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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med stroke uppfattar den 
fysiska boendemiljöns användbarhet i dagliga aktiviteter. Undersökningsgruppen 
bestod av 32 personer i åldern 48 till 83 år. Medelåldern var 69 år. De var bosatta 
i Västerbottens och Västernorrlands län. Studien genomfördes med en kvantitativ 
ansats med ett självskattningsinstrument, "Användbarheten i min bostad", som 
besvarades skriftligt. Data analyserades med ickeparametriska metoder. Resultatet 
visar att 77 % av respondenterna uppfattade boendemiljön som generellt sett 
användbar. Utifrån analysen av data redovisade respondenterna olika uppfattning 
mellan män och kvinnor; ensamstående och sammanboende; rullstolsbrukare och 
gående beträffande användbarheten. De problem som framkom i studien och som 
begränsade respondenten i sitt användande av boendemiljön var trappor, 
nivåskillnader och att bostaden var i flera plan. Resultatet bidrar med kunskap om 
att de som uppfattar problem med den fysiska boendemiljön ofta har problem i 
olika aktivitetsmiljöer vilket begränsar möjligheterna till att utföra meningsfulla 
aktiviteter i dagliga livet. Studien bidrar också med kunskap om vad i den fysiska 
boendemiljön som kan förorsaka problem för personer med stroke.  
 
Nyckelord: användbarhet, fysisk boendemiljö, personer med stroke. 
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Stroke är enligt Socialstyrelsen (2006) den vanligaste orsaken till invaliditet och dödsfall i 

Sverige. Cirka 30000 personer per år drabbas av stroke. De flesta som drabbas av stroke är äldre 

personer med en ålder på mer än 70 år. Stroke är en förändring i hjärnans blodcirkulation, 

infarkt eller blödning, som leder till att arteriellt syresatt blod hämmas i sin cirkulation och 

syrebrist uppstår. Hos de allra flesta, cirka 80% inträffar det att en blodpropp lossnar från hjärtat 

och leds upp till hjärnan där den fastnar och en hjärninfarkt uppstår. Hjärnblödning inträffar när 

ett blodkärl brister på grund av t ex förändringar i kärlen eller högt blodtryck. Av denna 

syrebrist skadas vävnader i hjärnan vilket leder till bortfallssymtom i funktionerna utifrån var 

förändringen är lokaliserad i hjärnan (Larsson, 2000; Socialstyrelsen, 2006).  

 

För personer som drabbas av stroke kan bortfallssymtomen visa sig på olika sätt och därmed 

medföra olika konsekvenser för individen. De allra flesta personer som drabbas får någon form 

av funktionsbortfall. Ju mer centralt lokaliserad skadan är desto större konsekvenser kan 

personen få, dvs. om skadan är nära pyramidbanan drabbas större delar av kroppen. Är skadan 

lokaliserad på vänstersida i hjärnan får personen funktionsbortfall i höger kroppshalva. Vanligt 

förekommande funktionsbortfall är motoriska bortfall med hemipares, halvsidesförlamning, 

sensoriska bortfall, spatiala bortfall, sänkt vakenhet eller talsvårigheter. Stroke kan också 

medföra konsekvenser i form av svårigheter att utföra planerade handlingar, 

personlighetsförändringar och depression. Personer som drabbas av stroke är ofta i behov av 

någon form av rehabilitering för att kunna återgå till sina dagliga aktiviteter (Hedner 2004; 

Senelick, Rossi & Dougherty 1999).  

 

För att uppnå en god rehabilitering ges vanligen insatser från ett multidisciplinärt team där 

arbetsterapeuten är en av professionerna. Rehabiliteringen bör utgå ifrån ett klientcentrerat 

förhållningssätt, dvs. från personens önskningar och behov (Lindehag, 1997; Senelick, Rossi & 

Dougherty 1999). Att arbeta klientcentrerat är också centralt i arbetsterapi. Klienten ses som en 

aktiv partner och är engagerad i beslut som fattas kring sin rehabilitering (CAOT, 2002; 

Kielhofner, 2002). Genom att arbeta utifrån ett klientcentrerat förhållningssätt utgår 

arbetsterapeuten från personens vilja och vad denne upplever som meningsfullt vilket gör att 

personen blir delaktig i sin rehabilitering och förutsättningar skapas för att möjliggöra aktivitet.  

 

Aktivitet är centralt inom arbetsterapi och anses kunna främja personers hälsa och välbefinnande 

(Wilcock, 1998). Aktivitet kan beskrivas som allt en människa gör; till exempel att ta hand om 

sig själv och sitt hushåll, fritids- och nöjesaktiviteter, arbete i olika form (CAOT, 2002). Inom 

arbetsterapi beskrivs aktivitetsutförande som resultatet av ett dynamiskt förhållande mellan 
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personen, aktiviteten och miljön (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Vidare menar Kielhofner 

(2002) att människans vilja, vanemönster och förmågor samverkar med den omgivande miljö 

och skapar förutsättningarna för människans tankar, känslor och aktiviteter. Christiansen och 

Baum (1997) beskriver aktivitet som något som har ett syfte och är meningsfullt för personen 

som utför dem. Både inre faktorer såsom biologiska och psykologiska, vår självbild och de 

roller vi tar på oss samt yttre faktorer som finns i miljön påverkar aktivitetsutförandet. Om 

aktivitetsutförandet blir positivt leder det till välbefinnande men om hindrande faktorer finns 

kan det leda till ett dåligt resultat och en sämre självbild.  

  

Miljön är det kontext där aktivitetsutförande äger rum och beskrivs inom arbetsterapiteori 

bestående av en fysisk, en social och en kulturell dimension vilka både kan främja men också 

hindra en persons utövande av aktiviteter (CAOT, 2002; Kielhofner, 2002). Ett samhälleligt 

perspektiv på miljö lyfts också fram i arbetsterapiteori (CAOT, 2002) som beskriver att politik, 

lagar, regler och beslutsprocesser påverkar såväl samhället som den enskilde individen. För att 

förstå en persons utövande av aktiviteter menar Kielhofner (2002) att arbetsterapeuten bör ha 

kunskap om och förståelse för den miljö där aktiviteterna utövas.  

 

Den fysiska miljön beskrivs av Kielhofner (2002) som influerad av vår kultur men även 

människans förmåga att agera i den miljön är betydelsefull. Den sammansättning som då den 

fysiska miljön ingår i kan både motivera och stimulera våra val av vilka aktiviteter vi väljer att 

utföra. Den fysiska miljön delas upp i utrymmen och objekt. De utrymmen som ingår i den 

fysiska miljön är ofta specifikt byggda utrymmen för ett specifikt ändamål, tex. ett kök för 

matlagning. De naturliga utrymmena kan vara en skog eller en sjö där någon aktivitet kan 

förväntas äga rum. Inom den fysiska miljön möter vi en mängd olika objekt. Objekten kan även 

dem vara naturliga - t ex  träd, blommor, djur - eller tillverkade objekt - t ex möbler, 

hushållsapparater, böcker, kläder. Objektens betydelse för en funktionell aktivitetsmiljö är 

viktiga utifrån den personliga identiteten och vilka värderingar personen har. Objekten influerar 

till aktiviteter och saknas då ett objekt eller att det är fel objekt kan detta försvåra 

aktivitetsutövandet. Detta kan vara t ex en ramp som är felaktigt konstruerad vilket då medför 

att förflyttning inte kan utföras. Han menar också att de ytor vi bebor och de objekt vi använder 

tillsammans har en djupgående påverkan på vårt beteende (Kielhofner, 2002). 

   

Miljöns betydelse för aktivitet lyfts även fram inom andra områden än arbetsterapi bland annat 

genom utvecklingen av, International Classification of Function, Disability and Health (ICF) 

(WHO, 2001). ICF är en utvecklad klassifikation av funktionstillstånd och funktionshinder och 
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använder benämningen omgivningsfaktorer för att beskriva den fysiska, sociala och 

attitydmässiga omgivningen i vilken personer lever sina liv. Dessa omgivningsfaktorer kan både 

underlätta men också hindra en persons aktivitet och delaktighet. Underlättande faktorer är 

faktorer i personens omgivning som genom sin frånvaro eller närvaro förbättrar 

funktionstillstånd eller minskar funktionshinder. Detta innefattar sådana aspekter som en 

tillgänglig fysisk omgivning, tillgång till relevanta tekniska hjälpmedel. Hinder är faktorer i 

personens omgivning som genom sin frånvaro eller närvaro begränsar funktionstillstånd eller 

skapar funktionshinder. Detta innefattar exempelvis en otillgänglig fysisk omgivning eller brist 

på relevanta tekniska hjälpmedel (WHO, 2001). 

 

Den fysiska miljön kan orsaka multipla problem för personer med funktionshinder, men allt 

eftersom vårt samhälle förändras med lagar som styr stadsplanering och bostadsbyggande samt 

att den sociala miljön blir allt mer accepterande så elimineras barriärerna. Trots det är mycket av 

den byggda miljön utformad utan att ta hänsyn till invånarnas förmodade funktionshinder. Den 

bekanta miljön i hemmet kan sörja för en mängd olika stöd som kan göra det möjligt att fungera 

trots funktionshinder, men kan också kräva betydande anpassningar. De problem som den 

fysiska miljön utgör kan skilja sig beroende på om ens funktionshinder är emotionella, 

sensoriska, motoriska eller kognitiva (Kielhofner, 2002).  

 

För att kunna avgöra i vilken grad den fysiska miljön är utformad för en person kan begreppen 

tillgänglighet och användbarhet användas. Enligt Iwarsson och Ståhl (2003) finns tre olika 

”kriterier” för att beskriva tillgänglighet. Det första är personliga komponenter som handlar om 

vilken funktionskapacitet individen eller gruppen av människor har. Det andra är miljöns 

komponenter dvs. vilka barriärer eller hinder som kan finnas i relation till normerna. Analysen 

av huruvida personens och miljöns komponenter passar tillsammans, utgör det tredje kriteriet 

vilket blir avgörande för om tillgängligheten är god eller inte. Tillgängligheten kan således 

beskrivas som mötet mellan människors funktionskapacitet och det krav som den fysiska miljön 

ställer. Begreppet användbarhet är nästan synonymt med tillgänglighet men detta begrepp har en 

betydelse av att miljön verkligen skall vara användbar och fungera för individen ifråga, utifrån 

individens aktiviteter och subjektiva perspektiv (Iwarsson och Ståhl, 2003). 

 

Att det förekommer problem med tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har 

uppmärksammats på regeringsnivå. I en proposition (Socialdepartementet, 1999/2000) påtalar 

regeringen att tidigare var det ett mer offentligt kontrollsystem vid byggnationer men under 

1990-talets omlagda kontrollsystem så har tillgängligheten och användbarheten försämrats när 
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kontrollansvaret förskjutits till byggherren. Av den anledningen har Boverket fått i uppdrag att 

utföra en översyn av hur dessa frågor handläggs i byggandet. De flesta problemen med 

tillgänglighet och användbarhet finns i den yttre miljön. Det är ofta trottoarkanter, trappor, 

nivåskillnader, lutningar och markbeläggningar som är problematiska för funktionshindrade när 

förflyttningar skall ske. Även bostaden kan bli ett problem när sjukdom inträffar och 

funktionshinder uppstår så att bostaden på detta sätt inte blir tillgänglig och användbar för den 

funktionshindrade. Regeringens mål är att alla skall kunna delta i samhället på lika villkor. En 

långsiktig målsättning är att de flesta bostäder skall vara tillgängliga och användbara utan 

begränsning med hänsyn till funktionshinder (Socialdepartementet, 1999/2000). Denna 

målsättning stämmer relativt väl överens med de principer för universell design som satts upp av 

Centre for Universal Design (Story, 2001). Universell design eller populärt kallad ”design för 

alla” bygger på demokratiska principer och att befolkningen inte ska delas upp i normal och 

onormal utan att byggnader, kommunikation och produkter ska designas direkt så att de kan 

användas av alla (Ostroff, 2001). 

 

Om den fysiska miljön är användbar kan aktiviteter utföras i en allt större utsträckning. I en 

studie av Niva och Skär (2006) beskrivs aktivitetsmönster före och efter bostadsanpassning för 

äldre personer. I undersökningen användes bl.a. instrumentet ”tillgängligheten i min bostad” av 

Fänge och Iwarsson (1999). Undersökningen visar hur viktig den fysiska miljön är och att 

förmågan till aktivitet begränsas om den fysiska boendemiljön inte är anpassad. Efter 

bostadsanpassningarna kände undersökningspersonerna att de kunde utföra aktiviteterna på ett 

bättre sätt och att de kunde utföra aktiviteter som de inte hade haft förmågan till innan 

anpassningen ägde rum. Tillgänglighet och användbarhet i förhållande till aktivitet, kapacitet 

och miljö tydliggörs i en aktuell studie av Larsson Lund och Nygård (2004) som beskriver hur 

personer med funktionshinder upplever sin hemmiljö. Studien visar att personerna upplever sina 

aktiviteter i hemmet som förändrade då vissa ägodelar inte kunde användas på grund av 

platsbrist när tekniska hjälpmedel tar för stor plats. Det gjorde att hemmet kändes som en 

institution och meningen av hemmet hade förändrats. Upplevelsen av funktionshindret 

relaterades mera som hinder i miljön än inom personen. Att kunna delta i hemmets aktiviteter 

var viktigt för den personliga identiteten. Reid (2004) redovisar att det inträffar att personer med 

stroke ofta hämmas i sitt aktivitetsutförande och tappar aktiviteter. Det är att om inte 

interaktionen mellan miljö och sjukdom överensstämmer, så förloras förmåga att utföra 

aktiviteter och orsaken är att på grund av sina begränsade möjligheter till förflyttningar har inte 

den strokedrabbade möjligheter till att komma till de rum, platser som tidigare. Författaren 

skriver även att om inte miljön är anpassad till aktiviteten så kan personen själv utföra 
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förändringar så att aktiviteten kan utföras. Studien visar att det används olika knep för att 

förändra eller anpassa aktiviteten och/eller miljön för att utföra sina aktiviteter och att återfå 

kontrollen av aktivitetsmiljön samt att få en större känsla av delaktighet.  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att personer med funktionshinder upplever att 

den fysiska miljön är ett hinder under aktivitetsutövning och ofta har tappat känslan för hemmet 

(Larsson Lund och Nygård, 2004). Om en aktivitet ska kunna genomföras krävs att personen 

som drabbats av funktionshinder själv måste anpassa miljön eller aktiviteten. För personer med 

stroke är aktiviteter viktiga att kunna utföra för att personen ska känna en subjektiv 

tillfredsställelse och meningsfullhet (Reid, 2004). Äldre personer begränsas i aktivitet när den 

fysiska boendemiljön inte är användbar (Niva och Skär, 2006). Det finns ett starkt begränsat 

antal studier om hur personer med stroke uppfattar den fysiska miljön i hemmet (Reid, 2004). I 

dessa har fokuseringen varit hur stroke påverkat aktivitetsförmågan och vilka aktiviteter som då 

hämmats. Genom att kunna beskriva hur personer med stroke uppfattar eventuella problem i den 

fysiska miljön och hur användbar de uppfattar att den är för utövandet av olika aktiviteter 

hoppas författarna kunna bidra med att ytterligare tydliggöra vilka problemen är och att det ska 

kunna främja till en större förståelse för hur den fysiska boendemiljön påverkar 

aktivitetsutförandet. 

 

Därför är syftet med denna studie att beskriva hur personer med stroke uppfattar den fysiska 

boendemiljöns användbarhet i dagliga aktiviteter.    

 
Metod 
Design 

Utifrån syftet att beskriva hur personer med stroke uppfattar den fysiska boendemiljöns 

användbarhet i dagliga aktiviteter valdes en kvantitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes 

genom att använda ett frågeformulär. Enligt Ejlertsson (2005) är en kvantitativ metod 

fördelaktig i och med att ett större antal respondenter kan nås över ett stort geografiskt område 

samt att respondenten kan besvara frågorna i lugn och ro. Analys av data utfördes med 

deskriptiv statistik.  

 

Undersökningsgrupp 

I denna studie deltog 32 personer, 9 kvinnor och 23 män i ålder mellan 48 och 83 år, med en 

medelålder på 69 år. De var bosatta i Västerbottens och Västernorrlands län. De som besvarade 

frågeformuläret hade bott i sina respektive hem mellan 1 månad och 46 år och medelvärdet var 
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13,7 år. I gruppen var det 23 personer som gick själva eller med gånghjälpmedel samt 8 

personer som var rullstolsburna. Fjorton personer var ensamboende och arton var 

sammanboende med någon annan person. Inklusionskriterierna för att delta i denna studie var att 

respondenten skulle vara över 18 år, ha drabbats av stroke och ha motoriska 

rörelsebegränsningar, kunna förstå skriftlig/muntlig information och bo i ordinärt boende. Enligt 

Denscombe (2000) bör det inte vara färre än 30 deltagare i en kvantitativ studie. Enligt Trost 

(2001) kan man räkna med en svarsfrekvens mellan 50-75% och av den anledningen var vår 

avsikt att skicka ut 60 frågeformulär. På grund av problem med att finna respondenter utifrån 

uppsatta inklusionskriterier skickades 52 frågeformulär ut till undersökningen. 

 

Procedur 

Respondenterna till studien valdes genom en målinriktad sampling. Enligt DePoy och Gitlin 

(1999) innebär detta ett avsiktligt urval utifrån de inklusionskriterier som ställs. På detta sätt 

väljs respondenterna ut medvetet för att de kan vara representativa för målgruppen. Författarna 

tog telefonkontakt med sju kontaktpersoner inom Strokeförbundets lokala avdelningar i 

Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län för att få en bild av om det fanns underlag för 

att göra studien. En muntlig förfrågan gjordes till kontaktpersonerna om de kunde hjälpa 

författarna med urvalet av respondenter och hantera utskicket av frågeformulären. 

Kontaktpersonen i Jämtland ansåg sig inte ha kännedom om vilka som kunde delta i studien 

utifrån inklusionskriterierna så av den anledningen uteblev Jämtland från studien. De tillfrågade 

sex kontaktpersonerna i Västerbottens och Västernorrlands län samtyckte till att distribuera ett 

visst antal frågeformulär till medlemmar inom sitt geografiska område. Antalet frågeformulär 

kontaktpersonerna distribuerade varierade mellan fem och femton, beroende av hur många de 

trodde sig kunna distribuera utifrån de ställda inklusionskriterierna. Författarna skickade ut 

materialet bestående av frågeformulär (bilaga1) och svarskuvert till kontaktpersonerna, totalt 52 

brev skickades. Tillsammans med frågeformuläret bifogades även ett missivbrev, (bilaga 2) där 

syftet med studien framgick samt att den information författarna fick skulle hanteras 

konfidentiellt. Efter att respondenterna svarat på frågeformuläret fick de skicka tillbaka det i ett 

frankerat och adresserat svarskuvert. Författarna erbjöd sig i missivbrevet att hjälpa 

respondenterna att besvara frågeformuläret genom att bistå med att läsa upp frågorna och fylla i 

frågeformuläret per telefon om de så önskade. Cirka sju veckor efter att författarna skickade 

frågeformulären till kontaktpersonerna sändes även påminnelser till kontaktpersonerna som de 

förmedlade vidare till respondenterna. Efter påminnelsen inkom ytterligare fyra besvarade 

frågeformulär. Av 52 utskickade frågeformulär erhölls sammanlagt 32 svar vilket är en 

svarsfrekvens man kan räkna med enligt Trost (2001).   
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Instrument 

Instrumentet som användes är framtaget som ett självskattningsinstrument och heter 

Användbarheten i min bostad (bilaga 1). Instrumentet består av 23 frågor fördelade på tre olika 

delar. Den första delen innehåller frågor för bakgrundsdata, andra delen innehåller frågor som 

behandlar den fysiska boendemiljöns utformning enligt behov och önskemål. Den tredje delen 

behandlar användbarheten i boendemiljön och dess olika delar. I del två finns nio frågor där 

varje fråga har ett svarsalternativ med en skattningsskala mellan ett och sju. Del tre består av 14 

frågor; sju frågor med en skattningsskala och kopplat till sex av frågorna finns en öppen fråga 

där personen kan kommentera skattningen. Del tre avslutas med en allmän fråga där personen 

formulerar önskningar och behov kring sitt boende och boendemiljön. Skattningsskalan är 

uppbyggd så att siffran 1 betyder att det är det sämsta tänkbara alternativet medan skattningen 7 

betyder bästa tänkbara alternativet. Siffran 4 är en neutral skattning och betyder att respondenten 

är varken missnöjd eller nöjd. Siffrorna 2-6 beskriver de svarsalternativ som ligger mellan det 

bästa och det sämsta alternativet. Validitet och reliabilitet för instrumentet har testats i tidigare 

studier och visar att instrumentet mäter det som avses att mäta och reliabiliteten visades vara 

medelgod till mycket god i en test-retest studie (Fänge & Iwarsson, 1999).  

 

Analys av data 

Data som samlats in är i form av ordinaldata och har bearbetats med hjälp av 

statistikprogrammet Excel (Sandberg & Sandberg, 2002; Ejlertsson, 2005). Författarna 

presenterar resultatet med hjälp av deskriptiv statistik. Bakgrundsdata beskrivs i tabellform och 

övrig redovisning med text och stapeldiagram. Svaren på skattningsfrågorna har sammanförts i 

tre grupper, de som angett svarsalternativ fem till sju (bästa svarsalternativ), fyra (neutral) och 

ett till tre (sämsta svarsalternativ). Denna gruppering syftar till att göra kvantitativa data mer 

överskådliga under analys och vid redovisning av resultatet enligt DePoy och Gitlin (1999). 

Svaren på de öppna frågorna (fråga 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23) redovisas i löpande text 

tillsammans med respektive skattningsfråga.  

 

Etiska överväganden 

Respondenterna fick information om syftet med undersökningen tillsammans med ett 

missivbrev där det även framgick att deltagandet var frivilligt och att de inte behövde lämna skäl 

till varför de inte besvarade frågeformuläret. Endast Strokeförbundet och till viss del författarna 

har vetskap om vilka som fick frågeformulär för att delta i studien.  Det insamlade 

datamaterialet har behandlats konfidentiellt vilket innebär att endast författarna och handledaren 
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haft tillgång till detta. Vår bedömning är att utifrån resultatet ska ingen respondent kunna 

identifieras och känna sig utpekad så att skada uppstått. Författarna kommer att registrera 

resultaten och därefter förvara dessa oåtkomligt för andra. Svarskuverten var adresserade till 

författarna via Institutionen för Hälsovetenskap i Boden och därigenom kan respondenterna 

känna sig säkra på var deras svar hamnade någonstans. En risk med studien var att 

respondenterna kunde komma att känna sig utpekade i sin livssituation som funktionshindrade 

och det kunde vara sårande. Nyttan med studien var att författarna får en större kunskap om den 

fysiska miljöns användbarhet för personer med stroke och detta kan användas i arbetet som 

arbetsterapeut. Andra arbetsterapeuter kan få ta del av kunskapen om vilka problem den fysiska 

miljön kan utgöra när personer med stroke skall utföra aktiviteter. Nyttan för respondenterna 

kan vara en ökad medvetenhet om sin situation. Författarna ansåg att nyttan av studien 

övervägde nackdelarna vilket gjorde att studien genomfördes. 

 

Resultat 
Resultatet har grupperats i 5 olika delar: generella frågor om boendemiljö (frågor 10, 9, 1, 2); 

innemiljö (frågor 4, 5, 6, 7, 22); utemiljö (frågor12, 20); fritid och umgänge (frågor 3, 8) samt 

biutrymmen i omkringliggandemiljö (frågor 14, 16, 18). Resultatet redovisas i tabeller, 

stapeldiagram och sammanställningar av de öppna frågorna.  Frågorna med skattningsskala 

redovisas i löpande text. Vissa frågor väljer vi att visa i figurer utifrån resultatets bakgrundsdata. 

Frågorna 6, 7, 9 och 10 redovisas med stapeldiagram där svaren redovisas i tre olika kategorier 

utifrån den skattning respondenten gjort. Svaren i fråga 6 och 7 har delats upp för att se 

uppfattningen mellan kvinnor och män. Även svaren på fråga 10 har delats upp för att tydliggöra 

uppfattningar mellan sammanboende och ensamstående respektive mellan rullstolsburna och 

gående. Frågorna med öppna svarsalternativ redovisas i löpande text tillsammans med 

respektive skattningsfråga och gruppering den tillhör.  
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Tabell 1.   Bakgrundsdata  (n=32)     
Karaktäristika   n(%) 
 
Ålder: 
medelvärde    69 
range    48-83 
 
Kön:   
Kvinnor    9 (28%)   
Män    23 (72%) 
 
Boendeform: 
Ensamstående    14 (44%)  
Sammanboende   18 (56%) 
 
Förflyttningsförmåga: 
Gående    23 (72%) 
Rullstolsburna   8 (25%) 
Internt bortfall   1 (3%) 
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Generella frågor om boendemiljö 

   Fråga 10     
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Figur 1. Hur bedömer du generellt sett användbarheten i din boendemiljö? (n=32) 

 

Figur 1 visar svaren på frågan om hur samtliga respondenter generellt sett uppfattade 

användbarheten i sin boendemiljö. Av resultatet framgår att kvinnorna i större utsträckning än 

männen generellt sett uppfattade sin boendemiljö som användbar. Vidare, visar resultatet också 

skillnader i uppfattningar mellan ensamboende och sammanboende.  Samtliga ensamboende 

uppfattade sin boendemiljö generellt sett som användbar medan drygt hälften (61%) av de 

sammanboende gjorde det. Av figur 1 framkommer även att majoriteten (86%) av dem som inte 

använder rullstol uppfattade den generella boendemiljön som användbar och ingen av dem 

ansåg att den generella boendemiljön inte var användbar. Frågan besvarades av samtliga 

respondenter. Det interna bortfallet bestod av en respondent på grund av att författarna inte 

kunde avgöra om respondenten är gående eller rullstolsanvändare. 
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Fråga 9
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Figur 2. Om du får behov av det p g a förändringar i Ditt hälsotillstånd; i vilken utsträckning kan 

Du själv göra enkla förändringar i boendemiljön (t ex använda parkeringsplats, använda annan 

toalett, möblera om)? (n=29) 

 

Figur 2 visar respondenternas uppfattning beträffande möjligheten till att göra enkla 

förändringar i boendemiljön. Utifrån de tre olika svarsalternativen uppfattade en knapp majoritet 

(48%) att de inte kan göra enkla förändringar om hälsotillståndet skulle förändras. 

 

När det gällde tryggheten i boendemiljö uppfattade nästan samtliga (90%) respondenter att de 

kände sig trygga i sin boendemiljö. Nära på samma höga resultat (88%) gavs i frågan om att 

respondenternas boendemiljö medgav att de kunde vara för sig själva så mycket som de själva 

ville. Här uppfattade dock tre (9%) respondenter att bostadens utformning inte medgav att de 

kunde vara för sig själva i tillräcklig omfattning. 

 

Innemiljö 
Av svaren framkommer att nästan samtliga respondenter (90%) uppfattade att boendemiljön var 

lämplig utformad för att sköta den personliga hygienen, toalettbesök och påklädning. Frågan 

besvarades av samtliga respondenter.  

Majoriteten av respondenterna (83%) ansåg att miljön var lämpligt utformad för matlagning och 

tillagning av fika. Sex procent tyckte att miljön var olämpligt utformad. Det interna bortfallet 

bestod av tre respondenter.  
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Fråga 6
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Figur 3  Med tanke på hur du vanligtvis sköter disk, städning, blomskötsel och liknande; i vilken 
utsträckning är boendet lämpligt utformad? (n=21) 
 

När det gäller miljöns utformning gällande disk, städning, blomskötsel och liknande svarade en 

majoritet (76%) att boendemiljön var lämpligt utformad. Figur 3 redovisar svaren uppdelade 

mellan kvinnor och män. Samtliga kvinnor som besvarade frågan uppfattade miljön som 

lämpligt utformad beträffande skötseln av disk, städning, blomskötsel och dylikt. Däremot 

redovisade 13% av männen att boendemiljön inte var lämpligt utformad för att utföra dessa 

aktiviteter. Det interna bortfallet var elva stycken, varav nio var män. 
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Figur 4  Med tanke på hur du vanligtvis sköter tvätt och annan klädvård; i vilken utsträckning är 
boendemiljön lämpligt utformad n=17 
  

Figur 4 redovisar svaren från respondenterna uppdelade mellan kvinnor och män gällande tvätt 

och klädvård. Om man inte utförde aktiviteterna uppmanades respondenterna att inte svara på 

frågan. Mer än hälften (71%) av respondenterna uppfattade bostadens inomhusmiljö som 

användbar. Bostadens inomhusmiljö skattades som varken oanvändbar eller användbar av 12% 

och 18% skattade inomhusmiljön som ej användbar. Det interna bortfallet på frågan om 

bostadens inomhusmiljö var femton respondenter, varav tretton män. 
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I de svar respondenterna redogjorde för i den öppna frågan beträffande svårigheter i bostadens 

utformning uppfattades problem med nivåskillnader mellan rum samt att utrymmen var för 

trånga. Många hade problem med trappor mellan våningsplan så att de ej kunde ta sig ner till 

gillestugan eller upp på övervåningen. 

 

 

Utemiljö 
Mer än hälften (63%) ansåg att utomhusmiljön var användbar och uppfattade inte några 

svårigheter. Tjugosex procent uppfattade utomhusmiljön som varken användbar eller 

oanvändbar och det var 10% som uppfattade svårigheter i utomhusmiljön och ansåg att de inte 

kunde använda den för sina aktiviteter. Det interna bortfallet bestod av två respondenter.  

 

I kommentarer till frågan beträffande svårigheter i utomhusmiljön nämndes gångvägar med 

trappor, höga trottoarkanter, grovt grus och vinterväghållningen i samband med förflyttning som 

svårigheter. En respondent nämnde att det kändes otryggt vintertid.  

Användbarheten på balkong, uteplats och trädgård uppfattade majoriteten (68%) som bra. Tre 

respondenter (12%) uppfattade balkong och uteplatser som varken oanvändbara eller 

användbara. Tjugo procent av respondenterna uppfattade dem som oanvändbara. Sju 

respondenter besvarade inte frågan vilket möjligen kan bero på att frågan inte skulle besvaras 

om de inte hade några av ovanstående miljöer. Några av de problem som respondenterna 

uppfattade var att det var trångt och dåligt med plats på balkongen men även att det var höga 

kanter vilket gjorde det svårt att ta sig ut på balkongen och att vederbörande då var i behov av 

hjälp av annan person. Andra kommentarer var att balkongen var belägen på andra 

våningsplanet vilket gjorde det svårt att använda den. Trädgårdar som ligger i kuperad terräng 

upplevdes svåra att använda och det var svårt att ta sig över gräsmattor.  

 

Fritid och umgänge 
Nästan alla (97%) respondenter uppfattade att boendemiljöns utformning medgav umgänge med 

vänner och bekanta i den utsträckning de ville. En respondent tyckte att miljön hindrade 

umgänget med vänner och bekanta. 

 

När det gällde hobbies/fritidsintressen och att kunna koppla av uppfattade 80% att de kunde 

göra detta i huvudsak så mycket de ville. 10% svarade att boendemiljön varken var bra eller 

dåligt utformad för att utöva aktiviteter av detta slag samt 10% uppfattade att de inte kunde 

utöva sina intressen så mycket de ville.  
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Biutrymmen i omkringliggandemiljö 
Majoriteten (75%) uppfattade entrén och dess utformning, t  ex tunga dörrar som användbar. 

Fem respondenter (17%) uppfattade att entrén varken var oanvändbar eller användbar. Två av 

respondenterna (7%) uppfattade entrén som oanvändbar. Det interna bortfallet på frågan om 

entréns användbarhet var tre respondenter. Bland kommentarerna på vad som uppfattats som 

hinder vid entréerna var frekvent återkommande svar att det fanns trappor samt att entrén var 

smal samt att hissen var för smal och även avsaknaden av hiss. 

 

Lite mer än hälften (62%) uppfattade bostadskomplementen som användbara. Med 

bostadskomplement avsågs källare, vindsutrymmen, soprum och eventuell gemensam tvättstuga 

samt gångväg inomhus. 17% uppfattade bostadskomplementen varken oanvändbara eller 

användbara. 21% uppfattade bostadskomplementen som oanvändbara och tre respondenter 

besvarade inte frågan. Ett genomgående problem enligt respondenternas uppfattning var att 

trappor utgör begränsningar beträffande tillgängligheten till bostadskomplementen. 

 

Möjligheter att läsa och förstå skyltar och markeringar i området runt bostaden t ex vid hissar, 

trappmarkeringar och soprum skattades av nästan samtliga respondenter (86 %) som goda. Det 

interna bortfallet bestod av 25 respondenter. Respondenterna uppmanades att stryka frågan om 

man inte bodde i flerfamiljshus. 

   

Frågeformulärets sista fråga bestod av en öppen fråga där respondenterna fritt fick formulera 

eventuella önskemål och behov kring boendet och boendemiljön. Önskemål som respondenterna 

framförde var att få bostäder utan trappor eller att de fick hissar så att det skulle underlätta vid 

förflyttningar in och ut ur bostaden eller mellan våningsplan. Även större och rymligare 

bostäder var ett önskemål som framfördes av respondenterna. Bättre tillgänglighet till trädgård 

med asfalterade gångar eller ramper var också önskemål som uttrycktes. En respondent uttryckte 

en önskan om att bo på sydligare breddgrader under vinterhalvåret för att slippa svårigheter med 

snöröjning och kyla men han poängterade att det i så fall inte räckte att det var varmt och skönt 

utan att boendemiljön även behövde vara handikappanpassad. 

 

Diskussion 
 
Studiens syfte var att beskriva hur personer med stroke uppfattar den fysiska boendemiljöns 

användbarhet i dagliga aktiviteter. Respondenternas generella uppfattning om den fysiska 
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miljöns användbarhet var att majoriteten av respondenterna, 77%, tyckte att den var användbar. 

Den höga skattningen respondenterna gjorde kan bero på att författarna grupperat 

svarsalternativen så att skattningen fem till sju står för användbar, det kan således finnas en 

variation i deras uppfattningar. En annan möjlig orsak kan vara att respondenterna kände sig 

trygga i boendemiljön. Trygghetskänslan kan ha betydelse för användbarheten av boendemiljön, 

vilket även Kielhofner (2002) beskriver och menar att trygga miljöer kan möjliggöra aktivitet.  

 

I studien gjordes en jämförelse mellan olika bakgrundsdata och resultatet visar att kvinnorna 

uppfattade i högre grad än männen att boendemiljön var användbar. Detsamma gäller för gående 

jämfört med rullstolsburna och om man delar upp svaren mellan ensamstående och 

sammanboende så tyckte samtliga ensamstående att den fysiska boendemiljön var användbar 

medan drygt hälften av de sammanboende upplevde att miljön var användbar. Däremot visar 

resultatet att nära hälften av dessa respondenter nämner hinder i miljön så som nivåskillnader, 

trappor, och att inte ha tillgänglighet till olika våningsplan. Frågan är då om respondenterna 

accepterat att de inte kan utföra de aktiviteter de vill och anpassat sig utifrån sin situation och 

eventuellt överlåtit aktiviteter till någon annan. Kielhofner (2002) beskriver att viljan, 

vanemönster och utförandekapacitet skapas under en anpassningsprocess i samspel mellan 

personen och den rådande miljön. Denna process påverkar graden av delaktighet i aktiviteter. 

För att få mer kunskap om varför de ensamstående och sammanboende hade olika uppfattningar 

om miljöns användbarhet föreslår vi att detta område studeras närmare utifrån ett kvalitativt 

perspektiv. 

 

Resultatet visar att det var nära hälften av respondenterna som uppfattade att de inte kan göra 

enkla förändringar av boendemiljön om hälsotillståndet skulle förändras. Reid (2004) menar att 

när miljön inte är anpassad till aktiviteten så kan personen ändå behålla sin känsla av 

självständighet genom att förändra den fysiska miljön. Resultatet av den aktuella studien visar 

därför på betydelsen av att arbetsterapeuter är uppmärksamma på hur samspelet mellan person 

och miljö kan förändras över tid när utvärdering av arbetsterapeuters insatser görs. Detta för att 

personer som drabbats av stroke inte ska förlora sin känsla av självständighet, vilket också är 

något som bekräftas i en studie av Fänge och Iwarsson (2005). 

 

I regeringens proposition (Socialdepartementet, 1999/2000) påtalas att utemiljön kan vara ett 

hinder för funktionshindrade, vilket även denna studie visar. Av resultatet framgår att utemiljön 

var i mindre utsträckning användbar än innemiljön. En tänkbar konsekvens av detta skulle 

kunna vara att personer som drabbats av stroke blir mer hänvisade till inomhusaktiviteter och 
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blir tvungna att sluta med aktiviteter utomhus. Det behövs dock ytterligare forskning inom 

arbetsterapi utifrån ett kvalitativt perspektiv för att få mer kunskap om användbarheten i olika 

aktivitetsmiljöer för personer med stroke.  

 

Studier i Danmark av äldre personer visar att männen anser att utomhusaktiviteter är viktigast 

medan kvinnorna har hushållsarbete och handarbete som högsta prioritet (Avlund & Legarth, 

1994; Legarth, Avlund & Ryan, 2005). Kan detta vara en orsak till att männen i den aktuella 

studien i högre grad än kvinnorna uppfattade inomhusmiljön som oanvändbar? Kan det vara så 

att inomhusmiljön upplevs olämplig, på grund av att männen tvingats ge upp aktiviteter utomhus 

och därmed utövar fler aktiviteter inomhus och att de upplever en förändring i roller och 

vanemönster? Kielhofner (2004) menar att förlust av värdefulla roller och aktiviteter kan 

innebära en förändring i den personliga identiteten och känslan av delaktighet. Det vore därmed 

intressant att studera vilka erfarenheter kvinnor och män med stroke har av den fysiska 

boendemiljöns betydelse för aktiviteter utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

 

Frekvent återkommande svar och önskemål om förändringar var trånga utrymmen, smala 

passager, nivåskillnader och trappor. De rullstolsburna uppfattade i högre grad än de gående att 

boendemiljön inte var användbar. Liknande resultat redovisar Reid, Hebert och Rudman (2001) 

och Reid (2004) i sina undersökningar där den fysiska miljön har stor inverkan på 

aktivitetsförmågan hos personer med stroke. I en studie (Reid et al., 2001) visar sig detta genom 

att personer med stroke som var rullstolsburna slutade att utföra meningsfulla aktiviteter i 

hemarbetet på grund av att de inte hade tillträde till vissa rum på grund av sin begränsade 

rörlighet. Den aktuella studiens resultat bidrar med kunskap om vad i den fysiska miljön som 

kan orsaka svårigheter för personer med stroke, framförallt de som är rullstolsburna. För att 

förstå hur detta kan begränsa aktivitetsutförande för personer med stroke behövs mer forskning 

inom den fysiska miljön, till exempel genom kvalitativa metoder som intervjuer eller 

observationer.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien kan bidra med kunskap om hur personer med stroke 

uppfattar sin fysiska boendemiljö när det gäller användbarhet i dagliga aktiviteter. Det är många 

personer med stroke som uppfattar den fysiska boendemiljön som användbar men det finns även 

ett antal som uppfattar problem med miljön. De som uppfattar problem med miljön har ofta 

problem i flera aktivitetsmiljöer och både inomhus och utomhus. Även de som uppfattar miljön 

som användbar har upplevt problem i den fysiska miljön när de utför olika aktiviteter. Denna 



 18

kunskap är värdefull för arbetsterapeuter men även för beslutsfattare som kan påverka den 

fysiska miljön utifrån det regelverk som styr över hur vår fysiska miljö ska se ut i framtiden.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet till studien gjordes enligt målinriktad sampling (DePoy & Gitlin, 1999)  där föreningar i 

Västerbotten, Jämtland och Västernorrland kontaktades. En fördel med detta kan vara att studien 

visar på de eventuella problem som kan vara representativa för just denna målgrupp. Nackdelen 

med urvalet kan vara att den endast är representativ för personer i studien. Risken med denna 

urvalsmetod kan även vara att endast de som varit aktiva föreningsmedlemmar fått möjlighet till 

att delta i studien och att den mera passiva medlemmen inte fått förfrågan om att delta i studien 

trots att de uppfyller inklusionskriterierna. En ytterligare risk med resultatet kan vara att de som 

är medlemmar i Strokeförbundet inte är representativa för alla personer med stroke.  

 

Det externa bortfallet i studien var 38 procent. En anledning till bortfallet kan vara att 

påminnelserna skickades ut sent på grund av julhelgen. Men antalet svar är enligt Denscombe 

(2000) ändå tillräckligt för att man ska kunna använda resultatet i en studie för att beskriva hur 

personer med stroke uppfattar boendemiljön. Det kan dock finnas en risk att de som besvarat 

formuläret är de som är nöjda, mer positiva, med sin situation. Det externa bortfallet kan ha varit 

missnöjda personer som ej besvarat frågeformuläret vilket då kan ha förändrat resultatet i 

studien. För att minska det externa bortfallet erbjöd sig författarna i missivbrevet att hjälpa 

respondenterna att besvara frågeformuläret per telefon. Även urvalsmetoden valdes för att få en 

så hög svarsfrekvens som möjligt, vilket man enligt Trost (2001) skall sträva efter. 

 

På frågorna 6, 7 och 18 var det interna bortfallet högt - upp till 78%. Bortfallet kan bero på att 

vissa frågor inte skulle besvaras om man inte utförde en viss aktivitet eller om man i sin bostad 

inte hade vissa utrymmen, inomhus respektive utomhus. En risk med ett sådant förfarande i ett 

frågeformulär kan vara att personer hoppar över för många frågor. En nackdel är också att det 

blir svårt att dra slutsatser av resultatet genom att författarna inte vet varför frågan ej besvarats. 

Ett sätt att undvika internt bortfall skulle kunna vara att komplettera instrumentet med en 

intervju vilket också rekommenderas i manualen för instrumentet (Fänge, 2002). Detta hade 

författarna till den aktuella studien inte möjlighet att göra. 

 

Enligt de bakgrundsdata som respondenterna lämnat kan ej urskiljas om de redan fått sina 

bostäder anpassade. I en studie av Niva och Skär (2006) kan man se hur användbarheten 

påverkar aktivitetsförmågan och att om bostadens fysiska miljö är anpassad till behovet kan 
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aktiviteterna utföras till större belåtenhet. För att undvika oklarheter beträffande tidigare 

anpassningar av boendemiljön skulle man kunna göra ett tillägg i frågeformulärets 

bakgrundsdata eller via intervju och en inledande fråga få svar på detta. En annan nackdel med 

ett skriftligt formulär kan vara att om respondenten inte riktigt förstått någon eller några av 

frågorna kan ett felaktigt svar ha givits. En styrka i detta fall kan vara att författarna förklarat i 

missivbrevet att möjligheten fanns att kontakta någon av dem för att få en förklaring på 

frågorna.  
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Tillkännagivande 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer som tagit sig tid att besvara enkäten vilket gjort 

arbetet möjligt. Tack även till kanslichefen och de lokala kontaktpersonerna inom 

Strokeförbundet för alla tips och all hjälp vi fått från er. Tack även till personalen på 

Sociomedicinska biblioteket i Boden för ett professionellt och enastående arbete med all er 

hjälp. Till sist ett stort tack till Anneli Nyman för all inspiration, goda råd och ditt oändliga 

tålamod under arbetets gång.  
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          Bilaga 1. 

Frågeformulär 
 
Frågeformuläret består av två delar, med ett antal frågor kring utformningen av 
Din fysiska boendemiljö. Vi ber dig att skatta svaren på frågorna, utifrån hur 
Du uppfattar att utformningen av den fysiska boendemiljön passar just Dig, Dina 
behov och önskemål. 
 
Med fysisk boendemiljö menas här: Din bostad, den parkeringsplats, garage 
eller uppställningsplats för bil som Du eventuellt använder, Din egen brevlåda, 
soptunna/soprum och förrådsutrymme samt tvättstuga. Alla förflyttningsvägar 
inom tomt till och från dessa platser ingår. Eventuell balkong, uteplats och 
trädgård ingår också. 
 
Frågorna är mycket allmänna och syftet är att fånga Din omedelbara uppfattning 
om hur den fysiska boendemiljön passar just Dig. 
 
För varje fråga finns det sju svarsalternativ, i form av markeringar med siffrorna 
1-7. Siffran 1 står för det för Dig lägsta och sämsta alternativet, medan siffran 7 
står för det högsta och bästa alternativet. Siffrorna 2-6 beskriver de 
svarsalternativ som ligger mellan det bästa och det sämsta alternativet. Siffran 4 
markerar mittpunkten på skalan. Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer 
överens med Din uppfattning.  
 
Exempel: Om Du är så missnöjd med Din fysiska boendemiljö att den enligt Din 
uppfattning inte kan vara sämre för Dig – ringa in siffran 1. Om du är så nöjd 
med utformningen av Din fysiska boendemiljö att den enligt Din uppfattning 
inte kan vara bättre – ringa in siffran 7. Siffrorna 2-6 använder Du för att 
beskriva hur nära ”det bästa” respektive ”det sämsta” alternativet Din 
uppfattning ligger.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BAKGRUNDSDATA 
 
 
1. FÖDELSEÅR…………… 
 
 
2. KÖN…….MAN………KVINNA   (markera med kryss) 
 
 
3. SAMMANBOENDE……..ENSAMSTÅENDE……...(markera med kryss)  
 
  
4. FUNKTIONSBEGRÄNSNING: 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
5. I VILKEN GRAD ANVÄNDS FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL? 
 
Inomhus:………………………………………………………………………… 
 
Utomhus:………………………………………………………………………… 
 
Övrigt:…………………………………………………………………………….. 
 
 
6. UNGEFÄR HUR LÄNGE HAR DU BOTT I BOSTADEN? 
 
År………  Månader………. 
 
 
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 



   

Nu följer ett antal frågor kring hur Du uppfattar att den fysiska boendemiljöns 
utformning stämmer överens med Dina behov och önskemål. Några frågor är 
generella och rör trygghet, social samvaro etc., medan andra rör de möjligheter 
eller svårigheter Du har att utöva de vardagsgöromål Du önskar och behöver, 
utan att boendemiljöns utformning hindrar det. 
 
Var god sätt en ring runt den siffra Du tycker stämmer bäst överens med 
Din uppfattning. 
 
 
1. Hur trygg känner du dig i din boendemiljö? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls trygg Helt trygg 
 
 
2. I vilken utsträckning medger boendemiljöns utformning att Du kan vara 
för dig själv när Du önskar? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls Så mycket jag vill 
 
 
3. I vilken utsträckning medger boendemiljöns utformning umgänge med 
de vänner och bekanta Du vill umgås med? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls Så mycket jag vill 
 
 
4. Med tanke på hur Du vanligtvis sköter din personliga hygien, 
påklädning, toalettbesök mm; i vilken utsträckning är boendemiljön 
lämpligt utformad? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls lämplig Synnerligen lämplig 
 
 
 
 
 
 



   

5. Med tanke på hur Du vanligtvis sköter matlagning/uppvärmning av mat 
eller tillagning av fika; i vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt 
utformad? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls lämplig Synnerligen lämplig 
 
 
6. Med tanke på hur Du vanligtvis sköter disk, städning, blomsterskötsel 
och liknande; i vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad? 
(Stryk ett streck över frågan om Du inte själv gör något av det här). 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls lämplig Synnerligen lämplig 
 
 
7. Med tanke på hur Du vanligtvis sköter tvätt och annan klädvård; i vilken 
utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad? (Stryk ett streck över 
frågan om Du inte själv gör något av det här). 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls lämplig Synnerligen lämplig 
 
 
8. I vilken utsträckning medger boendemiljöns utformning att Du kan 
utöva hobbies/fritidssysslor och koppla av? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls Så mycket jag vill 
 
 
9. Om du får behov av det p g a förändringar i Ditt hälsotillstånd; i vilken 
utsträckning kan Du själv göra enkla förändringar i boendemiljön (t ex 
använda parkeringsplats, använda annan toalett, möblera om)? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls Så mycket jag behöver 
 
 



   

 
Nu följer ett antal frågor som berör Din uppfattning om användbarheten i 
boendemiljön. Först gör Du en övergripande bedömning (fråga 10). Sedan följer 
ett antal mer specificerade frågor kring användbarheten i olika delar av 
boendemiljön. Ange vilka problem Du upplever, samt gör en skattning av hur 
användbar denna del av boendemiljön är, med hänsyn tagen till de problem Du 
angett (fråga 11-22). Upplever Du inga speciella problem, var god skriv det. 
Glöm inte att göra en skattning av varje del av den fysiska boendemiljön, även 
om Du inte har angett något speciellt problem. 
 
 
10. Hur bedömer Du generellt sett användbarheten i Din boendemiljö? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte användbar alls Fullt användbar 
 
 
11. Vilka svårigheter upplever Du i miljön precis utanför Din bostad (t ex 
gångvägar och trottoarer, parkeringsplats/garage/carport, utformning av 
soputrymme, placering av brevlåda etc.)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Mot bakgrund av att du upplever de svårigheter Du angett ovan: hur 
skattar Du användbarheten i bostadens utomhusmiljö? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls användbar Fullt användbar 
 
 
13. Vilka svårigheter upplever du med utformningen av entrén till din 
bostad (t ex tunga dörrar, smala trappor, ramper, trång hiss, dålig 
belysning etc.)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



   

 
 
14. Mot bakgrund av de svårigheter Du angett ovan: hur skattar Du 
användbarheten i entrén till Din bostad? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte användbar alls Fullt användbar 
 
 
15. Vilka svårigheter upplever du med utformningen av 
bostadskomplement (förråd, vind/källare, soprum och ev. gemensam 
tvättstuga samt gångvägar inomhus för att nå dessa utrymmen)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
16. Mot bakgrund av de svårigheter Du angett ovan: hur skattar Du 
bostadskomplementens användbarhet? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls användbara Fullt användbara 
 
 
17. Vilka problem upplever Du med att läsa och förstå markeringar och 
skyltar utanför huset eller i husets entré? (Är hissknappar väl synliga och 
lätta att använda? Är skyltning till ev. sopsorteringsstation tydlig och lätt 
att förstå? Är markeringar i trappor lätta att se?) 
(frågan besvaras endast om Du bor i flerfamiljshus) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. Mot bakgrund av de svårigheter Du angett ovan: i vilken utsträckning 
är markeringar och skyltar utanför huset och i bostadens entré möjliga att 
läsa och förstå? 
(besvaras endast om Du bor i flerfamiljshus) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte alls Fullt möjliga 
 



   

 
 
 
19. Vilka problem upplever du med utformningen av balkong, uteplats eller 
trädgård? 
(om Du inte har balkong, uteplats eller trädgård var god skriv på raderna 
nedan. Du svarar inte heller på fråga 20). 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
20. Mot bakgrund av de svårigheter Du angett ovan: hur skattar Du 
användbarheten på balkong, uteplats och i trädgård? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte användbar alls Fullt användbar 
 
 
 
 
21. Vilka svårigheter upplever Du med den fysiska utformningen inne i 
bostaden? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
22. Mot bakgrund av de svårigheter Du angett ovan: hur skattar Du 
användbarheten i bostadens inomhusmiljö? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 Inte användbar alls Fullt användbar 
 
 
 
 
 



   

Som avslutning följer här en allmän fråga, där Du kan formulera önskningar  
och behov. 
 
23. Om Du fritt fick önska Dig något kring Ditt boende och boendemiljö; 
vad skulle Du då önska? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



   

Förfrågan om deltagande i en enkätstudie                   Bilaga 2. 
 
Hemmet är en plats där vi utövar många av våra dagliga aktiviteter. Det är därför 
viktigt att hemmiljön är användbar och utformad för att passa våra behov och 
önskemål.  
 
Denna studie vänder sig till personer som har fått en stroke. Vi är intresserad av att 
ta del av din uppfattning om hemmiljön och hur användbar den är för de aktiviteter 
du brukar göra. Vår förhoppning är att studien kan bidra med en förståelse för 
hemmiljön och dess användbarhet i dagliga aktiviteter.  
 
Studien genomförs som en enkätstudie bestående av ett frågeformulär med 23 
frågor. Vi undrar därför om du vill medverka i vår studie genom att besvara bifogat 
frågeformulär. 
 
Vi är två arbetsterapeutstuderande vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap i Boden. Under våren 2006 kommer vi att göra vårt examensarbete 
och har valt att göra en studie om boendet som riktar sig till personer med stroke. 
 
Du har fått detta brev med frågeformulär via din lokala förening av STROKE-
förbundet. Förbundet hanterar utskicket av informationsbrev och frågeformulär 
tillsammans med svarskuvert till medlemmar i lokalföreningen. Vi som gör studien 
kommer inte att ha tillgång till några personuppgifter och kommer att hantera 
svaren konfidentiellt. Inga svar kommer att kunna kopplas ihop med vare sig namn 
eller ort. Om du skulle ha svårigheter att läsa eller förstå frågorna kan du ringa oss, 
vi hjälper dig gärna. När du besvarat frågeformuläret använder du det frankerade 
svarskuvertet och lägger det på postlådan.  
  
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 
utan att berätta varför.  
 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt på institutionens hemsida under 
våren 2006. Hemsidans adress är www.hv.luth.se under länken Examensarbeten. 
 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna!  
Med vänliga hälsningar   

 
Roger Eriksson   Eva Olovsson  
Tel: 0670-55056   Tel: 0941-10493 
 070- 6564580 070-2566194 
rogeri-3@student.ltu.se  oloeva-3@student.ltu.se
 
Handledare: Anneli Nyman Universitetsadjunkt   

  Institutionen för Hälsovetenskap Boden  

http://www.hv.luth.se/
mailto:rogeri-3@student.ltu.se
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