 

gäller de vardagsnära sysslorna. Andelen som behöver hjälp i sina dagliga aktiviteter 

ökar dessutom med stigande ålder (SOU, 2001). Detta betyder ökade behov av 

insatser både från hemtjänst samt från rehabiliteringsverksamheten inom framför allt 

primärvården och kommunerna. Statistik från 2002 visar att knappt en kvarts miljon 

ålderspensionärer stadigvarande bodde i särskilda boendeformer eller var beviljade 

hemtjänst i ordinärt boende. Av dessa var cirka tre fjärdedelar 80 år och äldre vilket 

motsvarar knappt 40 procent av samtliga personer 80 år och äldre i befolkningen. 

Andelen ålderspensionärer i ordinärt boende som beviljats hemtjänst ökade med tre 

procent jämfört med år 2001. Det finns dock stora variationer mellan kommunerna. 

(Socialstyrelsen, 2003). 

 

Hemtjänst innefattar biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad som ges 

enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Dessa insatser ska ge förutsättningar för den 

enskilde att bo kvar så länge denne önskar. Till socialtjänstens uppgifter hör också att 

medverka att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt att det finns särskilt 

anpassade bostäder för funktionshindrade. Enligt Berg (1995) innehåller 

hemtjänstens insatser framför allt sådant som räknas till traditionella kvinnliga 

sysslor och de aktiviteter som förekommer är mestadels sådant som rör personlig 

vård och boendeaktiviteter. Under 1990-talet har den kommunala hjälpen minskat 

bland äldre personer med funktionshinder och det gäller även ensamboende personer. 

Ensamboende äldre män har kommunal hjälp oftare än äldre ensamboende kvinnor 

(SOU, 1998). Bland funktionshindrade personer som bor hemma uppger cirka två 

tredjedelar att de behöver hjälp med minst en av följande sysslor; städning, inköp, 

tvätt och matlagning. Detta gäller både män och kvinnor. Skillnader mellan könen 

finns dock när det gäller vilken typ av hushållsaktiviteter som de har problem att 

klara. Män uppger oftare att de behöver hjälp med matlagning eller tvätt medan 

kvinnorna oftare uppger att de behöver hjälp med inköp (SOU, 2001). 
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Sammanfattningsvis innebär detta att den hjälp vårdtagarna tar emot från 

hemtjänsten framför allt rör den personliga vården och vissa boendeaktiviteter.  

 

Arbetsterapi syftar till att göra det möjligt för personer att engagera sig i aktivitet för 

att uppnå välbefinnande och livskvalitet. När det gäller arbetsterapeutiska insatser för 

äldre personer i eget boende kan det innefatta insatser vilka riktar sig både till 

individen och till miljön som exempelvis ADL-träning, förskrivning av hjälpmedel, 

bostadsanpassning. En studie av Lilja och Borell (2001) om arbetsterapeutiska 

interventioner inom primärvård visade att bedömningarna mestadels riktade sig mot 

den personliga vården medan interventionerna benämndes som behandling/träning 

vilken mest riktade sig mot fritid/rekreation och fysisk funktionsträning. Däremot när 

det gällde förskrivning av hjälpmedel och prevention riktades interventionerna 

huvudsakligen mot den personliga vården. En annan forskare Bracegirdle (1991) har 

i en mindre studie om olika aktiviteter för män och kvinnor inom arbetsterapi sett att 

det finns ett könsstereotypt mönster vid val av aktiviteter i behandling. 

Sammanfattningsvis visar detta att det finns få studier som beskriver om det finns 

skillnader i valet av insatser till män respektive kvinnor som arbetsterapeuter gör. 

Detsamma gäller även insatser till äldre män.  

 

Sammanfattningsvis har litteraturgenomgången visat att engagemang i aktivitet är 

viktigt för äldres liv. Merparten av forskningen som gäller aktivitet och äldre 

innefattar vad de gör och dessa studier är av kvantitativ karaktär. Få studier berör hur 

personer erfar sina dagliga aktiviteter på äldre dar. Kvinnors och mäns aktiviteter 

skiljer sig också åt i vad de gör men detta har sällan beaktas ur ett könsperspektiv i 

kvalitativa studier. Eftersom kvinnor dominerar arbetsterapeutyrket är det viktigt för 

oss att uppmärksamma könsperspektivet, dels för att öka kunskapen men också för 

att få en förståelse för hur män erfar sina dagliga aktiviteter. Detta kan utveckla en 

förståelse för mäns behov och utgöra en grund för utformning av interventioner inom 

arbetsterapi som främjar äldre mäns engagemang i aktivitet. Då arbetsterapeuter i 

stor utsträckning arbetar med äldre personer är det särskilt angeläget att få en 

förståelse för äldre mäns aktivitet.  

 

Syftet med studien var således att få en förståelse för och beskriva hur äldre män med 

funktionshinder erfar sina dagliga aktiviteter. 
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METOD 
Design 

Med utgångspunkt från syftet att beskriva hur män erfar sina erfarenheter av sina 

dagliga aktiviteter valdes en kvalitativ ansats för datainsamling och analys. Analysen 

av datamaterialet har utförts med en komparativ analysmetod enligt Strauss & Corbin 

(1998). Metoden, som baseras på sociala interaktioner och fokuserar på mänskliga 

handlingar och de konsekvenser de ger, valdes eftersom denna studie fokuseras på 

interaktion mellan männen, deras aktiviteter och miljön. 

 

Undersökningsgrupp 

Efter att forskningsetiska kommittén vid Umeå universitet och vårdcentralchefen på 

en vårdcentral godkänt studien påbörjades urvalet av undersökningsgruppen. Urvalet 

gjordes genom ett ändamålsenligt urval (Patton, 1990) vilket innebar att urvalet 

gjordes utifrån förutbestämda kriterier som syftade till att erhålla ett informativt 

datamaterial. Inklusionskriterierna för personerna som skulle ingå i studien var att de 

skulle var män, vara äldre än 65 år och ensamboende, skulle ha haft insatser av 

arbetsterapeut och hemtjänst sedan minst ett år tillbaka. De senare kriterierna valdes 

eftersom syftet var att undersöka äldre män med funktionshinder och som hade 

problem med dagliga aktiviteter. Vidare så eftersträvades en variation av olika 

boendeformer så att lägenhetsboende, boende i villa samt servicehusboende skulle bli 

representerade i gruppen. Männen skulle även ha sådan kognitiv förmåga att de 

kunde berätta om sina erfarenheter om aktiviteter i det dagliga livet. Urvalet av 

personer genomfördes med hjälp av arbetsterapeuter och distriktssjuksköterskor i den 

aktuella kommunen där studien genomfördes.   

 

Arbetsterapeuterna och distriktssköterskorna i den aktuella kommunen kontaktades 

genom brev (bilaga 1), telefon samt personligt besök av författaren och informerades 

om syftet och de kriterier som gällde för studien. Därefter kontaktade 

arbetsterapeuterna och distriktssköterskorna personer som de hade kännedom om och 

som uppfyllde kriterierna för studien, samt gjorde en förfrågan om de var 

intresserade att delta i studien och i så fall om deras namn kunde lämnas ut till 

författaren. Till de personer som tackade ja skickade författaren ett informationsbrev 

(bilaga 2) med förfrågan om att delta i studien. Brevet innehöll även information om 

syftet med studien, att deltagandet i studien var frivilligt, att bandinspelning av 
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intervjun skulle komma att ske och garanti om konfidentialitet. Personerna 

kontaktades av författaren per telefon efter ungefär en vecka efter att 

informationsbrevet sänts med förfrågan om deltagande i intervju. Alla tillfrågade 

personer tackade ja till att delta i undersökningen.  

 

Undersökningsgruppen bestod av fem män i åldern 69 till 84 år. Två av männen var 

rullstolsburna, två använde rollator och en kunde gå utan stöd inomhus. En av 

männen bodde i lägenhet, två bodde i eget hus på landsbygd och två i lägenhet på 

servicehus. Tre av männen var änklingar, en var frånskild och en hade sin fru boende 

på ett gruppboende. Alla männen hade hemtjänst i någon form. Insatserna varierade, 

och hjälpen som de fick skiftade från daglig hjälp med den personliga vården och att 

få mat dagligen till hjälp med städning och tvätt var fjortonde dag. De flesta männen 

hade även informell hjälp av anhöriga och vänner i olika form. 

 

Datainsamling 

Studien genomfördes genom datainsamling i form av öppna, kvalitativa intervjuer 

(Kvale, 1997) för att göra det möjligt för deltagarna att fritt beskriva sina 

erfarenheter och tankar med egna ord. Intervjuerna inriktades på följande teman: 

- beskrivningar av nuvarande aktiviteter 

- beskrivningar av tidigare aktiviteter 

- tankar om vad de skulle vilja göra om det var möjligt 

Intervjuerna med männen inleddes med att deltagarna uppmanades att berätta om vad 

de gör en vanlig dag. 

 

Datainsamling skedde parallellt med analys vilket innebar att urvalet skedde 

jämsides med analysarbetet. Alla intervjuerna genomfördes i männens hem. 

Intervjuerna varade i medeltal ca 40 minuter och spelades in med hjälp av 

bandspelare. Banden skrevs sedan av ordagrant. Förutom bandinspelningen gjordes 

även fältanteckningar (Holloway & Wheeler, 1997) för att komplettera de intryck 

som inte kunde förmedlas genom bandinspelningen och detta kunde vara 

beskrivningar av miljöer, handlingar och händelser. Anteckningarna användes som 

en del av analysmaterialet och bearbetades tillsammans med bandutskrifterna. 
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Dataanalys 

Analyserna av intervjuutskrifterna har gjorts med hjälp av komparativ analysprocess 

(Strauss & Corbin, 1998). Till att börja med lästes intervjumaterialet igenom för att 

få en förståelse för helheten. Därefter lästes texten utifrån studiens syfte att söka efter 

männens erfarenheter av dagliga aktiviteter. Utifrån detta identifierades 

meningsbärande enheter i texten som ströks under varefter de sedan skrevs ned som 

koder i marginalen. Till att börja med användes deltagarnas egna ord för att behålla 

närheten till data som exempelvis jag skulle gärna vara ute och resa mer, det går int 

och jag kan inte klä på mig. Koderna jämfördes sedan mellan de olika intervjuerna 

för att försöka finna likheter och skillnader. Därefter ordnades likartade koder till 

temporära kategorier till exempel fördes koderna jag skötte om ett hus till sonen och 

jag kunde ändå hjälpa honom lite grand [med byggnationer] samman till den 

temporära kategorin förlorade aktiviteter. Analysarbetet fortsatte sedan genom att 

sammanföra de temporära kategorierna till kategorier på en högre abstraktionsnivå. 

Genom att ställa frågor till texten som exempelvis På vilket sätt har aktiviteterna 

förlorats? Hur har aktiviteternas mening förändrats? Hur har de förhållit sig till att 

förlora aktiviteter? fördjupades egenskaperna i kategorierna. Slutresultatet av 

analysarbetet blev fyra kategorier som speglade männens erfarenheter av 

engagemang i aktiviteter vilka influeras av deras fysiska och sociala miljö samt den 

samhälleliga miljön.  

 

Trovärdigheten i analysarbetet bör ha stärkts genom att författaren och handledaren 

läste och kodade några av intervjuerna i det inledande analysarbetet och diskuterade 

därefter om samstämmighet kring innehållet och kodningen. Under analysprocessen 

har granskning och diskussioner även förts med handledare och erfarna kollegor 

vilket är ett sätt att stärka trovärdigheten enligt Krefting (1991). 

 

Etiska överväganden 

Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte och att 

deltagandet var helt frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

utan att behöva ange skäl för detta. Informationen gavs för att informanterna skulle 

kunna bilda sig en uppfattning om vad ett deltagande i studien innebar och som de 

kunde ha som en grund för sitt ställningstagande. De informerades dessutom om att 

inga utomstående personer har tillgång till de uppgifter som de har lämnat vid 
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intervjutillfället. Information gavs också om att alla uppgifter lagras och behandlas 

konfidentiellt samt att den enskilde inte kan identifieras av utomstående i 

slutprodukten. Författaren har även försökt beakta att inte lämna ut sådana detaljer 

som kan identifieras till någon speciell person. Risken med intervjuerna var att de 

skulle kunna väcka tankar och känslor hos deltagarna som de inte har reflekterat på 

tidigare. Då dessa reaktioner även kan komma efter intervjutillfället har det funnits 

möjlighet för deltagarna att ta kontakt med intervjuaren om de kände behov av det. 

För att få så avslappnad och bekant miljö som möjligt genomfördes intervjuerna i 

deltagarnas hem. Efter de etiska överväganden som gjordes bedömdes nyttan med 

studien kompenserar eventuella obehag för informanterna. De etiska övervägandena 

har utgått från Medicinska forskningsrådets (2000) riktlinjer för forskning med 

människor. 

 
 
RESULTAT 

Resultatet av analysen om erfarenheter av dagliga aktiviteter hos män med 

funktionshinder kan betraktas som mångfacetterad vilket illustreras i de kategorier 

som analysen utmynnade i: att ingenting göra och vara nöjd som avspeglar hur 

informanterna erfar sitt engagemang i daglig aktivitet idag och hur de har anpassat 

sig till sin situation; att med stolthet blicka tillbaka på sitt aktivitetsliv som återger att 

det inte bara är vad de gör idag som är betydelsefullt utan även hur deras tidigare 

aktivitetsliv inverkar på deras varande idag; att avstå från aktivitet då de inte längre 

känns meningsfulla reflekterar att aktiviteters mening förändras i samband med att 

sammanhanget kring aktiviteterna ändrades och de avstod från tidigare betydelsefulla 

aktiviteter; att ha en önskan att komma ut som avspeglar deras önskan om mer 

självständighet och självbestämmande i sina aktiviteter. I kategorierna finns 

erfarenheter från alla informanterna representerade och nedan följer en mer 

detaljerad beskrivning av analysens resultat. 

 
Att ingenting göra och  vara nöjd 

Informanterna upplever att de mestadels sitter overksamma och att de inte gör något 

samtidigt som de säger sig vara nöjda med sin situation och berättar om intressen de 

ägnar sig åt. Deras upplevelser av att ingenting göra kan sålunda betraktas som 

komplext och dubbeltydigt. Detta kan illustreras med följande citat: Nej, jag gör 

ingenting. Jag får hemtjänst till allt och det dom inte gör det gör min syster som 
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kommer hit och hjälper mig…Jag kan inte göra nånting …inte men jag håller mig till 

mina böcker och korsord. Eftersom det blir få synliga resultat av deras görande idag 

beskriver de nu att det inte gör någonting och relaterar detta till sina kroppsliga 

begränsningar. Männens erfarenheter avspeglar att de jämför att de inte gör något 

idag till den tiden då de kunde utföra fler och mer krävande aktiviteter vilka är av 

betydelse för hur de beskriver sig själva. En av männen uttrycker det på följande sätt: 

Så jag får ju mest sitta stilla, ett stillasittande inneliv. Av informanternas 

beskrivningar framgår att deras tidigare yrken och intressen har varit praktiska och i 

viss omfattning krävt styrka, vilken nu har avtagit på grund av ålder och 

funktionsnedsättningar. Detta innebär att de inte kan utföra dessa aktiviteter nu. 

Någon av männen beskriver det på följande sätt: Men jag har varit en kraftkarl, jag 

har kastat ut många fyllerister från krogarna – men ja, det var den tiden. Av 

männens erfarenheter framgår även att de relaterar att de inte gör något till den tiden 

då de klarade sig själva och inte behövde hjälp av andra. Männen uppger att de nu får 

hjälp av vårdbiträden, anhöriga och vänner med aktiviteter som de inte klarar, till 

exempel morgonbestyren, laga mat, städa, tvätta. Även om de uppger att de inte gör 

något och att de behöver hjälp beskriver de att de försöker göra så mycket de kan och 

orkar och har därför anpassat aktiviteterna på olika sätt. Det kan vara att ta hjälp av 

personer som kan förbereda aktiviteten så att informanterna sedan kan utföra dem. 

Någon av männen uttrycker det på följande sätt: Ja, flickan skjutsar mig, vi var igår 

å handla…jaa, jag handlar för fjorton dar ungefär, så lagar jag till det, men då har 

man ingenting å göra då sedan när man lagat till det…bara värma upp det.  

 

Av deras beskrivningar framkommer att aktiviteterna de utför idag framför allt är 

knutna till hemmet och dess närhet, till skillnad från aktiviteter som de relaterar till 

och vilka de har utfört förr på platser belägna utanför hemmet. Även om 

informanterna upplever att de inte gör något beskriver de att de är engagerade i 

framför allt kroppsligt stillsamma aktiviteter vilka männen själva kan utföra när de 

vill utan att behöva hjälp av någon annan person. Exempel på vad som männen 

uppger att de är engagerade i är att se på TV, läsa dagstidningar och böcker, lösa 

korsord. Informanternas beskrivningar reflekterar att flera av de aktiviteter de gör 

idag har ökat i betydelse för dem eftersom de numera inte har möjlighet att utföra 

aktiviteter de tidigare har gjort. Ingen av männen uppger att de ser på dessa 

aktiviteter som tidsfördriv utan beskriver att de väljer att göra vad som intresserar 
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dem. Genom männens beskrivningar framkommer att den vanligast förekommande 

aktiviteten är att se på TV och några av dem uppger att det är den viktigaste 

aktiviteten och som någon uttrycker det: utan TV så låg jag väl på psyket. De 

program de ser är vanligtvis knutna till de intressen de har såsom nyhetsprogram, 

naturprogram och sportprogram vilket kan illustreras av följande citat: Jag älskar att 

se om djur så jag har köpt några såna kanaler. Detta kan ses som ett uttryck för att 

aktiviteten har fått en fördjupad betydelse. En annan aktivitet som informanterna 

uppger är viktiga för dem är tidningsläsning som gör att de följer med och håller sig 

informerad om vad som händer i samhället. Männens beskrivningar att de inte gör 

något motsägs även av deras erfarenheter att de försöker fortsätta utföra aktiviteter 

men inte på samma sätt som tidigare. Männen beskriver att de har varit tvungna att 

förändra sitt engagemang i aktiviteter på så sätt att de nu enbart hjälper till med 

aktiviteten. Dessa aktiviteter uppger de har varit viktiga för dem men i stället för att 

helt upphöra med dem har de fortsatt med dem efter sin förmåga. Det kan illustreras 

med följande citat: …men nu har jag lagt av för nu orkar jag inte. Så nu är det en ny 

styrelse, å jag sitter kvar i styrelsen och hjälper dom. Så dom får komma upp hit å 

fråga hur det ska vara om det är nånting som dom inte klarar av.  

 

Det som tydligt framkommer av männens beskrivningar är att dagen består av 

upprepade vardagsrutiner dvs. morgonbestyren med att tvätta/duscha sig, klä på sig, 

äta etc. och att dagsrytmen i många fall bestäms av den hjälp de får av annan person. 

Någon av informanterna beskriver det sålunda: …stiger upp…sju på morgonen, äter 

frukost och efter det blir jag sittande här och ser morgonnyheterna och nu som idag  

så duscha jag kring tio för då kom hemtjänstpersonalen som hjälpte mig, elva får 

jag lunch, ja sen… Detta till skillnad mot förr då de själva kunde bestämma över sin 

dag. 

 

Även om männen upplever att de ingenting gör uttrycker de ändå i stort en 

tillfredsställelse med hur de har det. De hanterar sin situation på olika sätt och 

informanterna uttrycker inte att de känner någon ensamhet eller tycker att deras 

aktiviteter är långtråkiga. Någon av männen uttrycker det på följande sätt: nää, jag 

tycker det går bra [att få dagen att gå]. Jag tycker att dagen går fantastiskt fort.  
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Sammanfattningsvis visar kategorin att informanterna beskriver att de ingenting gör 

eftersom de jämför med vad de har gjort tidigare då de inte hade några 

funktionshinder. Det som männen gör idag utgår från intressen som de utvecklat och 

har fått ökad mening för dem. Dagarna styrs av vardagsrutiner vilka till stor del rör 

den egna personen och där de till viss del är hjälpberoende. Trots detta är de nöjda 

med sin aktivitetssituation. 

 

Att med stolthet blicka tillbaka på sitt aktivitetsliv 

Informanternas beskrivningar visar att de gärna kommer in på berättelser om deras 

tidigare erfarenheter av aktivitet i samtal när man ger dem tid. Männen beskriver 

aktiviteter som engagerat dem tidigare både i yrkeslivet, på fritiden samt efter 

pensioneringen. Det framgår av männens beskrivningar att deras tidigare 

engagemang i aktivitet fortfarande får dem att känna stolthet över vad de har gjort 

och därför utgör ett betydelsefullt inslag i deras aktivitetsliv idag. Av deras 

beskrivning framgår att de tidigare aktiviteterna uppväger för att de inte kan göra 

dessa aktiviteter idag. De återger de tidigare aktiviteterna genom att beskriva sin 

kompetens inom olika områden där de kände sig behövd och efterfrågad av andra 

vilket kan illustreras av följande: Jaa, i det här jobbet som jag har haft är det alltid 

nån som har stått och väntat på dig…är du känd för att vilja jobba så finns det alltid 

dom som behöver hjälp. Männens beskrivningar speglar således att genom att 

berätta om aktiviteter som engagerat dem tidigare och vilka inbegripit både personer 

och platser som har varit av betydelse för utövandet, uttrycker de vem de är för sig 

själva och för andra. 

 

De aktiviteter vilka männen beskriver att de har varit engagerade i var av den 

karaktären att informanterna hade åstadkommit något synbart för andra personer 

samt att de hade fått erkännande för vad de gjort. Här beskriver informanterna att det 

kan vara aktiviteter vilka kan bestå både av tillverkning och av tjänster. Några av 

männen beskriver att de har varit engagerade i föreningsliv och där haft 

förtroendeuppdrag av olika slag. De berättar med stolthet hur de har arbetat för 

andra genom att ha företrätt sina medlemmar, hjälpt dem på olika sätt och anordnat 

olika aktiviteter för dem. Vissa av männen beskriver att det mesta kretsade kring 

arbetet under deras yrkesverksamma tid och att de inte hade energi över för några 

fritidsintressen. Av flera informanters beskrivningar framgår att de har varit 
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involverade i liknande aktiviteter både på arbetet, under fritiden och efter 

pensioneringen vilket har inneburit att de har använt samma kunskaper i 

aktiviteterna. Flera av männen har haft sina arbeten inom byggbranschen och 

beskriver att de på fritiden har hjälpt andra med exempelvis reparationer, 

byggnationer, tillsyn av fastigheter. De relaterar också med stolthet till vad de gjort 

genom att visa på konkreta resultat av deras aktiviteter i miljön än idag. Någon av 

männen uttrycker det på följande sätt: Ja, ja, byggnadsjobbare, bland annat så har 

jag varit med å bygga det här lasarettet…från början femton meter ner i marken, till 

längst upp, ja, jag har jobbat runt sjutton, arton år kring lasarettet, så det är 

landstinget som har fått mina bästa krafter. 

 

Sammanfattningsvis beskriver kategorin hur informanterna ser tillbaka på sitt 

aktivitetsliv och genom detta uttrycker vem de är och har varit för sig själva och för 

andra. De beskriver vad de har åstadkommit och hur de har varit efterfrågade av 

andra. Genom att berätta om deras görande i går kan det således sägas bli till en del 

av deras varande idag. 

 

Att avstå från aktivitet när den inte längre är meningsfull 

Informanternas erfarenheter avspeglar att de medvetet dragit sig tillbaka från vissa 

aktiviteter som de tidigare gjort eftersom de inte upplevs meningsfulla på samma 

sätt som tidigare i och med att deras livssituation och aktiviteternas sammanhang 

förändrats.  

 

Flera av männen beskriver hur makans sjukdom och bortgång har påverkat deras liv 

på så vis att de har slutat med flera aktiviteter efter denna händelse. De tycker att 

vissa aktiviteter förlorade sin mening i och med detta. Ett par av männen beskriver 

att makans död innebar att de under en period helt upphörde att göra någonting och 

därmed passiviserades. Av informanternas beskrivningar framgår att det var både 

aktiviteter som de hade gemensamt med sin maka men även sådana som de utförde 

själva. Aktiviteterna som de gjorde tillsammans med makan kunde vara resor och 

trädgårdsodling. Ett exempel är en man som uppger att hans lust för att vistas i 

sommarstugan försvann i samband med makans död, vilket gjorde att han slutade 

besöka den eftersom han tyckte det var ledsamt att vara där ensam. Till skillnad mot 

detta var aktiviteter vilka de utförde själva av kroppsligt stillsam karaktär såsom 
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exempelvis att läsa böcker. Någon av männen beskriver att han efter makans 

bortgång helt tappade motivationen för att läsa böcker vilket hade varit hans stora 

intresse, och uttryckte det så här: Jag tappa intresset [av att läsa böcker] när frugan 

dog…det är en sån jävla smäll. En som inte har varit med om det kan inte förstå det. 

Av deras beskrivningar framgår att de inte ser någon möjlighet till och intresse för 

att fortsätta dessa aktiviteter eftersom meningen med aktiviteterna har gått förlorad. 

Även förlust av vänner har inneburit att de har dragit sig tillbaka från sociala 

aktiviteter vilket kan illustreras med följande citat: Jaa, vet du, när man blir så här 

gammal så har vi ju, dom dör ju bort…[vännerna]. Detta tillbakadragande beskrivs 

av männen som att meningen i aktiviteten inte blev densamma och upplevs därför 

inte som ett problem för dem i den situation som uppstod. 

 

Informanternas erfarenheter speglar även att deras nedsatta kroppsliga hälsa samt 

miljön inomhus och utomhus på ett komplext sätt har bidragit till att de har dragit 

sig tillbaka från vissa aktiviteter, framför allt från sådana som har bedrivits utanför 

hemmet. Männen relaterar sitt tillbakadragande från aktiviteter till sina nedsatta 

kroppsliga förmågor på olika sätt som har gjort att de inte längre gör vissa 

aktiviteter. Någon av männen uttrycker det på följande sätt: …men det blir ju väldigt 

sällan jag är ute på stan på grund av att jag har så svårt att förflytta mig. Jag går ju 

med rollator. Deras beskrivningar speglar även att flera av dem har begränsad 

förmåga att kunna ta sig ut från bostaden på egen hand på grund av hinder i den 

fysiska miljön. De anger flera orsaker till detta, exempelvis avstånd till aktiviteterna, 

klimatet i form av snö och kyla, utomhusmiljön är svårframkomlig, svårigheter med 

framkomlighet i och kring bostaden trots att den är anpassad.  

 

Av informanternas beskrivningar framkommer att miljön har en vidare betydelse än 

den rent fysiska för att utföra aktivitet. Även om miljön är tillgänglig för dem är det 

inte självklart att de utför aktiviteter som de tidigare gjort även om det skulle vara 

möjligt. Ett exempel är en man som flyttat till ett annat boende och beskriver att han 

tidigare har tillverkat träprodukter till andra i en snickarverkstad som han haft i sitt 

hus. I det nuvarande boendet har han möjlighet att fortsätta med aktivitet av 

liknande slag men han är inte motiverad att göra det. Detta eftersom ingen 

efterfrågar hans tjänster och den fysiska miljön är annorlunda, vilket betyder att 

sammanhanget för aktiviteten har förändrats och därtill aktivitetens mening.  
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Sammanfattningsvis beskriver kategorin en förändrad aktivitetssituation för 

informanterna som har inneburit tillbakadragande av aktiviteter som inte längre 

känns meningsfulla. Förlust av maka och vänner har inneburit att de har slutat med 

vissa aktiviteter vilka förlorat sin mening. Även kroppsliga begränsningar och därtill 

den omgivande miljön har hindrat dem till aktivitet. 

 

Att ha en önskan att komma ut 

Av männens beskrivningar framgår att om de kunde önska något så är det att kunna 

vara självständiga och själv kunna bestämma över när de ska ta sig ut från bostaden. 

De beskriver att de sällan själva tar initiativ till att få komma ut och därmed avstår 

de från aktivitet då den inte blir lika meningsfull för dem genom att de har denna 

starka självständighetssträvan. Flertalet av männen beskriver att de är beroende av 

någon annan person för att kunna ta sig ut men att de inte vill be om hjälp då de inte 

vill vara till belastning för andra. Någon av männen beskriver det sålunda: Då måste 

jag åka i rullstol, det är så belastande att nån jävel ska gå och skjuta en rullstol. 

Men sånt är livet. De framkommer dock av deras beskrivningar att de i andra 

situationer har anpassat sig till sin situation och tar emot hjälp till vissa aktiviteter 

och en av männen beskriver det så här: … för jag har ju aldrig begärt hjälp tidigare 

men nu vart jag tvungen att göra det, och då får jag finna mig i det. Det framgår 

även av männens beskrivningar att det framför allt är hjälp från andra personer än de 

som arbetar inom hemtjänsten som de drar sig för att be om hjälp. Någon av männen 

uttrycker sig på följande sätt: …och så är jag en sån där, sån där…jag mår illa när 

jag ska ha hjälp utav andra…det är det värsta när man ska ha hjälp av andra.  

 

Av informanternas beskrivningar framkommer att deras önskemål att kunna ta sig ut 

inte direkt är förknippat med någon annan aktivitet utan snarare avspeglar ett 

frihetsbehov. Männen uttrycker detta genom att beskriva att de både vill komma ut 

och få frisk luft men också kunna ta sig ut längre sträckor. Flera av männen 

uttrycker saknad över att inte kunna köra bil längre och att det är den aktivitet de 

gärna skulle vilja göra. Någon av männen uttrycker det på följande sätt:…köra 

bil…jag har inte varit så intresserad av bilar, men man kommer ju ut…om jag 

kunde köra bil då körde jag till ner till [samhället] en gång i veckan… Det 

framkommer även av deras beskrivningar att några av dem fortfarande har kvar sina 
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bilar trots att de inte kan använda dem längre och hos någon av dem finns 

fortfarande hoppet kvar att kunna köra bil igen. 

 

Deras erfarenheter avspeglar att de inte alltid upplever att de har tillräckligt stöd från 

samhällets sida när det gäller att kunna komma ut. Av deras beskrivningar 

framkommer att alla inte har färdtjänst och även om de har det så är det inte 

självklart att de nyttjar den. Ett exempel är en man som beskriver att han inte 

använder färdtjänst eftersom den rullstol han har är svår att manövrera ute. Någon 

annan man som inte har fått beviljat färdtjänst uttrycker det på följande sätt: Ingen 

färdtjänst får jag…dom anser att jag ska gå ner och åka buss och det klarar jag ju 

inte av. Något som även framkommer från några av männen är att de inte klarar att 

köra sin manuella rullstol utomhus men har inte fått låna eldriven rullstol för att 

själv kunna ta sig ut i närområdet kring bostaden. Detta beskriver en av männen på 

följande sätt: …men jag är nästan sur på att int har fått låna ett hjälpmedel 

[eldriven rullstol] så jag kommer ut för det finns hjälpmedel så att jag kan ta mig ut, 

men jag får inte låna det… 

 

Sammanfattningsvis beskriver kategorin informanternas önskan att vara mer 

självständig och kunna bestämma mer över att kunna ta sig ut från bostaden. De har 

svårt att be om hjälp till detta och samhällets stöd är inte tillräckligt för att de ska 

kunna bli självständiga. De beskriver även en förlust av att inte längre kunna köra 

bil och uttrycker en önskan att kunna göra det.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatet från denna studie visar på en komplexitet i äldre funktionshindrade mäns 

erfarenheter av dagliga aktiviteter då förhållanden för informanternas aktivitet blivit 

annorlunda. Sammanfattningsvis avspeglar männens erfarenheter att deras 

aktiviteters betydelse och deras möjligheter till aktivitet har ändrats. Förändringar i 

deras aktiviteters betydelse beskrivs i alla kategorier men på olika sätt. Inledningsvis 

reflekteras att vissa aktiviteter fått en fördjupad betydelse eftersom informanternas 

möjlighet till aktivitet har begränsats. Vidare framkom att aktiviteter vilka utförts 

tidigare även idag har fortsatt betydelse för informanternas aktivitetsliv samt att det 

visade sig att aktivitetens betydelse kunde gå förlorad både på grund av den fysiska 
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och av den sociala miljön. Slutligen har aktivitetens betydelse förlorats eftersom de 

inte självständigt kan utföra den. Ovanstående bekräftar således arbetsterapins teori 

om hur aktivitetens mening och sammanhang är föränderlig och varierar från 

situation till situation för individen samt att mening skapas i aktivitetskontexten 

(Hasselkus & Rosa, 1997; Kielhofner, 1997; Nelson, 1996; Trombley, 1995).  

 

Resultatet visar att männen dragit sig tillbaka från vissa aktiviteter av andra orsaker 

än de förväntade eftersom kontexten för aktivitet förändrats. Aktiviteterna som de 

upphörde med har utförts i ett sammanhang som gått förlorat i och med att den 

sociala och fysiska miljön förändrades, exempelvis genom makans sjukdom och död 

eller vid flytt till annat boende, vilket innebar att aktiviteterna inte längre gav dem 

någon mening. Detta bekräftas av Kielhofner (1997) som menar att mening inte är 

kopplat till en aktivitet utan uppstår genom ett komplext samband mellan olika 

omständigheter, exempelvis de personliga erfarenheterna och upplevelserna samt 

påverkan av miljön. Även Hasselkus och Rosa (1997) har framhållit att den mening 

aktiviteten har påverkar individens upplevelser av mening och sammanhang i livet 

vilket man kan reflektera i informanternas erfarenheter. Eftersom det finns få studier 

inom arbetsterapi som specifikt berör vilken påverkan änkestånd har på aktivitet 

skulle det vara intressant med mer forskning inom detta område. Resultatet indikerar 

även att arbetsterapeuter kanske också ska tänka på, att det inte alltid är självklart att 

vi ska rikta in oss att ha som mål att klienten ska kunna utföra aktiviteter som de 

tidigare har utfört, eftersom meningen med aktiviteten kan ha förlorats. Resultatet i 

denna studie visar att det finns orsaker till varför informanterna avstår från att utföra 

aktiviteter vilket inte överensstämmer med den socialgerontologiska 

disengagemangsteorin (Cummings & Henry, 1961) som menar att äldre personer 

gradvis drar sig undan från livet för att förbereda sig inför döden. 

 

Resultatet visar även på att deras aktivitetssituation förändrats på ett komplext sätt 

vilket avspeglas i samspel mellan individ, aktivitet och miljö. Den fysiska miljön 

utgör hinder för aktivitet vilket bland annat innebär att informanterna har svårigheter 

att ta sig ut. Informanternas beskrivningar reflekterar även att förhållanden i den 

sociala och samhälleliga miljön påverkar möjlighet till aktivitet eftersom de inte 

alltid får möjlighet till formell eller informell hjälp för detta. Även männens 

kroppsliga begränsningar påverkar deras möjligheter till dagliga aktiviteter och allt 
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detta bekräftar det dynamiska samspelet mellan individen, aktiviteten och miljön 

vilket beskrivs i olika aktivitetsteorier inom arbetsterapi (CAOT, 1997; Kielhofner, 

2002; Nelson, 1996). Detta visar även på att arbetsterapeuter bör ha ett 

klientcentrerat arbetssätt (CAOT, 1997) som utgår från klientens erfarenheter av sina 

dagliga aktiviteter eftersom resultatet visar på att männens erfarenheter är 

individuella. Resultatet visar också på att det är viktigt att inte endast inrikta sig på 

individen och den fysiska miljön vid arbetsterapeutiska interventioner utan även 

beakta individens sociala miljö, något som uppmärksammats av CAOT, (1997) och 

Kielhofner, (2002). 

 

Eftersom aktivitetssituationen har förändrats för informanterna har detta medfört att 

de på olika sätt har anpassat sitt engagemang i aktiviteter utifrån de nya 

förutsättningarna. Informanternas erfarenheter speglar att detta har haft betydelse för 

kompetens och personlig identifikation. Resultatet visar att informanterna med 

stolthet beskriver vad de har gjort tidigare under sitt aktivitetsliv och berättar gärna 

om sin kompetens samt det erkännande de har fått. Genom detta uttrycker de vem de 

är och har varit för sig själv och andra vilket avspeglas i deras beskrivningar som en 

viktig del i deras liv idag. Flera författare (Christiansen, 1999; Hasselkus, 2003; 

Jackson, 1996; Kielhofner 2002) menar att en individs deltagande i aktivitet medför 

möjlighet att utveckla och uttrycka identitet. De menar vidare att genom deltagande i 

aktivitet genereras och lagras erfarenheter över tid och bildar en aktivitetshistoria hos 

individen som blir till en sammansatt enhet av vem man är. Resultatet i denna studie 

bidrar till empiriskt stöd för dessa antaganden. Liknande resultat visades i en studie, 

där bland annat äldre personer ingick, där Laliberte-Rudman (2002) beskriver en 

komplex dialektisk relation mellan aktivitet och identitet. Hon menar att det finns en 

interaktion mellan aktivitetens påverkan på personlig och social identitet och hur den 

personliga och sociala identiteten påverkar aktivitet. Resultatet i denna studie visar 

på vikten att vi som arbetsterapeuter bör ta tillvara äldre personers tidigare 

erfarenheter i aktivitet och ta i beaktande hur identitet skapas av aktivitet men också 

hur denna skapar identitet. Ytterligare forskning behövs för att få en djupare 

förståelse hur vi kan använda oss av detta i våra interventioner hos äldre personer. 

Resultatet i studien har även stöd i den socialgerontologiska kontinuitetsteorin 

(Atchley, 1989) som menar att personer uttrycker sin identitet genom att hänvisa till 

vad de gör eller har gjort. 
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Med anledning av studiens resultat uppkommer en intressant fråga om det skulle ha 

blivit samma resultat genom studier av enbart kvinnor i samma generation och deras 

erfarenheter av dagliga aktiviteter. Skulle de med samma stolthet ha berättat om sina 

aktiviteter vilka till stor del förmodligen har bestått av reproduktiva aktiviteter och 

hur skulle de uttrycka sin identitet? Det skulle därför vara av intresse med fortsatt 

forskning angående detta för att se om och i så fall hur skillnaderna mellan könen ser 

ut. Sådan kunskap kunde vara till nytta och hjälpa oss arbetsterapeuter i våra 

interventioner bland äldre män och kvinnor. 

 

De äldre männens beskrivning av sin kompetens i aktivitet visar att informanterna 

gärna beskriver vem de är genom att berätta om sin skicklighet och att beskriva vad 

de har uträttat samt även visa på konkreta exempel vad de har åstadkommit. Enligt 

Kielhofner (2002) utgör aktivitetskompetens tillsammans med identitet viktiga 

beståndsdelar i utförande av aktivitet och båda dessa utvecklas över tid. Han menar 

även att dessa beståndsdelar påverkas av funktionshinder men att effekterna blir mer 

uttalade när det gäller aktivitetskompetens. Resultatet i denna studie bekräftar detta 

genom att informanterna har lyckats behålla sin aktivitetsidentitet medan 

kompetensen och engagemanget i många aktiviteter har avtagit. Resultatet visar att 

det är betydelsefullt för arbetsterapeuter att ta reda på en klients tidigare 

aktivitetskompetens för att ta tillvara på dennes erfarenheter vid interventioner för att 

främja aktivitet.  

 

Resultatet att informanterna genom att beskriva vad de tidigare gjort och därmed 

uttrycka sin identitet och kompetens i aktivitet, kan vara en förklaring till hur de 

uppfattar sig själva. Detta eftersom männen beskriver att de ingenting gör idag, även 

om resultatet visar att de är engagerade i vissa aktiviteter vilka är av stillsam karaktär 

och utförs i hemmet eller dess närhet. Resultatet speglar även att deras dagar består 

av vardagsrutiner och att dagen i många fall bestäms av den hjälp de får. Liknande 

erfarenheter har uppmärksammats av Rowles (1991; 2000), som har myntat ett 

begrepp ”being in place”. Han menar att en viktig aspekt av en individs aktivitet är 

varandet i en för individen bekant miljö vilken därmed bokstavligen blir till en del av 

en själv. Detta anser han framför allt gäller äldre personer med begränsad 

aktivitetsförmåga vilket är i överensstämmelse med denna studies informanter. Detta 

kan även förklara att de är nöjda med sin tillvaro trots att de anser att de ingenting 
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gör. Liknande resultat har van´t Leven och Jonsson (2002) visat i en studie om hur 

miljön påverkade äldre personers aktivitetsutförande på ett sjukhem, där vissa 

personer menade att görandet inte var det viktiga utan genom att enbart vara med i 

ett aktivitetskontext gav dem mening. Vi arbetsterapeuter som i hög grad är inriktade 

på görandet, som också Rowles (1991; 2000) påpekar, bör även ta med varandet i 

miljön som en del av aktivitet. Resultatet av denna studie stärker det antagandet och 

pekar på betydelsen att inte enbart fokusera på görandet utan också beakta varandet i 

miljön som en viktig del för äldre mäns välbefinnande. För att få mer kunskaper om 

detta krävs fler interventioner och studier för att ta reda på hur vi som 

arbetsterapeuter kan använda oss av varandet kopplat till miljön. Detta är särskilt 

angeläget då vi i stor utsträckning arbetar med äldre personer med funktionshinder.  

 

Av resultatet framgick även att det informanterna beskriver att de gjort tidigare är 

viktigt för dem idag och kan uppväga att de har begränsade möjligheter till aktivitet. 

Detta kan jämföras med ett annat perspektiv av varande som andra författare 

(Rozario, 1998; Wilcock, 1998) beskrivit. De menar att varande också är en viktig 

aspekt av aktivitet och välbefinnande eftersom individen då har tid att upptäcka sig 

själv samt tänka och reflektera, det vill säga att helt enkelt existera. Detta kan 

förklara att informanterna gärna beskriver deras tidigare aktiviteter samt att de har 

anpassat sig till sin situation med färre aktiviteter och därför upplever ett inre 

tillstånd av varande. 

 

Olika förhållanden i samhällsmiljön har på senare år uppmärksammats när det gäller 

påverkan på dagliga aktiviteter (CAOT, 1997) till exempel lagstiftning, ekonomi och 

olika politiska beslut som rör tillgång till hjälpmedel, färdtjänst, bostadsanpassning, 

mm. Av resultatet framgår att informanterna anser att de inte alltid får tillgång till 

insatser från samhällets sida när det gäller möjligheter att kunna ta sig ut. Det gäller 

både möjligheten att erhålla färdtjänst men även tillgång till hjälpmedel, vilket 

resultatet bekräftar att samhällsmiljön har inflytande på dagliga aktiviteter (CAOT, 

1997). De riktlinjer som reglerar hjälpmedelsverksamheten i Sverige bestäms av 

respektive huvudman, landsting och kommun, vilket innebär att reglerna varierar 

inom landet. I betänkandet Handikapp, välfärd, rättvisa (SOU, 1991) fanns ett förslag 

att även hjälpmedel för fritid skulle ingå i landstingens ansvar för hjälpmedel. Den 

vanligaste inställningen i landstingen är dock att det inte är möjligt att låna en 
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eldriven rullstol för att enbart kunna ta sig ut. Orsaken till detta är oftast bristande 

resurser inom landstingen vilket inneburit att hjälpmedel för fritidsaktiviteter inte 

prioriterats. Detta kan inte påverkas av arbetsterapeuter direkt eftersom det krävs 

politiska beslut till förändring av regelverk, så att äldre mäns behov i aktivitet kan 

tillgodoses. För att undersöka hjälpmedels betydelse när det gäller fritid behövs 

forskning för att undersöka vilken betydelse det har för individens välbefinnande och 

om det är ekonomiskt lönsamt att satsa på dessa hjälpmedel i förhållande till nyttan. 

Detta kan vara ett sätt för arbetsterapeuter att påverka de politiska besluten genom att 

påvisa eventuell nytta med hjälpmedel. 

 

Slutligen visar resultatet att informanternas beroende av hjälp tar sig i uttryck på ett 

motsägelsefullt sätt. Å ena sidan accepterar de hjälp som de får när det gäller basala 

dagliga aktiviteter men å andra sidan drar de sig för att be om hjälp om de vill 

komma ut. Jackson (1996) beskriver att oberoende inte kan mätas genom antalet 

aktiviteter man kan utföra självständigt, utan genom graden av frihet man kan välja 

när och hur man vill utöva aktivitet, vilket kan förklara informanternas ambivalenta 

inställning. Cardol, De Jong och Ward (2002) förklarar autonomi i relation till 

funktionshinder och menar att en person med funktionshinder är begränsad i sin 

autonomi eftersom aktiviteter som kräver hjälp av annan person måste planeras i 

förväg och det därför är svårt med improviserade beslut. Detta kan förklara 

informanternas ovilja att be om hjälp eftersom de lever ensam och därför måste 

planera genom att be någon utomstående om hjälp. Tidigare forskning (Lilja & 

Borell, 1997) visar att äldre personer fortsatte med aktiviteter i sin närmiljö om de 

fick stöd från omgivningen från någon person vilket visar på betydelsen för 

arbetsterapeuter att göra interventioner i den sociala miljön genom att stimulera äldre 

ensamma personer att aktivt be om hjälp för att kunna ta sig ut. Dessutom är det 

viktigt att arbeta med personer i deras sociala nätverk så att dessa frivilligt kan 

erbjuda sin hjälp för att dessa ska kunna komma ut. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis kan framhållas att resultatet av denna studie bidrar till en 

förståelse för hur aktiviteters betydelse för äldre män med funktionshinder förändras 

över tid samt hur männen på olika sätt anpassar sig till nya aktivitetssituationer. 
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Resultatet visar även att deras tidigare erfarenheter av engagemang i aktivitet har stor 

betydelse för deras aktivitetsliv idag. 

 

Resultatet pekar även på att arbetsterapeuter bör ta hänsyn till hur aktivitetens 

mening för olika individer varierar och kan förändras över tid beroende på det 

kontext aktiviteten utövas i. Det är även viktigt för arbetsterapeuter att ha kunskap 

om klientens tidigare engagemang i aktivitet för att utforma interventioner för att 

främja meningsfulla aktiviteter för äldre personer. För att detta ska vara möjligt krävs 

ett klientcentrerat arbetssätt där individernas erfarenheter beaktas. Förutom att enbart 

fokusera individen bör interventioner även riktas mot miljön och då framför allt mot 

den sociala miljön, i syfte att underlätta för aktiviteter utanför hemmet. 

 

Metoddiskussion 

Studiens resultat bör dock betraktas med hänsyn till de använda metodernas 

begränsningar. Inom den kvalitativa forskningstraditionen används olika begrepp för 

att beskriva kriterier i syfte att värdera studiers kvalitet. För att diskutera 

trovärdigheten i denna studie har följande begrepp använts: validitet enligt Kvale 

(1997), teoretisk sensitivitet enligt Strauss och Corbin (1998) samt trovärdighet och 

tillförlitlighet enligt Holloway och Wheeler (1996) samt Krefting (1991). 

 

Resultatet ger en förståelse för hur några äldre män med funktionshinder erfar sina 

dagliga aktiviteter men det innebär inte att resultatet är generaliserbart ur en 

kvantitativ aspekt (Kvale, 1997). Det är dock rimligt att anta att studiens resultat kan 

bidra till en ökad förståelse för personer i likartade situationer.  

 

En viktig aspekt för studiens kvalitet är forskarens teoretiska sensitivitet (Strauss och 

Corbin 1998) vilken refererar till forskarens personliga kvalitet. Den innebär att 

forskaren ska ha kännedom om det ämne som ska studeras för att kunna ge mening åt 

data och förstå vad som är av betydelse. Även om forskaren ska utnyttja sin 

förförståelse i studien måste denne i analysarbetets inledande fas vara uppmärksam 

och förhålla sig öppen till sina data. I denna studie utgörs författarens förförståelse av 

professionell erfarenhet genom att i tidigare yrkesverksamhet bland annat kommit i 

kontakt med liknande målgrupp. Detta har varit till hjälp för att förstå det essentiella i 

studiens data. Författaren har även vana att intervjua klienter från tidigare arbeten. 
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Under analysarbetet har även författaren gått tillbaka med frågor som utgått från 

författarens yrkeskunskap till data för att stärka och bekräfta de framväxande 

kategorierna vilket är ett sätt att öka trovärdigheten (Krefting, 1991). Parallellt med 

detta har även litteratur och forskning inom ämnet studerats. Reflektioner kan även 

göras utifrån könsperspektivet, när det gäller denna studie. Författaren har som 

kvinna intervjuat samt analyserat och tolkat materialet vilket kan ha haft en inverkan 

på resultatet eftersom det kan finnas olikheter mellan könen när det gäller språket 

och hur vi tolkar detta.  

 

Intervju användes som datainsamlingsmetod för att få ett inifrånperspektiv genom att 

deltagarna beskrev sina egna erfarenheter av dagliga aktiviteter. Det finns ett antal 

kriterier för intervjuns kvalitet enligt Kvale (1997) vilka kan användas för att 

reflektera om insamlad data ger en rättvis bild av informanternas erfarenheter. 

Intervjuerna i denna studie utgjordes av ett antal öppna frågor som berörde olika 

teman vilket innebar att informanterna fritt kunde berätta utifrån sitt perspektiv vilket 

bör ha stärkt validiteten (Kvale, 1997) och även tillförlitligheten (Krefting, 1991). 

Författaren sökte under intervjutillfällena följa upp deltagarnas berättelser om sina 

erfarenheter med frågor för att verifiera deras svar. Eftersom informanterna 

intervjuades vid endast ett tillfälle och då intervjuernas längd kan förefalla korta kan 

man överväga om deras vidd av erfarenheter kunnat erhållas. Deras berättelser var 

dock av karaktären kärnfull och beskrivande. Intervjuerna fortgick till dess att de 

avstannade och informanterna inte hade mer att berätta. Orsaken till längden på 

intervjuerna kan även bero på den inledande frågans utformning eftersom 

informanterna ansåg att de ingenting gjorde. En annan formulering av den inledande 

frågan kunde i stället vara att fråga informanterna om vilka intressen de har. Enligt 

Kvale (1997) existerar ingen ideal intervjuperson och menar att det inte är 

intervjuernas omfattning i tid som är avgörande för om värdefull kunskap genereras 

utan det är kvaliteten på intervjun. Under analysen uppkom dock frågor som 

eventuellt hade kunnat utveckla detaljer i data vid en upprepad intervju med 

informanterna. Ovanstående till trots bedöms dock innehållet i materialet vara rikt på 

erfarenheter av dagliga aktiviteter hos deltagarna.  

 

Strauss och Corbin (1998) menar att den komparativa analysmetoden i sig innebär ett 

styrkande av resultatet och i detta fall har författaren kontinuerligt pendlat fram och 
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tillbaka mellan data och de framväxande kategorierna. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten och tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 1996; Krefting, 1991) har 

författaren under analysprocessen diskuterat med handledaren och erfarna kollegor 

när det gäller fynd och tolkningar samt samstämmighet. För att få en så 

erfarenhetsnära analys som möjligt har informanternas egna ord använts i den 

inledande öppna kodningsfasen för att behålla närheten till data. Dessutom har citat 

använts för att illustrera de olika kategorierna i resultatet vilket enligt Krefting 

(1991) kan öka trovärdigheten. 

 

Det bör påpekas att syftet med studien har ändrats från det ursprungliga som framgår 

i informationsbrevet. Orsaken var att efter två genomförda intervjuer visade det sig 

efter analys att syftet inte kunde uppnås med den design som studien var upplagd på. 

Detta bedöms dock inte ha påverkat resultatet eftersom intervjuerna bestod av öppna 

frågor om aktivitet vilka innefattas i det nya syftet. 

 

 

Tillkännagivande 
Jag vill först framföra ett varmt tack till de män som har deltagit i studien. Till min 

handledare Maria Larsson Lund vill jag säga: Ett stort tack för ditt stöd och din 

uppmuntran genom hela arbetets gång samt för dina goda och lärorika råd. Jag vill 

även tacka kollegor vid institutionen för hälsovetenskap och övriga kursdeltagare för 

intressanta och givande diskussioner under arbetet med uppsatsen. 
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Till dig som arbetar som distriktsarbetsterapeut inom Bodens kommun 

 
Aktivitet antas påverka människors hälsa och välbefinnande och en viktig aspekt av 
aktivitet är hur personen uppfattar meningen med aktiviteten. Samspelet mellan 
aktivitet, individ och miljö är faktorer som arbetsterapeuter har som grund i sitt 
arbete. Både den fysiska och den sociala miljön kan vara till stöd eller till hinder för 
att äldre personer ska kunna utföra aktiviteter. Det är därför värdefullt att hänsyn tas 
till dessa faktorer för att de äldre ska ha möjlighet att få utöva de aktiviteter som de 
klarar av, finner mening i och är intresserade av.  
 
Äldrevården domineras av kvinnor både när det gäller personal och vårdtagare vilket 
innebär att kvinnan är norm inom detta område. De flesta aktiviteter som utförs av 
hemtjänst är hushållssysslor och/eller insatser mot personlig vård. Studier har visat 
att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors aktivitetsmönster vilket gör att det 
finns behov av att få mer kunskap om aktivitet ur ett könsperspektiv. 
 
För att få kunskap om vilka erfarenheter män har när det gäller förutsättningarna att 
få sina aktivitetsbehov tillvaratagna har jag valt att göra min D-uppsats kring detta 
tema. Studiens syfte är att få förståelse för hur äldre män erfar och upplever att de får 
sina behov av aktiviteter beaktade och tillgodosedda av personal inom hälso- och 
sjukvård. 
 
Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer som spelas in på band. 
Intervjuerna beräknas ta ca en timme. Intervjuerna kommer att analyseras, kodas och 
kategoriseras och ingen person kommer att kunna identifieras i den slutliga 
rapporten. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
 
Jag önskar din hjälp med att komma i kontakt med personer utifrån följande kriterier: 
Ensamboende män som är äldre än 65 år, bor i lägenhet eller villa samt haft någon 
insats från arbetsterapeut och hemtjänstinsatser mer än ett år. De ska också ha en 
kognitiv förmåga så att de kan berätta om sina erfarenheter. 
 
Jag är tacksam om Du kan vidarebefordra det bifogade informationsbladet (med 
svarskuvert) till personer som uppfyller ovanstående kriterier. 
 
Om det är något Du undrar över kan Du ta kontakt med undertecknad för ytterligare 
information. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Agneta Öhrvall   Maria Larsson Lund 
Universitetsadjunkt   handledare för studien 
Luleå tekniska universitet    
Institutionen för hälsovetenskap 
Avd för arbetsterapi 
tel 0921-758 63 
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Information och förfrågan om att delta i en studie  
 
Det är viktigt för personer att kunna påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. 
Ett sätt att göra det är att kunna utföra aktiviteter (kan vara allt från egenvård 
till hushållsarbete samt fritids- och hobbyaktiviteter) som man är intresserad 
av och finner en mening med att utföra. Eftersom det finns undersökningar 
som visar att det finns skillnader på vilka aktiviteter som män och kvinnor gör, 
är jag intresserad av att göra en studie som berör detta. Den kommer att handla 
om vilka erfarenheter män har av att kunna utföra de aktiviteter som de vill 
även om de behöver hjälp med detta. 
 
Jag som ämnar göra denna studie heter Agneta Öhrvall och har tidigare arbetat 
som distriktsarbetsterapeut men arbetar nu som lärare på arbetsterapeututbild-
ningen i Boden. Studien som jag ska göra är del av en kurs som jag deltar i. 
Jag undrar nu om Du har intresse av att delta i denna studie. Anledningen till 
att Du tillfrågas är att Du har varit i kontakt med en arbetsterapeut från en 
vårdcentral som har vidarebefordrat detta brev. 
 
Om Du vill delta i studien kommer jag kommer att göra en intervju som spelas 
in på bandspelare. Den beräknas ta ungefär en timme och sedan kommer jag 
att skriva ut intervjun så att den finns i textform. Därefter analyserar och 
sammanställer jag resultaten av alla intervjuerna till en rapport. Det kommer 
endast att vara jag som kommer att känna igen personerna som intervjuas. 
Efter att studien är klar kommer banden från intervjun att raderas. I denna 
rapport kommer ingen utomstående att kunna identifiera vilka personer som 
deltagit i undersökningen. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på 
Sociomedicinska biblioteket vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden, 
preliminärt under våren 2003. 
 
Det är helt frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att ange något skäl. Om Du är intresserad av att delta i studien 
skickar Du tillbaka svarstalongen, ifylld i det medföljande svarskuvert där 
adressen finns förtryckt. Jag kommer sedan att ta kontakt med dig för att 
bestämma en tid då vi kan träffas och genomföra intervjun. Om Du vill ha 
ytterligare information får Du gärna kontakta mig. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Agneta Öhrvall  Handledare för studien: 
universitetsadjunkt  Maria Larsson Lund 
Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap Institutionen för hälsovetenskap 
Avd för arbetsterapi 
Tel 0921-75863  


