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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers 
aktivitetsmönster samt deras skattning av bostadens tillgänglighet och 
användbarhet före och efter en bostadsanpassning.  
Undersökningsgruppen bestod av fem personer i ålder mellan 70 och 
83 år. Studiens metod var fallstudie med en multipel ”embedded” 
design och datainsamling genom två frågeformulär, de tidigare 
utvecklade instrumenten ”Tillgängligheten i min bostad” och 
”Kartläggning av aktivitet”. Datainsamlingen genomfördes vid tre 
olika tillfällen. Resultatet visade att bostadsanpassningarna för de 
äldre personerna var av betydelse för deras aktivitetsmönster. När 
bostaden blev mer tillgänglig blev de äldre mer aktiva, det vill säga att 
de utförde fler aktiviteter samtidigt som det också tillkom aktiviteter 
som förändrade deras aktivitetsmönster. Förändringarna berörde fler 
av de äldres aktivitetsområden och fler delar av boendemiljöns 
tillgänglighet än det som bostadsanpassningen direkt påverkade. 
Resultatet tyder således på att bostadsanpassning är en åtgärd som 
påverkar betydligt mer än det aktivitetsområde och den del av 
boendemiljön som anpassningen direkt inverkar på.  
 
 
Nyckelord:  
aktivitetsmönster, bostadsanpassning, tillgänglighet,  boendemiljö,  
äldre personer. 
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Denna studie beskriver äldre personers aktivitetsmönster och deras skattning av 

boendemiljöns tillgänglighet före och efter bostadsanpassning. Tidigare forskning 

har visat att antalet äldre människor i vårt samhälle ökar (SBU-rapport, 1995; SCB, 

2002a; SCB, 2002b) och att de i allt större utsträckning lever kvar i sina ordinära 

boenden (SOU, 1996). Detta har i sin tur lett till att bostadsanpassning idag är en 

ökande åtgärd som mestadels genomförs hos personer över 65 år (Boverket, 2001). 

Hur bostadsanpassningar påverkar en persons aktivitetsmönster och dennes skattning 

av boendemiljöns tillgänglighet är därför intressant och betydelsefullt att veta för 

arbetsterapeuter som arbetar med dessa frågeställningar. Utgångspunkten för denna 

studie var därför de övergripande frågorna: Hur beskriver äldre personer sitt 

aktivitetsutförande före och efter en bostadsanpassning? Hur skattar de 

tillgängligheten och användbarheten i sin boendemiljö samt hur gestaltar sig en 

vanlig dag ur ett aktivitetsperspektiv före och efter en bostadsanpassning.  

 

Inom arbetsterapi är fokus individens aktivitet och sambandet mellan individen, 

aktiviteten och miljön, allt i syfte att ge individen förutsättningar att utföra de 

aktiviteter som är betydelsefulla för just honom eller henne (Kielhofner, 2002). Detta 

innebär att centrala begrepp i arbetsterapi teori är aktivitet och förhållandet mellan 

individen och miljön. Genom målinriktad meningsfull aktivitet i samspel med den 

omgivande miljön utvecklas individens färdigheter under hela livscykeln. Individen 

befinner sig i ständig interaktion med omgivningen och anpassar sin aktivitet till de 

förändrade krav som uppkommer. I och med detta kan individer med nedsatt 

funktionell kapacitet genom arbetsterapi ges förutsättningar för fortsatt utveckling, 

med hjälp av såväl individ- som miljöinriktade åtgärder. För att individen skall nå ett 

lyckat aktivitetsutförande bör inte individens förmåga vara lägre än de krav som 

miljön ställer på denne (CAOT, 1997; Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts 

1996; Miller, Sieg, Ludwig, Shortridge & Van Deusen 1988; Nelson, 1996).  

 

Arbetsterapi teori beskriver aktivitet som något som innefattar deltagande i olika 

områden av det dagliga livet. Det innefattar att ta hand om sig själv, aktiviteter som 

har social betydelse eller ger en ekonomisk vinning samt det som utförs för dess 

nöje. Aktiviteter inom dessa områden, det vill säga inom fritid, arbete/produktivitet 

och dagliga aktiviteter sorteras och dess betydelse bestäms av personen och den 

miljö personen lever i. Utförandet av själva aktiviteten skall betraktas i den miljö där 
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den genomförs (CAOT, 1997). Detta då miljön till stor del påverkar individens val 

och utförande av aktiviteten. Miljön har både fysiska och sociala dimensioner och 

påverkar individen på olika sätt. Den fysiska miljön är platsen där aktiviteten utförs 

medan den sociala miljön kan delas in i två delar, sociala grupper och 

aktivitetsformer, vilka i praktiken kan sägas vara sammanvävda. Dessutom påverkas 

aktiviteten av den kultur personen lever i (Kielhofner, 2002). Miljön kan, vid olika 

situationer för olika personer, både vara möjliggörande och begränsande för 

personens aktivitetsutförande. Enligt Barnes (1991) är ett hinder i den fysiska miljön 

någon del som hindrar eller försenar utförandet  och säkerheten av planerade 

aktiviteter. Dessa hinder kan förekomma bland annat i offentliga byggnader, skolor, 

arbetsplatser och i hemmen. Hinder till ingångar och rörelsefrihet inne i ett hem kan 

bero på olika faktorer som trappsteg, nivåskillnader, dörrhandtag,  trånga utrymmen 

och smala passage. Andra faktorer som kan hindra optimal funktion kan vara 

möblering, arbetshöjd, ljus och golvyta. Problem som förekommer som ett resultat av 

dessa hinder kan variera från total otillgänglighet till någon del av huset till 

ineffektivitet och otillräckligt aktivitetsutförande, trötthet och smärta på grund av att 

aktiviteten som genomförs förbrukar orimligt mycket energi för personen, tar 

orimligt lång tid eller över huvud taget inte kan genomföras. Även den fysiska miljön 

utanför bostaden, till exempel ojämnt underlag och nivåskillnader, har betydelse för 

individens aktivitetsutförande och möjligheterna att bo kvar i sitt boende (Ståhl & 

Berntman, 1994). 

 

För att avgöra om miljön är lämpligt utformad för personen kan begrepp som 

tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön användas (Fänge & Iwarsson, 1999). 

När tillgänglighet definieras kan det delas in i olika dimensioner, men den vanligaste 

och mest uppenbara är tillgänglighet till den fysiska miljön (UN, 1993). 

Tillgänglighet syftar då på att man skall kunna ta sig fram och nå saker i miljön. Att 

miljön ska vara användbar innebär vidare att man skall kunna vistas i den och 

använda den till det miljön är avsedd för. Till exempel ska spisens funktion vara 

begriplig för individen, ljuset ska vara så bra att individen kan läsa av ugnens ter-

mostat och plattornas inställning samt att reglagen ska vara placerade så att individen 

kommer åt dem (Månsson, 1999). Användbarheten i miljön kan endast bedömas av 

den person som lever i miljön eftersom användbarheten grundas på personens egen 

uppfattning samt på kulturella och sociala normer (Steinfeld & Danford, 1999). 
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Boendemiljöns tillgänglighet och användbarhet kan påverka en individs 

aktivitetsmönster, det vill säga vilka aktiviteter en persons dag innehåller. Detta 

innefattar en beskrivning av de aktiviteter som genomförs under en dag och i vilken 

omfattning de görs. Andra faktorer som kan påverka en individs aktivitetsmönster är 

hur utförandet av de olika aktiviteterna värderas samt vilken betydelse aktiviteten har 

för individen. I ett motsatt förhållande kan dessa faktorer i sin tur påverkas av 

individens aktivitetsmönster (Kielhofner, 2002). Vidare är det så att en tillgänglig 

miljö leder till  ett ökat aktivitetsutförande och ett ökat utförande av vardagsaktivitet 

påverkar välbefinnande och livskvalité positivt. Dessutom ger aktivt deltagande i 

olika vardagliga aktiviteter mening åt tillvaron och  är en hälsofrämjande faktor 

(Iwarsson, Isacsson, Persson & Scherstén, 1998; Iwarsson & Isacsson, 1996). Även 

om tillgänglighet och användbarhet har olika betydelse använder Steinfeld och 

Danford (1999) orden parallellt eftersom de båda vanligtvis definieras i termer av 

observerat aktivitetsutförande. Definierade på detta sätt representerar båda begreppen 

hur personen och miljön samspelar med varandra. 

     

En framträdande teoretisk modell som försökt förklara samspelet mellan människan 

och miljön  är Lawtons (1980) mottaglighetshypotes. Enligt denna hypotes kan 

balans mellan individens kapacitet och miljöns krav uppnås genom påverkan av den 

ena, eller bägge komponenterna. Det kan således vara så att trots att exempelvis en 

individs funktionella kapacitet försämras kan individens aktivitetsförmåga förbättras 

genom en sänkning av de krav miljön ställer på individen. Hypotesen antar också att 

personer med lägre kapacitet är mer känsliga för miljöns krav än personer med högre 

kapacitet. Personer med lägre kapacitet tvingas i många situationer att fungera på sin 

maximala förmåga. I och med detta har de ingen extra kapacitet att ta till när problem 

uppstår och miljön ställer högre krav på personen. För att kunna erbjuda ett samlat 

och standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade 

tillstånd har WHO (2002) utvecklat en klassifikation av funktionstillstånd och 

funktionshinder (International Classification of Function, Disability and Health 

[ICF]). ICF tar upp hälsodomäner och hälsorelaterade domäner som bland annat 

beskrivs genom en förteckning över aktivitet och delaktighet. Aktivitets- och 

delaktighetskomponenterna omfattar alla domäner som avser olika aspekter av 

funktionstillstånd ur såväl ett individuellt som ett socialt perspektiv. Med 

utgångspunkt från domänerna kan det vara svårt att skilja mellan aktivitet och 
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delaktighet som befinner sig relativt nära varandra. Då begreppen definieras är 

aktivitet en persons genomförande av en uppgift eller handling och delaktighet en 

persons engagemang i en livssituation. Begränsning i en persons aktivitetsutförande 

definieras som svårigheter som kan finnas vid genomförande av aktiviteter. 

Delaktighetsinskränkningar definieras i sin tur som problem en person kan ha i 

engagemang i livssituationer. ICF förtecknar även omgivningsfaktorer som integrerar 

med dessa begrepp och erbjuder en möjlighet att beskriva en profil av personens 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa inom flera domäner. Det framkommer  

att omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga 

omgivningen i vilken människan lever och verkar. Dessa omgivningsfaktorer 

integrerar med kroppsfunktioner och kan då utgöra möjligheter eller hinder. I och 

med detta kan en individ utan funktionsnedsättning uppleva problem med 

genomförandet av aktivitet på grund av omgivningsfaktorerna. Likaså behöver en 

individ med funktionsnedsättning inte uppleva några problem med genomförandet av 

aktivitet då omgivningsfaktorerna utgör ett stöd för individen. Det sker alltså en 

ständig samverkan mellan omgivningsfaktorerna, kroppsfunktioner, individen och 

aktiviteterna. Problem med genomförandet av aktivitet är beroende på en komplex 

samling omständigheter, av vilka många är en följd av omgivningsfaktorerna. 

 

En persons aktiviteter förändras över tid och aktivitetsbegränsning kan ingå som en 

följd av åldersförändringar. I takt med stigande ålder mister människan kapacitet av 

kroppsliga funktioner. Det som är lätt att lägga märke till är de yttre tecknen som 

förknippas med åldrande. Parallellt med dessa yttre tecken på åldrande sker 

motsvarande förändringar i de inre vävnaderna och organen. Detta medför efterhand 

att prestationsförmågan vad gäller de kroppsliga funktionerna minskar. Äldre har 

även lättare att drabbas av olika kroniska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, cancer 

sjukdomar, cirkulations sjukdomar, starr och diabetes ett cetera, vilka i sig sänker 

kapaciteten på människans kroppsliga funktioner (Berg, 1992; Berry, 1990; Dehlin, 

2000; Dehlin & Rundgren, 1995). När man pratar om begreppen, nedsatta kroppsliga 

funktioner och aktivitetsbegränsningar, är det viktigt att känna till att de skiljer sig 

från varandra. Detta i och med att aktivitet även påverkas av olika miljöfaktorer 

(Lawton, 1980). De äldre personernas aktiviteter genomförs till största delen i 

hemmiljön. Exempel på dessa aktiviteter är bland annat egenvård, hobbies och 

ungänge med familj och vänner (Hagberg, 1996). Vad gäller äldre män och kvinnor 
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skiljer sig deras aktivitetsutförande något. Äldre kvinnors huvudsakliga aktivitet 

under en dag är hushålssysslor till exempel matlagning och diskning. Medan äldre 

män i huvudsak ägnar sig åt fysiska aktiviteter, till exempel promenader och 

gårdsskötskel (Avlund & Legarth, 1994). De äldre personernas aktivitetsutförande är 

viktigt då det är en nyckelkomponent för ett gott åldrande med bibehållen hälsa 

(Clark et al., 1997). Om den äldre personen  drabbats av oförmåga i utförandet av de 

dagliga aktiviteterna har Dahlin Ivanoff med flera (2000) i sin forskning funnit att 

tidig upptäckt och intervention mot orsaken till oförmågan är viktigt för en lyckad 

rehabilitering och återgång till aktivitetsutförande.  

 

I och med att den medicinska forskningen och den medicinska teknikens utveckling 

gjort framsteg överlever allt fler människor sjukdomar och skador. Detta har lett till 

att andelen äldre människor ökar (SBU-rapport, 1995). Statistik för den svenska 

befolkningsutvecklingen visar tydligt att  svenskarna, liksom den övriga 

västvärldsbefolkningen, blir äldre och äldre. 1960 fanns det i Sverige ungefär 900 

000 individer som var 65 år eller äldre (SCB, 2002a), vilket beräknas stiga till 2 412 

000 individer år 2050 (SCB, 2002b). Detta innebär att antalet individer som är 65 år 

eller äldre kommer att öka med över 260% under en 90 års period som slutar år 2050. 

I Sverige har utvecklingen av sjukvården lett till att den har förflyttats från sjukhusen 

till hemmen. Under de senaste 15 åren har institutionsvården minskat kraftigt och det 

finns en strävan efter att så många som möjligt skall leva kvar i sina ordinära 

boenden och få den vård och rehabilitering de behöver där (Swedish Institute, 2000). 

Detta har lett till en betydande ökning av antalet äldre människor som, trots 

tilltagande funktionella begränsningar, bor kvar i sina ordinära boenden. Enligt en 

utredning (SOU, 1996) bor ungefär 75% av den svenska befolkningen som är äldre 

än 80 år i sina egna hem. Denna siffra antyder att en väldigt stor del av befolkningen 

mellan 65 och 80 år lever kvar i sina ordinära boenden.  

                     

Eftersom antalet äldre människor som bor kvar i sina ordinära boenden ökat har det 

lett till att boendet blivit en viktig del i strävan efter att människor med 

funktionsbegränsningar skall uppnå så stor självständighet som möjligt. För att uppnå 

denna självständighet, vilket tagits upp tidigare, talar arbetsterapi teori om att det är 

viktigt att kompensera en nedsatt kapacitet av de kroppsliga funktionerna på grund 

av kroniska tillstånd och/eller åldrande. Denna kompensation kan, när det handlar om 
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den fysiska boendemiljön, ske genom bostadsanpassning (Kielhofner, 2002). 

Bostadsanpassning är en vanlig åtgärd vars syfte är att boende med 

funktionsbegränsningar, i högre grad än tidigare, skall klara vardagliga göromål i 

hemmet. Inomhus kan en anpassning till exempel gälla att ordna en duschplats i 

stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, montera automatiska dörröppnare, 

lyftanordningar och så vidare. Utomhus kan en anpassning till exempel gälla 

asfaltering av gångvägar, montering av ramper , ledstänger och så vidare 

(Johannessen & Jahlenius, 1997). En sådan anpassning kräver att arbetsterapeuten 

noga kartlägger miljö- och omgivningsfaktorer för att göra en bedömning av hur 

dessa påverkar individen. Denna kartläggning är viktig för att ta reda på hur miljön 

kring individen är utformad (Hagedorn, 1997). Det är även viktigt att ta hänsyn till 

individens egen upplevelse och erfarenhet av att leva med både begränsningar i 

funktion och aktivitetsutförande. De data som samlas in utgör underlag för 

arbetsterapeutens intervention (i detta fall bostadsanpassningen) och bör omfatta 

förutsättningar och begränsningar för aktivitetsutförande och delaktighet i 

samhällslivet, såväl hos individen som i den omgivande miljön (CAOT, 1997). 

 

Tillgänglighetsproblematiken kan betraktas ur en rad olika perspektiv. En vanlig 

situation är att tillgänglighetsproblem behöver åtgärdas som ett led i individuella 

rehabiliteringsprocesser, till exempel i form av en individuell bostadsanpassning 

(Gitlin, 1999). Den som är funktionshindrad har enligt lagen (SFS 1992:1574) om 

bostadsanpassningar med mera, rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad 

så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende. Sedan 

bostadsanpassningsbidraget infördes, och ersatte invalidbostadsbidraget 1973, har 

utnyttjandet av det ökat kontinuerligt (Boverket, 1994). 1973 beviljades bidraget till 

ungefär 5000 bostadsanpassningar. Denna siffra hade år 2000 stigit till nästan 60 000 

beviljade bidrag till bostadsanpassningar. Det finns inte heller något som tyder på att 

antalet bostadsanpassningar kommer att minska i framtiden. Anpassningarna i 

flerfamiljshus står för den klart största delen av anpassningarna. Detta förklaras 

bland annat av att andelen äldre personer är högre i flerfamiljshus än i små hus och 

att de äldre oftare behöver anpassa sin bostad (Boverket, 2001).    

 

Bostadsanpassningar kan även leda till samhällsekonomiskt positiva effekter. Detta 

då bostadsanpassning ökar de äldres möjlighet att leva kvar i sina ordinära boenden 
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vilket sparar samhällets resurser då vårdplatser och äldreboenden utnyttjas mindre. 

Mann med flera (1999) har i sin forskning kommit fram till att då äldre individer får 

chansen att vara aktiva i sin hemmiljö håller de sig friskare och är mer sällan i 

kontakt med sjukvården vilket ger samhälsekonomiska vinster. En annan studie 

(Gosman-Hedström, 2000) har även dragit slutsatsen att det är ekonomiskt lönsamt 

med hjälpmedel och bostadsanpassning till äldre personer som drabbats av stroke. 

Detta då kostnaderna för hjälpmedel och bostadsanpassningar till dessa endast utgör 

tre procent av den totala kostnaden för deras vård och rehabilitering. Trots de relativt 

små kostnaderna kan bostadsanpassning möjliggöra ett fortsatt aktivt och 

självständigt liv i den egna bostaden. 

   

I litteraturgenomgången som gjorts framkom att det finns antaganden i arbetsterapi 

teori som påtalar att tillgänglighetsförbättringar efter bostadsanpassningar bör leda 

till ökat aktivitetsutförande och förändrat aktivitetsmönster. Detta då människan 

påverkas av miljön och endast kan förändra sig genom egen kraft och med miljöns 

stöd. Bland annat antar arbetsterapi teori (CAOT, 1997; Kielhofner, 2002; Nelson, 

1996) att en tillgänglig och användbar boendemiljö leder till en aktiv människa med 

möjlighet till ett liv med bibehållen hälsa. De studier som undersökt detta (se t.ex. 

Iwarsson, Isacsson & Lanke, 1997; Mann et al., 1999) har gjort objektiva 

bedömningar av tillgängligheten och användbarheten i boendemiljön samt andra 

effekter av den fysiska miljön i bostaden. Däremot saknas de berörda personernas 

egna erfarenheter av bostadsanpassningar. Likaså har litteraturgenomgången visat på 

en brist på forskning inom området äldre personers aktivitetsutförande efter 

bostadsanpassning. Mot det som tidigare beskrivits är det relevant för 

arbetsterapeuter att ha kunskap om personens egna erfarenheter av 

bostadsanpassningens effekter. Därför är det intressant och betydelsefullt att beskriva 

om bostadsanpassning, för individer över 65 år och i behov av åtgärden, leder till en 

förändring vad gäller den berörda personens erfarenheter av hur deras 

aktivitetsmönster påverkats av en genomförd bostadsanpassning. 

 

Med bostadsanpassning avses i denna studie såväl stora som små förändringar i 

boendemiljön, till exempel att ta bort trösklar, att ordna en duschplats i stället för 

badkar, anpassning av köket, montering av automatiska dörröppnare eller annan 

anpassning av boendemiljön.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers aktivitetsmönster samt deras 

skattning av bostadens tillgänglighet och användbarhet före och efter 

bostadsanpassning. 

 

 

METOD 
Design 

En fallstudie med en multipel ”embedded” design (Yin, 1989) med datainsamling 

genom två frågeformulär vid upprepade tillfällen valdes utifrån studiens syfte samt 

för att få svar på studiens övergripande frågor (Hur beskriver äldre personer sitt 

aktivitetsutförande före och efter en bostadsanpassning? Hur skattar de 

tillgängligheten och användbarheten i sin boendemiljö samt hur gestaltar sig en 

vanlig dag ur ett aktivitetsperspektiv före och efter en bostadsanpassning). Den 

multipla ”embedded” fallstudie designen var den bästa metoden för att få svar på 

studiens syfte då det möjliggjorde en jämförelse mellan de svar som deltagarna 

lämnade vid de olika datainsamlingstillfällena. Metoden möjliggjorde också, det för 

studien grundläggande, systematiska insamlandet av objektivt mätbar data samt 

borgade för en hög reliabilitet och var lämplig då denna studie utgick från flera 

komplexa fall. 

 

De två frågeformulären som användes var de tidigare utvecklade samt validitets och 

reliabilitets testade frågeformulären ”Tillgängligheten i min bostad” (Fänge & 

Iwarsson, 1999) och ”Kartläggning av aktivitet” (FSA, 2002) som är en svensk 

översättning av instrumentet ”The Occupational Questioaire” (Kielhofner, 2002; 

Riopel, 1982). Frågeformulären användes för att få en uppfattning om hur deltagarna 

själv skattade tillgängligheten och användbarheten av boendemiljön samt beskrev sitt 

aktivitetsmönster före och efter bostadsanpassning.  

 

Frågeformuläret ”Tillgängligheten i min bostad” är ett självskattningsinstrument 

(bilaga 1), uppdelat i tre delar. Den första delen innehåller frågor för bakgrundsdata, 

den andra delen berör hur personen uppfattar att den fysiska boendemiljöns 



 

 10

utformning stämmer överens med behov och önskemål och den tredje delen berör 

personens uppfattning om tillgängligheten i boendemiljön. För varje fråga finns det 

sju svarsalternativ, i form av en gradering från ett till sju. Siffran ett står för det 

lägsta och sämsta alternativet, medan siffran sju står för det högsta och bästa 

alternativet. Siffran fyra utgör den neutrala punkten på skalan. Den tredje delen i 

frågeformuläret innehåller även öppna frågor som är kopplade till skattningsfrågorna. 

Personen uppmanas att stryka ett streck över de frågor som inte berör honom/henne. 

Frågeformuläret avslutas med en allmän fråga där individen kan formulera 

önskningar och behov kring boendet och boendemiljön.  

 

Frågeformuläret ”Kartläggning av aktivitet” (bilaga 2) är en självvärdering av 

aktivitetsutförandet över ett dygn uppdelat i halvtimmar. Personen skall skriva ner 

vad han/hon gör under dygnet och till vilket aktivitetsområde aktiviteten hör (arbete, 

dagliga aktiviteter, fritid och vila). Personen skall också värdera aktivitetens 

betydelse och kvalitén på utförandet. Detta genom att, till varje aktivitet, besvara 

frågorna: Jag tycker att jag gör detta –  mycket bra, bra, medel bra eller mycket 

dåligt; För mig är denna aktivitet –  mycket viktig, viktig, likgiltig, vill helst ej utföra 

den eller totalt bortkastande av tid; Hur mycket tycker jag om denna aktivitet – 

mycket bra, bra, likgiltig, ogillar eller ogillar den starkt.  

  

Undersökningsgrupp 

I denna studie deltog fem äldre personer, två män och tre kvinnor i ålder mellan 70 och 

83 år, med en medelålder på 76 år. Dessa var bosatta i Norrbottens län och i behov av 

bostadsanpassning. Urvalskriterierna var att de äldre bedömts vara i behov av 

bostadsanpassning och att de skulle bo i sina egna hem. De skulle även förstå muntlig 

och skriftlig information så att frågorna i frågeformulären skulle kunna besvaras. I 

studien avsågs äldre personer vara de som var 65 år eller äldre, en definition som är 

vanligt förekommande inom arbetsterapi litteratur (Mosey, 1986). Såväl män som 

kvinnor, ensamboende som sammanboende samt boende i flerfamiljshus och småhus 

fanns representerade i undersökningsgruppen. De funktionsbegränsningar/diagnoser 

som deltagarna i undersökningsgruppen hade var fibromyalgi, sviter efter stroke samt 

dålig kontroll, kraft och cirkulation i händer och fötter. Dessa 

funktionsbegränsningar förekom såväl enskilt som i olika kombinationer. Ett 
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förflyttningsmedel som var vanligt förekommande bland  undersökningspersonerna var 

rollator. 

 

Procedur 

Urvalet till undersökningsgruppen har kunnat liknas vid målinriktad sampling som 

beskrivs av DePoy & Gitlin (1999). I studien har distriktsarbetsterapeuter valts ut, dessa 

har i sin tur fått välja ut deltagare till studien efter de i förväg definierade kriterierna. 

Brev (bilaga 3) skickades till 22 distriktsarbetsterapeuter i Norrbottens län med 

förfrågan om de kunde hjälpa till att ta fram personer för deltagande i studien. I 

brevet förklarades även studiens syfte. Adressuppgifter som var nödvändiga för att 

komma i kontakt med distriktsarbetsterapeuterna hämtades från telefonkatalogen. En 

vecka efter att breven skickats togs telefonkontakt med distriktsarbetsterapeuterna. 

Detta gjordes för att fråga om de hade möjlighet att hjälpa till samt ungefär hur 

många kontakter de kunde förmedla. 14 av distriktsarbetsterapeuterna sade sig kunna 

hjälpa till men ingen kunde säga hur många kontakter de kunde förmedla. Till dessa 

distriktsarbetsterapeuter skickades kuvert innehållande ett följebrev (bilaga 4),  

frågeformulären (bilaga 1 och 2) och ett frankerat svarskuvert som de fick 

vidarebefordra till lämpliga deltagare. Arbetsterapeuterna tog kontakt med äldre som 

bedömts vara i behov av bostadsanpassning och uppfyllde de övriga urvalskriterierna 

för deltagande. Till de som kunde tänka sig att medverka överlämnades 

frågeformulären, följebrevet och svarskuvertet, antingen personligen eller via post. I 

följebrevet (bilaga 4) gavs  information om studien, dess syfte och att deltagandet var 

frivilligt samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga att den 

enskilde inte skulle gå att identifiera i resultatet.  

 

Då få svarskuvert inkom togs ytterligare telefonkontakt med de 

distriktsarbetsterapeuter som tidigare sagt att de kunde hjälpa till. Det framkom då att 

det för samtliga distriktsarbetsterapeuter var svårt att finna deltagare som uppfyllde 

samtliga kriterier för deltagande i studien. De kriterier som var svåra att uppfylla var 

kravet på äldre personer i behov av bostadsanpassning i kombination med att de 

skulle bo i sitt egna hem innan anpassningen och ha en språklig förståelse så att 

frågorna i frågeformulären kunde besvaras.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av att deltagarna fyllde i frågeformulären 

”Tillgängligheten i min bostad” och ”Kartläggning av aktivitet” vid tre olika 

tillfällen. Det första tillfället (A) var efter det att distriktsarbetsterapeuten genomfört 

sin bedömning och ansett att bostaden skulle anpassas. Andra tillfället (B) ägde rum 

några dagar efter att bostadsanpassningen genomförts och det sista tillfället (C) var 

ungefär tio veckor efter genomförandet av anpassningen. Inför det andra och tredje 

datainsamlingstillfällena tog författaren telefonkontakt med deltagarna för att 

återigen informera om det som stod i följebrevet deltagarna tidigare tillhandahållits, 

det vill säga vad medverkan i studien innebar.     

 

Den tid som det totalt har tagit deltagarna att fylla i frågeformulären vid de tre 

datainsamlingstillfällena var ungefär två till tre timmar. Två av deltagarna kunde av 

olika anledningar inte själv fylla i frågeformulären. Detta ledde till att de fick hjälp 

av författaren med att fylla i formulären. Dessa deltagare läste själv frågorna och 

sade svaren till respektive fråga som av författaren skrevs ned.  

 

Etiska aspekter 

Etiska gruppen vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet, 

godkände projektplanen innan studien påbörjades. Deltagandet i studien har inte 

påverkat de åtgärder som deltagarna erhållit. Hänsyn har tagits till deltagarnas 

autonomi och integritet. Således har studien byggt på frivilligt deltagande och 

deltagarna har garanteras konfidentialitet. Deltagarna behövde inte ange någon orsak 

om de inte ville medverka eller avbryta deltagandet i studien.  

  

Analys av data  

Analysen av data resulterade i visuella presentrationer för att visa på förändringar 

mellan de olika insamlingstillfällena. Denna analysstrategi anses som ett användbart 

analytiskt verktyg vid fallstudiedesigner (Yin, 1989). Hela analysen av data gjordes 

med utgångspunkt från studiens syfte och dess övergripande frågor. När samtliga 

datainsamlingstillfällen var avslutade för respektive deltagare sammanfördes 

resultaten från de olika tillfällena och de olika frågeformulären på ett och samma 

frågeformulär, där det klart framgick från vilken datainsamling som respektive svar 
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kom. Denna sammanställning gjordes för att underlätta den fortsatta analysen av 

materialet.  

 

Tillgängligheten i min bostad 

Frågeformuläret tillgängligheten i min bostad har analyserats i fyra olika delar. Den 

allmänna tillgängligheten i bostaden (fråga 10). Innemiljöns tillgänglighet (fråga 

4,5,7,8 och 22) vilket avsåg boendemilöns lämplighet i förhållande till 

genomförandet av personlig hygien, påklädning, toalettbesök, matsituationen 

inklusive eventuell tillagning av mat och/eller iordningställande av fika och till 

tvätt/klädvård samt i vilken utsträckning boendemiljön möjliggjorde 

fritidsaktiviteter. Biutrymmens tillgänglighet (fråga 16) vilket avsåg tillgängligheten 

till förrådsutrymme, vind/källare, soprum, gemensam/egen tvättstuga samt gångvägar 

till dessa utrymmen. Utemiljöns tillgänglighet (fråga 12, 14 och 20) vilket avsåg 

tillgängligheten till miljön precis utanför bostaden (till exempl gångvägar och 

parkeringsplats), entrén till bostaden samt utformning av uteplats, trädgård eller 

balkong. Figurerna i resultatet skapades av det värde som respektive deltagare angett 

vid skattningen av tillgängligheten i boendemiljöns olika delar vid de olika 

datainsamlingstillfällena. För de delar av boendemiljöns tillgänglighet som berördes 

av flera frågor (inne- och utemiljöns tillgänglighet) räknades ett medelvärde fram för 

varje datainsamlingstillfälle och del av boendemiljön. De öppna frågorna (fråga 11, 

13, 15, 19 och 21)  som var kopplade till skattningsfrågorna har använts som 

beskrivning av de problem som deltagarna angett till bostadens olika delar. Frågorna 

1-3, 9, 17, 18 och 23 svarade inte mot studiens syfte och har därför inte vidare 

analyserats. 

 

Kartläggning av aktivitet  

Vid analysen av data från frågeformuläret Kartläggning av aktivitet räknades den tid 

som varje aktivitetsområde (dagliga aktiviteter, fritid och vila) upptog under dygnet 

vid de olika datainsamlingstillfällena. Deltagarnas värdering av respektive aktivitet 

slogs vid analysen ihop till värdering av aktiviteterna inom de olika 

aktivitetsområdena. Värderingen  för respektive aktivitetsområde räknades fram 

genom ett medelvärde för alla de aktiviteter som genomfördes inom respektive 

aktivitetsområde. De aktiviteter som deltagarna angav att de genomförde inom de 
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olika aktivitetsområdena användes som en beskrivning av vad aktivitetsområdet 

innehöll för aktiviteter.     

 

 

RESULTAT 
Resultatet kommer nedan att redovisas utifrån frågeformulären ”Tillgängligheten i 

min bostad” och ”Kartläggning av aktivitet” för de fem deltagarna (D1, D2, D3, D4 

och D5), vid de tre olika datainsamlingstillfällena A, B och C. 

 

Deltagare 1 

Tillgängligheten i min bostad 

Vid datainsamling A skattade D1 att den allmänna tillgängligheten i bostaden som 

dålig. De bostadsanpassningar som sedan genomfördes var en ramp till ytterbron, en 

trapphiss i trapphuset och anpassningar av toaletten. Efter bostadsanpassningen, vid 

datainsamlingstillfälle B och C,  skattade D1 att den allmänna tillgängligheten i 

bostaden blivit betydligt förbättrad, se figur 1. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Problem som D1 beskrev med den fysiska utformningen inne i bostaden vid  

datainsamling A-C var trösklar och dörrar som gjorde det svårt att förflytta sig i 

bostaden. Innemiljöns tillgänglighet skattades av D1 något bättre vid datainsamling 

C än vid datainsamling A och B, se innemiljöns tillgänglighet i figur 2. 

 

D1 beskrev vid datainsamling A-C problem med trösklar och trappor till 

biutrymmena som gjorde det svårt att ta sig till dessa utrymmen. Biutrymmenas 

tillgänglighet skattades av D1 som dålig vid datainsamling A-C, se biutrymmenas 

tillgänglighet i figur 2. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

A B C

figur 1. D1, skattning av den allmänna tillgängligheten i bostaden vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 
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Problem som D1 beskrev vid datainsamling A-C var trappor till garaget, uteplatsen 

och trädgården. Vid datainsamling A beskrev D1 även problem med trappor till 

entrén och i trapphuset. Utemiljöns tillgänglighet skattades som något bättre vid 

datainsamling B och C än vid datainsamling A, se utemiljöns tillgänglighet i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kartläggning av aktivitet 

Resultatet av kartläggningen av aktivitetsområden fördelade i timmar under ett dygn 

visade att D1 hade en bättre balans mellan de olika aktivitetsområdena vid 

datainsamling C än vid A, se figur 3.  

 

Dagliga aktiviteter var för D1 bland annat personlig hygien, påklädning, 

matsituationen och handling. D1 skattade att den personliga hygienen blivit en 

viktigare aktivitet vid  datainsamling C än vid A,  se fråga 2 och 3 i figur 4. 

 

Fritidsaktivteter var för D1 bland annat att läsa tidningen, lyssna på radio, se på TV 

och att hälsa på vänner. En förändring mellan datainsamlingarna A-C var att 

aktiviteten att hälsa på vänner tillkom vid datainsamlingstillfälle C och att den 

aktiviteten skattades som mycket viktig, se fråga 2 i figur 4. 

 

Vila var för D1 nattsömnen och vila under dagen. En förändringen mellan 

datainsamlingarna A-C var att vilan under dagen förkortades och uppstigningstiden 

tidigarelades vid datainsamlingstillfällena efter bostadsanpassningarna. D1 skattade 

även att nattsömnen blivit bättre vid datainsamling C än vid A, se fråga 1 i figur 4. 
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Innemiljöns tillgänglighet Biutrymmenas tillgänglighet Utemiljöns tillgänglighet

figur 2. D1, skattning av tillgängligheten i och till bostadens innemiljö, biutrymme och utemiljö vid 
datainsamlingstillfälle A, B och C.
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Deltagare 2 

Tillgängligheten i min bostad 

Vid datainsamling A skattade D2 den allmänna tillgängligheten i bostaden som dålig. 

Den bostadsanpassning som sedan genomfördes var en hiss från markplan upp till 

ytterbron. Efter bostadsanpassningen, vid datainsamling B och C skattade D2 den 

allmänna tillgängligheten i bostaden med en betydande ökning, se figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem som D2 beskrev med utformningen inne i bostaden var vid datainsamling 

A-C trösklar som gjorde det svårt att förflytta sig i bostaden. Innemiljöns 

tillgänglighet skattades av D2 något bättre för varje datainsamling (A-C), se 

innemiljöns tillgänglighet i figur 6. 

   

D2 beskrev vid  datainsamling A-C problem med trappor till förrådsutrymme och 

tvättstuga. Biutrymmenas tillgänglighet skattades av D2 som mycket dålig vid 

datainsamling A-C, se biutrymmenas tillgänglighet i figur 6. 

 

Problem som D2 beskrev vid datainsamling A var att entréns trappor gjorde det svårt 

att förflytta sig upp och ner. Detta problem beskrevs inte vid datainsamling B och C. 
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figur 5. D2, skattning av den allmänna tillgängligheten i bostaden vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 
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Dagliga aktiviteter

Fritids aktiviteter

Vila

figur 3. D1, fördelning av aktiviteter i timmar under ett dygn, presenterade från datainsamlingstillfälle A, B
och C. 
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Utemiljöns tillgänglighet skattades av D2 som dålig vid datainsamling A och bra vid 

datainsamling B och C, se utemiljöns tillgänglighet i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av aktivitet 

Resultatet av kartläggningen av aktivitetsområden fördelade i timmar under ett dygn 

visade att D2 hade en bra balans mellan aktivitetsområdena vid samtliga 

datainsamlings tillfällen, se figur 7. 

 

Dagliga aktiviteter var för D2 bland annat personlig hygien, påklädning, 

matsituationer och läsning av morgontidning. D2 skattade att dessa aktiviteter 

genomfördes något bättre vid datainsamling C än vid A, se fråga 1 i figur 8. 

 

Fritidsaktivteter var för D2 bland annat att lösa korsord, läsa tidningar och se på TV. 

Dessa fritidsaktiviteter genomfördes vid datainsamling A-C men D2 skattade 

aktiviteterna som något viktigare och att de utfördes bättre vid datainsamling C än 

vid A, se fråga 1 och 2 i figur 8. 

 

Vila var för D2 nattsömnen och vid datainsamling A även en kort vila på dagen. Vid 

datainsamling C skattade D2 att vilan genomfördes bättre och att vilan inte var lika 

omtyckt som vid datainsamling A och B, se fråga 1 och 3 i figur 8.  
 

 

 

 

 

 

 

Innemiljöns tillgänglighet Biutrymmenas tillgänglighet Utemiljöns tillgänglighet
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figur 6. D1, skattning av tillgängligheten i och till bostadens innemiljö, biutrymme och utemiljö vid 
datainsamlingstillfälle A, B och C.
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figur 7. D2, fördelning av aktiviteter i timmar under ett dygn, presenterade från datainsamlingstillfälle A, 
B och C. 
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Deltagare 3 

Tillgängligheten i min bostad 

Vid datainsamling A skattade D3 att den allmänna tillgängligheten i bostaden varken 

var bra eller dålig. Den bostadsanpassning som sedan genomfördes var borttagning 

av trösklar till kök, vardagsrum och sovrum. Efter bostadsanpassningen, vid 

datainsamling B och C, skattade D3 att den allmänna tillgängligheten i bostaden 

ökat, se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 
Problem som D3 beskrev med den fysiska utformningen inne i bostaden var vid 

datainsamling A trösklar som gjorde det svårt att förflytta sig och problem om det 

blev brottom till telefonen eller något annat. Innemiljöns tillgänglighet skattades av 

D3 bättre för varje datainsamling, se innemiljöns tillgänglighet i figur 10.  

 

D3 beskrev vid datainsamling A-C problem med tillgängligheten till förrådet som var 

ett skyddsrum med hög tröskel och tung järndörr. Tillgänglighet skattades av D3 låg 
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figur 9. D3, skattning av den allmänna tillgängligheten i bostaden vid datainsamlingstillfälle A, B och C.

Dagliga aktiviteter Fritids aktiviteter Vila

Fråga 1 
Jag tycker att jag gör detta: 
1. Mycket dåligt 
2. Dåligt      
3. Medel bra 
4. Bra 
5. Mycket bra 

Fråga 2 
För mig är denna aktivitet:
1. Totalt bortkastande av   
     tid. 
2. Vill helst ej utföra den 
3. Likgiltig 
4. Viktig 
5. Mycket viktig

Fråga 3 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet: 
1. Ogillar den starkt 
2. Ogillar 
3. Likgiltig 
4. Bra 
5. Mycket bra 
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figur 8. D2, skattning av aktiviteternas betydelse vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 



 

 19

vid datainsamling A och B och lite högre vid datainsamling C, se biutrymmenas 

tillgänglighet i figur 10. 

  

De problem som D3 beskrev med utemiljöns tillgänglighet var vid datainsamling A-

C att gårdsplanen var grusig och ojämn. Detta ledde till svårigheter för D3 att bland 

annat ta sig till uteplatsen. Även balkongen var svår att nå då det fanns en tröskel och 

nivåskillnad till den. Utemiljöns tillgänglighet skattades av D3 som varken bra eller 

dålig och något bättre för varje datainsamling, se utemiljöns tillgänglighet i figur 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartläggning av aktivitet 

Resultatet av kartläggningen aktivitetsområden fördelade i timmar under ett dygn 

visade att D3 hade en bättre balans mellan de olika aktivitetsområdena vid 

datainsamling C än vid A, se figur 11.  

 

Dagliga aktiviteter var för D3 bland annat personlig hygien, påklädning, 

matsituationer och tillagning av mat. En förändring mellan de olika 

datainsamlingarna A-C var att D3 skattade att de dagliga aktiviteterna genomfördes 

bättre och bättre, se fråga 1 i figur 12. 

 

Fritidsaktivteter var för D3 bland annat att se på TV, lyssna på radio, arbeta med 

dator, umgås med vänner och att vara på stan. En förändring av fritidsaktiviteterna 

mellan de olika datainsamlingarna var att vid datainsamling C hade aktiviteter som 

att umgås med vänner och att vara på stan tillkommit. Dessa aktiviteter hade ersatt 

tidigare fritidsaktiviteter som att se på TV och lyssna på radio. D3 skattade att 

betydelsen av dessa aktiviteter i stort var likvärdiga, se figur 12. 

 

Innemiljöns tillgänglighet Biutrymmenas tillgänglighet Utemiljöns tillgänglighet
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figur 10. D3, skattning av tillgängligheten i och till bostadens innemiljö, biutrymme och utemiljö vid 
datainsamlingstillfälle A, B och C.
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Vila var för D3 nattsömnen och vid datainsamling A-B även vila under dagen. D3 

skattade att vilan var viktigare och mer omtyckt vid datainsamling C än vid A, se 

fråga 2 och 3 i figur 12.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deltagare 4 

Tillgängligheten i min bostad 

Vid datainsamling A skattade D4 att den allmänna tillgängligheten i bostaden inte 

var god. De bostadsanpassningar som sedan genomfördes var anpassning av 

toaletten, borttagning av trösklar samt flytt och montering av tvättmaskin på 

övervåningen. Efter bostadsanpassningen, vid datainsamling B och C, skattade D4 att 

den allmänna tillgängligheten i bostaden ökat betydligt, se figur 13. 

 

 

 

Dagliga aktiviteter Fritids aktiviteter Vila

Fråga 1 
Jag tycker att jag gör detta: 
1. Mycket dåligt 
2. Dåligt      
3. Medel bra 
4. Bra 
5. Mycket bra 

Fråga 2 
För mig är denna aktivitet:
1. Totalt bortkastande av   
     tid. 
2. Vill helst ej utföra den 
3. Likgiltig 
4. Viktig 
5. Mycket viktig

Fråga 3 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet: 
1. Ogillar den starkt 
2. Ogillar 
3. Likgiltig 
4. Bra 
5. Mycket bra 
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figur 12. D3, skattning av aktiviteternas betydelse vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 
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figur 11. D3, fördelning av aktiviteter i timmar under ett dygn, presenterade från datainsamlingstillfälle 
A, B och C. 
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Problem som D4 beskrev med den fysiska utformningen inne i bostaden var vid 

datainsamling A svårigheter att ta sig till tvättmaskinen på källarvåningen. 

Innemiljöns tillgänglighet skattades av D4 som dålig vid datainsamling A och bra vid 

datainsamling B och C, se innemiljöns tillgänglighet i figur 14. 

 

D4 beskrev vid  datainsamling A problem med tillgängligheten till källaren där bland 

annat tvättmaskin och frysbox fanns. Biutrymmenas tillgänglighet skattades av D4 

som dålig vid datainsamling A och bra vid datainsamling B och C, se biutrymmenas 

tillgänglighet i figur 14. 

 

Utemiljöns tillgänglighet skattades av D4 som bra vid datainsamling A-C, se 

utemiljöns tillgänglighet i figur 14. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Kartläggning av aktivitet 

Resultatet av kartläggningen av aktivitetsområden fördelade i timmar under ett dygn 

visade att D4 hade förbättrat balansen mellan de olika aktivitetsområdena vid 

datainsamling C jämfört med A, se figur 15.  
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figur 13. D4, skattning av den allmänna tillgängligheten i bostaden vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 
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Figur 14. D4, skattning av tillgängligheten i och till bostadens innemiljö, biutrymme och utemiljö vid 
datainsamlingstillfälle A, B och C.
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Dagliga aktiviteter var för D4 bland annat personlig hygien, matsituationer och 

hushållsarbete. En förändring av de dagliga aktiviteterna vid datainsamling C var att 

morgonhygienen gick fortare och att hushållsarbetet hade ökat i mängd jämfört med 

datainsamlingen innan bostadsanpassningen genomförts. D4 skattade att aktiviteterna 

var mycket betydelsefulla vid samtliga datainsamlingar, se figur 16. 

 

Fritidsaktivteter var för D4 bland annat att läsa tidningen, promenera, träffa vänner 

och se på TV. Fritidsaktiviteterna att promenera och träffa vänner genomfördes i 

större utsträckning vid datainsamling C än vid A. D4 skattade att de aktiviteter som 

tillkom var svåra att genomföra men att de var viktiga och omtyckta, se figur 16.  

 

Vila var för D4 nattsömnen, vila under dagen och att på kvällen se TV. D4 tyckte att 

vilan genomfördes bättre vid datainsamling C än vid A, se fråga 1 i figur 16. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagliga aktiviteter Fritids aktiviteter Vila

Fråga 1 
Jag tycker att jag gör detta: 
1. Mycket dåligt 
2. Dåligt      
3. Medel bra 
4. Bra 
5. Mycket bra 

Fråga 2 
För mig är denna aktivitet:
1. Totalt bortkastande av    
     tid. 
2. Vill helst ej utföra den 
3. Likgiltig 
4. Viktig 
5. Mycket viktig 

Fråga 3 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet: 
1. Ogillar den starkt 
2. Ogillar 
3. Likgiltig 
4. Bra 
5. Mycket bra 
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figur 16. D4, skattning av aktiviteternas betydelse vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 
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figur 15. D4, fördelning av aktiviteter i timmar under ett dygn, presenterade från datainsamlingstillfälle 
A, B, och C. 
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Deltagare 5 

Tillgängligheten i min bostad 

Vid datainsamling A skattade D5 att den allmänna tillgängligheten i bostaden varken 

var bra eller dålig. De bostadsanpassningar som sedan genomfördes var en trapphiss 

till källarplan och montering av lättare kranar i kök och badrum. Efter 

bostadsanpassningen, vid datainsamling B och C, skattade D5 att den allmänna 

tillgängligheten i bostaden ökat, se figur 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem som D5 beskrev med den fysiska utformningen inne i bostaden var vid 

datainsamling A och B att det var tungt att stå längre stunder vid diskbänken och att 

förflytta sig inne i bostaden. Innemiljöns tillgänglighet skattades av D5 som bra vid 

datainsamling A-B och ännu bättre vid datainsamling C, se innemiljöns tillgänglighet 

i figur 18.    

 

De problem som D5 beskrev vid datainsamling A var trappan till tvättstuga och 

förråd med bland annat frysbox. Biutrymmenas tillgänglighet skattades av D5 som 

varken bra eller dålig vid datainsamling A och bra vid datainsamling B och C, se 

biutrymmenas tillgänglighet i figur 18.  

 

Vid datainsamling A beskrev D5 att avståndet till brevlåda och soprum var 

bekymmersamt då orken i benen var liten. Utemiljöns tillgänglighet skattades av D5 

högre vid datainsamling B och C än vid datainsamling A, se utemiljöns tillgänglighet 

i figur 18. 
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figur 17. D5, skattning av den allmänna tillgängligheten i bostaden vid datainsamlingstillfälle A, B och 
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Kartläggning av aktivitet 

Resultatet av kartläggningen av aktivitetsområden fördelade i timmar under ett dygn 

visade att D5 hade en bra balans mellan aktivitetsområdena vid datainsamling A-C, 

se figur 19. Aktivitetsområdenas betydelse redovisas i figur 20. 

 

Dagliga aktiviteter var för D5 bland annat personlig hygien, matsituationer, 

hushållsarbete samt att handla. En förändring av de dagliga aktiviteterna vid 

datainsamling C var att handla hade tillkommit samt att hushållsarbetet ökat i mängd 

och att den personliga vården gick fortare jämfört med datainsamling A och B. De 

dagliga aktiviteterna värderades i stort lika vid  datainsamling A-C, se figur 20.  

 

Fritidsaktivteter var för D5 bland annat att se på TV, spela kort, prata i telefon och att 

handarbeta. Aktiviteterna att spela kort, prata i telefon och handarbeta hade ökat i tid 

vid datainsamling C medan tiden för att se på TV minskat något i jämförelse med 

datainsamling A och B. Fritidsaktiviteterna värderades i stort lika vid samtliga 

datainsamlingar, se figur 20.  

  

Vila var för D5 nattsömnen samt vid datainsamling A även vila under dagen. 

Dessutom var vila för D5 vid datainsamling A-C också att se på TV och läsa i 

sängen. Vilan värderades i stort lika av D5 vid de olika datainsamlingstillfällena (A-

C), se figur 20. 
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figur 18. D5, skattning av tillgängligheten i och till bostadens innemiljö, biutrymme och utemiljö vid 
datainsamlingstillfälle A, B och C.
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figur 19. D5, fördelning av aktiviteter i timmar under ett dygn, presenterade från datainsamlingstillfälle A, B,
och C. 
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DISKUSSION  
Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers aktivitetsmönster samt deras 

skattning av bostadens tillgänglighet och användbarhet före och efter 

bostadsanpassning. Resultatet visade att tillgänglighetsförbättringar i boendemiljön 

hos de äldre deltagarna hade lett till att aktiviteter tillkom och att deras 

aktivitetsmönster förändrats. Bostadsanpassningarna medförde även att de äldre 

kunde leva kvar i sina egna hem och därigenom utöva sina aktiviteter i en för dem 

känd miljö. Att de äldre genom bostadsanpassningar kan leva kvar i sina egna hem 

kan i sin tur leda till en ökad trygghet vid aktivitetsutförande. Detta kan vara av 

betydelse då Kielhofner (2002) påpekar att trygga och välbekanta fysiska miljöer kan 

hjälpa en individ med begränsad kapacitet att anpassa sig men också öka 

självständigheten i vardagliga aktiviteter.   

 

Resultatet visade vidare att bostadsanpassningarna som genomfördes hos de äldre lett 

till att tillgängligheten förbättrats inom de områden i bostaden som anpassats. Det 

framkom även att deltagarna beskrev  tillgängligheten i de delar av bostaden som inte 

berördes av bostadsanpassningen som förbättrade efter bostadsanpassningarna. Även 

i en studie utförd av Lantto (1999) framkom att en stor del (96%) av de som fått 

bostadsanpassningsåtgärder utförda i sina bostäder ansåg att boendemiljön blivit 

tillgängligare och att åtgärderna fungerade.  

 

Dagliga aktiviteter Fritids aktiviteter Vila

Fråga 1 
Jag tycker att jag gör detta: 
1. Mycket dåligt 
2. Dåligt      
3. Medel bra 
4. Bra 
5. Mycket bra 

Fråga 2 
För mig är denna aktivitet:
1. Totalt bortkastande av   
     tid. 
2. Vill helst ej utföra den 
3. Likgiltig 
4. Viktig 
5. Mycket viktig

Fråga 3 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet: 
1. Ogillar den starkt 
2. Ogillar 
3. Likgiltig 
4. Bra 
5. Mycket bra 
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figur 20. D5, skattning av aktiviteternas betydelse vid datainsamlingstillfälle A, B och C. 



 

 26

När det gällde dagliga aktiviteter visade resultatet att de flesta bostadsanpassningar 

som genomfördes berörde kök och badrum. Inom dessa områden av bostaden utförde 

deltagarna aktiviteter såväl före som efter bostadsanpassningarna. Dock förändrades, 

för flera av deltagarna, tidsåtgången vid genomförandet av dagliga aktiviteter inom 

dessa områden, som till exempel vid morgonhygien. Förändringen var olika för olika 

deltagare, det vill säga att efter bostadsanpassningen minskades tidsåtgången för en 

del medan tidsåtgången ökade för andra. Att tiden för genomförandet av de dagliga 

aktiviteterna minskade skulle kunna påverkats av att boendemiljön blivit mer 

tillgänglig. Att genomförandet för andra tog längre tid efter bostadsanpassningarna 

skulle i sin tur kunna förklaras av att dessa deltagare, efter bostadsanpassningarna, 

inte längre behövde hjälp av andra utan blev mer självständig i sitt utförande av 

dagliga aktiviteter. Detta stärks av arbetsterapi teori som antar att 

tillgänglighetsförbättringar efter bostadsanpassningar bör leda till ökat 

aktivitetsutförande eftersom personen påverkas av miljön (CAOT, 1997; Kielhofner, 

2002; Nelson, 1996).       

 

I resultatet framkom vidare att bostadens biutrymmen ofta var otillgängliga till följd 

av trappsteg, nivåskillnader och tunga dörrar. Detta medförde att de äldre beskrev 

svårigheter med att till exempel kunna nyttja tvättstugan själv och nå sina 

förrådsutrymmen. Biutrymmena hade inte omfattats av bostadsanpassningen men de 

äldre hade en önskan om att tillgängligheten till dessa skulle förbättras för att de själv 

skulle kunna utföra aktiviteter även där. För att äldre personer skall kunna vara 

aktiva betonar Kielhofner (2002) att boendemiljön behöver vara användbar och 

kunna användas till det den är avsedd för, det vill säga till de aktiviteter som önskas 

utföras i hemmet. Att otillgängligheten i och till bostadens biutrymmen inte åtgärdas 

för deltagarna i studien kan tyckas oförståeligt då det borde vara en rättighet för alla 

personer att boendemiljöns alla områden är tillgängliga. Det står även i lagen (SFS 

1992:1574) om bostadsanpassningar med mera, att den som är funktionshindrad har 

rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett 

självständigt liv i sin egna bostad.     

 

Inom aktivitetsområdet fritid beskrev samtliga deltagare att boendemiljön efter 

bostadsanpassningen gav fler möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter. Det framkom 

även att deltagarna förändrade sitt aktivitetsmönster och utförde fler fritidsaktiviteter 
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efter bostadsanpassningarna. Detta tyder på att de äldres aktivitetsförmåga 

förbättrades efter bostadsanpassningarna. Att aktivitetsmönstret förändras över tid 

och efter bostadsanpassning kan förklaras av att personen befinner sig i ständig 

interaktion med omgivningen och anpassar sin aktivitet till de förändrade krav som 

uppkommer, det vill säga att när kraven i boendemiljön minskar ökar 

aktivitetsutförandet. Likaså är det viktigt för ett lyckat aktivitetsutförande att 

individens förmåga inte är lägre än de krav som miljön ställer på personen (Law et 

al, 1996; Miller et al, 1988). Kielhofner (2002) skriver också att boendemiljöns 

tillgänglighet och användbarhet kan påverka en persons aktivitetsmönster. Vidare 

antas det i Lawtons (1980) mottaglighetshypotes att balans mellan individens 

kapacitet och miljöns krav uppnås genom att den ena eller båda komponenterna 

påverkas. I och med det kan det vara så att trotts att en äldre människas funktionella 

kapacitet försämras över tid kan personens aktivitetsförmåga förbättras genom att 

boendemiljön anpassas efter personens speciella behov. Även ICF (WHO, 2002) 

behandlar omgivningsfaktorernas interaktion med kroppsfunktionerna och hur det 

påverkar aktivitetsutförandet. En person med funktionsnedsättning behöver således 

inte uppleva några problem med aktivitetsutförandet om omgivningsfaktorerna utgör 

ett stöd för personen. Ett ökat utförande av aktivitet har i tidigare forskning 

(Iwarsson, Isacsson, Persson & Scherstén, 1998; Iwarsson & Isacsson, 1996) visat 

sig påverka välbefinnandet och livskvalitén positivt samt att deltagande i olika 

vardagliga aktiviteter ger mening åt tillvaron och är en hälsofrämjande faktor. Hur 

detta förhåller sig för deltagarna i denna studie finns inget svar på men är en 

intressant fråga för vidare forskning.    

 

För de äldre deltagarna blev det lättare att komma in/ut ur bostaden efter att entrén 

till bostaden blivit tillgängligare. Detta visade sig även i att deltagarna efter 

bostadsanpassningarna utförde betydelsefulla aktiviteter utanför bostaden så som att 

till exempel hälsa på hos vänner, promenera och att vara på ”stan”. Ståhl och 

Berntman (1994) påpekar att miljön utanför bostaden, till exempel nivåskillnader och 

underlag, har betydelse för personens aktivitetsutförande och dennes möjligheter att 

leva kvar i sin bostad. Barnes (1991) framhäver att problem beroende på otillgänglig 

boendemiljö kan vara ineffektivitet och otillräckligt aktivitetsutförande, trötthet och 

smärta på grund av att aktiviteten som genomförs förbrukar orimligt mycket energi 

och tar orimligt lång tid för personen att genomföra. Vilket också resultatet i denna 



 

 28

studie visade, det vill säga då de äldre i förväg inte behövde oroa sig för hur det 

skulle gå att ta sig upp/ner till entrén förbrukades mindre energi som istället kanske 

kunde användas till fritidsaktiviteter som de tidigare fått avstå från.  

 

Vila var för deltagarna nattsömn och vila under dagen men även fysiskt stillsamma 

aktiviteter som att till exempel titta på TV eller läsa i sängen. Deltagarna beskrev att 

sömnen efter bostadsanpassningarna blivit viktigare och att de tyckte bättre om vilan 

efter bostadsanpassningarna. Flertalet av deltagarna uppgav också att kvalitén på 

sömnen ökade efter bostadsanpassningarna. Det kan ha varit så att 

bostadsanpassningarna ledde till en bättre sömn då boendemiljön var lämpligare 

utformad då den äldre till exempel skulle gå på toaletten under natten. Att kvalitén på 

nattsömnen ökat och att erfarenheterna av sömnen var att den blivit viktigare efter 

bostadsanpassningarna kan också ha påverkats av att bostadsanpassningarna ledde 

till att de äldre fick möjlighet att vara mer aktiva under dagen. Att detta eventuellt 

ledde till en bättre nattsömn skulle kunna förklaras av det som Kielhofner (2002) 

särskilt framhåller, att människan är en aktiv varelse och behöver balans mellan 

aktivitet och vila för att dessa områden skall bli lyckade. Kielhofners resonemang 

och resultatet i denna studie tyder på att den bättre nattsömnen för de äldre kanske 

ledde till att deltagarna kunde vara aktivare under dagen, vilket i sin tur gav en bra 

nattsömn och en positiv spiral skapades.  

 

Resultatet visade vidare att deltagarnas viloperioder under dagen förändrades efter 

bostadsanpassningarna. Det fanns dock ingen enhetlighet i förändringarna efter 

bostadsanpassningarna eftersom en del vilade mer medan andra vilade mindre under 

dagen. En förklaring till såväl den ökade som minskade vilan kan finnas i de 

bostadsanpassningar som genomfördes. Eftersom bostadsanpassningarna ledde till en 

tillgängligare boendemiljö förbrukades kanske mindre krafter vid aktivitetsutförande 

för vissa deltagare och behovet av vila minskades. Att andra deltagare vilade mer 

under dagen efter bostadsanpassningarna skulle i sin tur kunna förklaras av att de 

utförde fler fysiskt krävande aktiviteter och således fick ett större behov av att vila 

under dagen. Även detta skulle kunna förklaras av Kielhofners (2002) resonemang, 

som tidigare diskuterats, att människan behöver balans mellan aktivitet och vila.  
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Konklusion 

Avslutningsvis kan resultatet sammanfattas med att bostadsanpassningarna för de 

äldre personerna var av betydelse för deras aktivitetsmönster. När bostaden blev mer 

tillgänglig blev de äldre mer aktiva, det vill säga att de utförde fler aktiviteter 

samtidigt som det också tillkom aktiviteter som förändrade deras aktivitetsmönster. 

Förändringarna efter bostadsanpassningarna berörde fler av de äldres 

aktivitetsområden och fler delar av boendemiljöns tillgänglighet än det som 

bostadsanpassningen direkt påverkade. Detta är en viktig vetskap för arbetsterapeuter 

att ha, det vill säga att bostadsanpassningar påverkar den äldre personens 

aktivitetsutförande och dennes skattning av bostadens tillgänglighet betydligt mer än 

det som anpassningen direkt berör. Resultatet visade dock att det fanns områden av 

bostaden ,biutrymmena, som fortfarande efter bostadsanpassningarna var 

otillgängliga. Även detta är viktig vetskap, för arbetsterapeuter som bedömer behovet 

av bostadsanpassningar, för att alla delar av bostaden efter framtida 

bostadsanpassningar skall vara tillgängliga och möjliggöra ett självständigt 

aktivitetsutförande för personen i sin boendemiljö.  

 

 

Metoddiskussion 

Med utgångspunkt i studiens syfte valdes en fallstudie som metod. Fallstudien är 

också lämplig då intresset är att studera ett fenomen i dess naturliga miljö och när det 

som skall studeras är omöjligt att studera via en gruppdesign. Yin (1989) framhåller 

även att fallstudien är idealisk för att beskriva individer över tid och i deras naturliga 

miljö utan att behöva offra komplexiteten i mänsklig tillvaro. 

 

En styrka med studien var att den byggde på att de äldre själv skattade 

tillgängligheten i boendemiljön och beskrev utförandet av aktiviteter såväl före som 

efter bostadsanpassningarna. Enligt Stienfeld och Danford (1999) kan 

användbarheten i boendemiljön endast bedömas av personen som lever i miljön 

eftersom användbarheten grundar sig på personens egen uppfattning samt på 

kulturella och sociala normer.  

 

I studien har frågeformulären ”Kartläggning av aktivitet” och ”Tillgängligheten i min 

bostad” använts. Dessa frågeformulär är sedan tidigare utvecklade och testade vad 
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gäller validitet och reliabilitet. Detta bör således ha lett till ett tillförlitligare resultat 

än om nykonstruerade frågeformulär används. Att studiens data samlats in med båda 

frågeformulären har även bidragit till ett mer innehållsrikt material. 

 

Datainsamlingen gjordes vid tre tillfällen för att fånga aktivitetsförändringar över tid 

och för att kunna se hur bostadsanpassningen påverkade aktivitetsmönstret och 

boendemiljöns tillgänglighet. Ett antagande var att eventuella förändringar, vad 

gällde personens egna skattning och beskrivning, kanske skulle ta tid på sig för att 

uppstå och inte uppkommer direkt efter en bostadsanpassning. Därför genomfördes 

datainsamlingen vid tre tillfällen trots att det var ett tidskrävande förfaringssätt. Att 

studiens resultat var baserat på tre upprepade datainsamlingstillfällen över tid och att 

alla dessa ägde rum i deltagarnas hem var också en styrka med studien. CAOT 

(1997) skriver att aktiviteten skall betraktas i den miljö där den utförs då det till stor 

del kan påverka aktiviteten. De tre datainsamlingstillfällena, med samma 

frågeformulär, kan ha minskat risken för den kommunikationsklyfta, mellan forskare 

och deltagare i studier, som Holme och Solvang (1991) resonerar kring. Detta 

eftersom det vid sammanställningen av materialet i denna studie troligen skulle bli 

uppenbart om deltagarna missuppfattat någon fråga. Att datainsamlingen 

genomfördes när det konstaterats att den äldre var i behov av bostadsanpassning, 

direkt efter bostadsanpassningen samt tio veckor efter åtgärden kan dock i sig 

påverkat resultatet. Detta då det visade sig att tiden från det att behovet av 

bostadsanpassning identifierats tills att åtgärden utfördes var längre än på förhand 

beräknat. I och med detta kan deltagarna förändrat sitt aktivitetsutförande under tiden 

mellan det första och andra datainsamlingstillfället, det vill säga tiden innan 

bostadsanpassningarna genomfördes.       

 

En svaghet som studien haft är att resultatet baserats på endast fem deltagare. Dessa 

fem deltagare var dock heterogena då de var såväl män som kvinnor, ensamboende 

som sammanboende samt att en del levde i flerfamiljshus och andra levde i småhus. 

Avsikten var att fler deltagare skulle ha medverkat i studien. Att det blev få deltagare 

kan ha berott på att kriterierna för att medverka var svåra att uppfylla. Det som enligt 

distriktsarbetsterapeuterna, som hjälpte till med urvalet, var svårt att finna var äldre i 

behov av bostadsanpassningar och som hade en språklig förståelse samt dessutom 

levde i sitt ordinära boende innan bostadsanpassningen genomfördes. I och med att 
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det endast var fem deltagare i studien kan det tänkas att datainsamlingen skulle ha 

gjorts annorlunda. Ett tänkbart förfarande kunde ha varit att kompletterande 

intervjufrågor ställdes i samband med att deltagarna fyllde i frågeformulären. Om 

tillvägagångssättet varit sådant eller om resultatet speglat fler deltagares skattningar 

och beskrivningar skulle eventuellt ytterligare eller andra aspekter av tillgänglighet i 

boendemiljön och de äldres aktivitetsmönster efter bostadsanpassning framkommit.  

 

Resultatets reliabilitet kan även ha påverkats av att urvalet inte skett slumpvis. Då 

urvalet skett med hjälp av olika distriktsarbetsterapeuter finns en risk att dessa valt ut 

deltagare som de har eller har haft en bra kontakt med. Det kan också ha varit så att 

deltagarna visat sin tacksamhet för att bostadsanpassningarna genomförts och 

besvarat frågeformulären på ett sätt som visade att bostadsanpassningarna varit bra. 

Resultatet kan inte heller generaliseras då undersökningsgruppen varit så liten att 

inga statistiska beräkningar kunnat genomföras och resultatet gäller därför endast för 

deltagarna i studien.   
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BAKGRUNDSDATA 
 
1. NAMN …………………………………………………….. 
 
2. DAGENS DATUM ………………….. 
 
3. FÖDELSEÅR ………… 
 
4. KÖN:  ……….MAN  ……….KVINNA  (markera med kryss) 
 
5. SAMMANBOENDE……….  ENSAMBOENDE……….  (markera med kryss) 
 
6. DIAGNOS / FUNKTIONSBEGRÄNSNING: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. I VILKEN GRAD ANVÄNDS FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL: 
 
Inomhus:………………………………………………………………………………………. 
 
Utomhus:……………………………………………………………………………………… 
 
Övrigt:…………………………………………………………………………………………. 
 
 
8. UNGEFÄR HUR LÄNGE HAR DU BOTT I DIN NUVARANDE BOSTAD?: 
 
År…………  Månader……….. 
 
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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FRÅGEFORMULÄR 
 
Frågeformuläret består av två delar, med ett antal frågor kring utformningen av din fysiska 
boendemiljö. Du ombeds 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 biluppställningsplats 
som Du eventuellt använder, Din egen brevlåda, soptunna/soprum och förrådsutrymme samt eventuell 
gemensam 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 den neutrala punkten på skalan. Ringa in det svarsalternativ som bäst 
stämmer överens med Din uppfattning. 
 
Exempel: Om Du är så missnöjd med Din fysiska boendemiljö, att det 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 det enligt din uppfattning inte kan vara bättre – ring in siffran 7. 
Siffrorna 2-6 använder Du för att beskriva hur nära ”det bästa” respektive ”det sämsta” alternativet Din 
uppfattning ligger. 
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Nu följer ett antal frågor kring hur Du uppfattar att den fysiska boendemiljöns utformning stämmer 
överens med Dina behov och önskemål. Några frågor 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. I vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad i förhållande till hur Du vanligtvis 
sköter Din personliga hygien, påklädning, toalettbesök eller hur Du äter?  (om Du inte alls gör 
något av detta – stryk ett streck över frågan) 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
       Inte alls lämplig                                                                    Synnerligen lämplig 
 
 
5. I vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad i förhållande till hur Du vanligtvis 
sköter matlagning / uppvärmning av mat eller tillagning av ”fika”? (om Du inte alls gör något av 
detta – stryk ett streck över frågan) 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
       Inte alls lämplig                                                                    Synnerligen lämplig  
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6. I vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad i förhållande till hur Du vanligtvis 
sköter disk, städning, blomsterskötsel? (om Du inte alls gör något av detta – stryk ett streck över 
frågan) 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
       Inte alls lämplig                                                                    Synnerligen lämplig 
 
 
 
7. I vilken utsträckning är boendemiljön lämpligt utformad i förhållande till hur Du vanligtvis 
sköter tvätt, strykning, mangling eller lagning av kläder? (om Du inte alls gör något av detta – 
stryk ett streck över frågan) 
 
                  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 ditt hälsotillstånd skulle förändras, i vilken utsträckning skulle det vara möjligt att göra 
enkla förändringar i boendemiljön (t ex använda annan parkeringsplats, använda annan toalett 
än den Du brukar, möblera om, använda annat rum som sovrum o dylikt)? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
             Inte alls                                                                        Så mycket jag behöver 
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Nu följer ett antal frågor som berör Din uppfattning om tillgängligheten i boendemiljön. Först gör du en 
övergripande bedömning (fråga 10). Därefter följer ett antal mer detaljerade frågor kring tillgängligheten i 
olika delar av boendemiljön. Ange vilka problem Du upplever, samt gör en skattning av hur tillgänglig 
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 skatta varje del av den fysiska boendemiljön, även 
om Du inte har angett något speciellt problem. 
 
 
10. Hur bedömer Du rent allmänt tillgängligheten i Din boendemiljö? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
    Inte tillgänglig alls                                                                        Full tillgänglighet 
 
 
 
11. Vilka problem upplever Du i den fysiska miljön precis utanför Din bostad (t ex gångvägar 
och trottoarer, parkeringsplats/garage/carport, utformningen av soputrymme, placering av 
brevlåda)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………   
 
12. Mot bakgrund av att Du upplever de problem Du angett ovan: hur skattar du 
tillgängligheten i miljön utanför din bostad? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
    Inte alls tillgänglig                                                                            Fullt tillgänglig 
 
 
 
13. Vilka problem 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 att Du upplever de problem Du angett ovan: hur skattar du 
tillgängligheten i entrén till Din bostad? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
             Inte tillgänglig alls                                                                            Fullt tillgänglig 
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15. Vilka problem upplever Du med utformningen av bostadens biutrymmen (förrådsutrymme, 
vind/källare, soprum och ev. gemensam tvättstuga samt gångvägar inomhus för att nå dessa 
utrymmen)? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Mot bakgrund av att Du upplever de problem Du angett ovan: hur skattar du 
tillgängligheten till och i bostadens biutrymmen? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
             Inte alls tillgänglig                                                                            Fullt tillgänglig 
 
 
 
17. Vilka problem upplever Du med att läsa och förstå markeringar och skyltar utanför huset 
eller i husets entré? (är t ex 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 bara av dig som bor i flerfamiljshus. Bor Du i eget hus eller villa, utelämmnar Du den här 
frågan samt fråga 18) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Mot bakgrund av de problem Du har angett ovan: i vilken utsträckning är markeringar och 
skyltar utanför huset och i bostadens entré möjliga att läsa och förstå? 
 
                  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 någon balkong, uteplats eller trädgård, var god skriv det nedan. Du utelämnar 
då också fråga 20). 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Mot bakgrund av de problem Du har angett ovan: hur skattar Du tillgängligheten till 
balkong, uteplats och trädgård? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
    Inte tillgänglig alls                                                                            Fullt tillgänglig 
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21. Vilka problem upplever Du med den fysiska utformningen inne i bostaden?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
22. Mot bakgrund av de problem Du angett ovan: hur skattar Du tillgängligheten inne i Din 
bostad? 
 
                  1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                  
 
    Inte tillgänglig alls                                                                            Fullt tillgänglig 
 
 
 
 
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? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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I följande formulär blir du ombedd att notera 
dina vanligaste dagliga aktiviteter och att 
besvara några frågor om dessa. 
 
Del 1 
Tänk på hur du tillbringat dagarna de senaste veckorna. 
Försök att bestämma vad du gör en vanlig veckodag 
måndag – fredag. Använd formuläret nedan och anteckna 
dina aktiviteter från det att du vaknar på morgonen, tills att 
du går och lägger dig. Varje read representerar en 
halvtimme. 
 
• Anteckna för varje halvtimme den huvudsakliga 

aktiviteten som du brukar utföra. 
 
• En aktivitet kan vara allting från att prata med en vän 

eller laga mat, till att bada. 
 
• Om du utövar aktiviteten längre än den halvtimme 

anteckna den igen så länge som du håller på med den. 
 

 
 
 
 
 
 
Del 2 
Efter det att du noterat dina aktiviteter, besvara alla fyra 
frågorna för varje aktivitet genom att ringa in en siffra eller 
siffror för det mest lämpliga svaret. 
  
  
 
Observera att frågorna ber dig att överväga huruvida dina 
aktiviteter är arbete, dagliga aktiviteter, fritid eller vila.  
  
Beakta hur bra du utför aktiviteterna, hur viktiga de är för 
dig och hur mycket du tycker om dem. 
 
I första frågan vad gäller arbete behöver det nödvändigtvis 
inte vara ett avlönat arbete. Dagliga aktiviteter är 
aktiviteter som relateras till exempelvis personlig vård, 
hushållsarbete och inköp. Vila innefattar att ta en tupplur 
och att inte göra något speciellt. Även om en tupplur inte 
verkar helt ändamålsenlig för dina aktiviteter, var vänlig 
och besvara varje fråga så noggrant som möjligt. 
 
Ditt svar på varje fråga är viktigt. 
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  Fråga 1 
Jag betraktar denna 
aktivitet vara: 

Fråga 2 
Jag tycker att jag gör 
detta: 

Fråga 3 
För mig är denna 
aktivitet: 

Fråga 4 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet? 

Tid Aktivitet 

a    - arbete  
da  - dagliga 
        aktiviteter 
f    - fritid 
v    - vila 

myb - mycket bra 
b      - bra 
mb   - medel bra 
d      - dålig 
myd – mycket dålig 

myv - mycket viktig 
v       - viktig 
l       - likgiltig 
ve     - vill helst ej  
           utföra den 
tb     - totalt bortka- 
           stande av tid 

myb – mycket bra 
b      - bra 
l       - likgiltig 
o      - ogillar 
os    - ogillar den  
          starkt 
 

05.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb  myb    b    l    o    os 

05.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

06.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

06.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

07.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

07.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

08.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

08.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

09.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

09.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

10.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os  

10.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

11.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

11.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 
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 Fråga 1 
Jag betraktar denna 
aktivitet vara: 

Fråga 2 
Jag tycker att jag gör 
detta: 

Fråga 3 
För mig är denna 
aktivitet: 

Fråga 4 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet? 

Tid Aktivitet 

a    - arbete  
da  - dagliga 
        aktiviteter 
f    - fritid 
v    - vila 

myb - mycket bra 
b      - bra 
mb   - medel bra 
d      - dålig 
myd – mycket dålig 

myv - mycket viktig 
v       - viktig 
l       - likgiltig 
ve     - vill helst ej  
           utföra den 
tb     - totalt bortka- 
           stande av tid 

myb – mycket bra 
b      - bra 
l       - likgiltig 
o      - ogillar 
os    - ogillar den  
          starkt 
 

12.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb  myb    b    l    o    os 

12.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

13.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

13.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

14.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

14.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

15.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

15.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

16.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

16.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

17.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os  

17.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

18.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

18.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 
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  Fråga 1 
Jag betraktar denna 
aktivitet vara: 

Fråga 2 
Jag tycker att jag gör 
detta: 

Fråga 3 
För mig är denna 
aktivitet:  

Fråga 4 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet? 

Tid Aktivitet 

a    - arbete  
da  - dagliga 
        aktiviteter 
f    - fritid 
v    - vila 

myb - mycket bra 
b      - bra 
mb   - medel bra 
d      - dålig 
myd – mycket dålig 

myv - mycket viktig 
v       - viktig 
l       - likgiltig 
ve     - vill helst ej  
           utföra den 
tb     - totalt bortka- 
           stande av tid 

myb – mycket bra 
b      - bra 
l       - likgiltig 
o      - ogillar 
os    - ogillar den  
          starkt 
 

19.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb  myb    b    l    o    os 

19.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

20.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

20.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

21.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

21.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

22.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

22.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

23.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

23.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

24.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os  

00.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

01.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

01.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 
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  Fråga 1 
Jag betraktar denna 
aktivitet vara: 

Fråga 2 
Jag tycker att jag gör 
detta: 

Fråga 3 
För mig är denna 
aktivitet:  

Fråga 4 
Hur mycket tycker jag 
om denna aktivitet? 

Tid Aktivitet 

a    - arbete  
da  - dagliga 
        aktiviteter 
f    - fritid 
v    - vila 

myb - mycket bra 
b      - bra 
mb   - medel bra 
d      - dålig 
myd – mycket dålig 

myv - mycket viktig 
v       - viktig 
l       - likgiltig 
ve     - vill helst ej  
           utföra den 
tb     - totalt bortka- 
           stande av tid 

myb – mycket bra 
b      - bra 
l       - likgiltig 
o      - ogillar 
os    - ogillar den  
          starkt 
 

02.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb  myb    b    l    o    os 

02.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

03.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

03.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

04.00     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 

04.30     a       da      f      v myb   b   mb   d   myd  myv    v    l    ve    tb myb    b    l    o    os 
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Information och förfrågan 
om hjälp med kontakt med försökspersoner till studie 

 
Med denna studie vill jag beskriva hur individer, över 65 år och i behov av 
bostadsanpassning, skattar tillgängligheten och användbarheten i boendemiljön samt om 
individernas aktivitetsmönster förändras för och efter bostadsanpassning. Det är viktigt att få 
information om detta för att veta om bostadsanpassningar, som är en relativt vanlig åtgärd, 
förändrar boendemiljöns tillgänglighet och användbarhet och de boendes aktivitetsmönster. 
Datainsamlig kommer att ske genom att deltagarna får fylla i frågeformulären 
”Tillgängligheten i min bostad”, som är ett bedömningsinstrument för självskattning av 
tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön, och ”Kartläggning av aktivitet”, som är en 
självvärdering över vilka aktiviteter som genomförs under ett dygn samt aktiviteternas 
betydelse och kvalitén på utförandet. 
 
Deltagarna ska bedömas vara i behov av bostadsanpassning och en tid efter bedömningen få 
sin bostad anpassad. Andra kriterier för att deltaga i studien är att individen ska leva i sitt 
boende redan innan bostadsanpassningen, vara över 65 år, kunna förstå skriftlig och muntlig 
information och ha en språklig förståelse så att nyanser i frågeformuleringarna inte 
missförstås.   
 
Min förfrågan till dig är om du har möjlighet att hjälpa mig med att komma i kontakt med 
lämpliga deltagare till studien. Detta genom att förmedla ett brev, frågeformulären och 
frankerat svarskuvert (vilka jag tillhandahåller dig) till personer som fyller kriterierna för 
deltagandet.  
 
Jag kommer att ringa upp dig om ett par dagar för att höra om du har möjlighet att hjälpa mig.   
 
 
Om eventuella frågor uppkommer kan du kontakta mig 
 
Bernt Niva: arbetsterapeut, magisterstuderande vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden.              
 
tel. 0921-548 86 / 070-2282394 
Ringvägen 24A 
961 36 BODEN 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
______________________                                          
 
Bernt Niva                                            
 
 
Handledare: Jan Lexell, adjungerad professor, vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden. 
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Information och förfrågan 
om medverkan i studie 

 
Med denna studie vill jag beskriva hur individer, över 65 år och i behov av 
bostadsanpassning, skattar tillgängligheten och användbarheten i boendemiljön samt om 
individernas aktivitetsmönster förändras före och efter bostadsanpassning. Det är viktigt att få 
denna information för att veta om bostadsanpassning, som är en relativt vanlig åtgärd, 
förändrar boendemiljöns tillgänglighet och användbarhet och den boendes aktivitetsmönster.  
 
Ett deltagande i studien innebär att vid tre tillfällen, före, direkt efter och ca tio veckor efter 
bostadsanpassningen fylla i de bifogade frågeformulären (”Tillgängligheten i min bostad” och 
”Kartläggning av aktivitet”). Den totala tidsåtgången för att medverka i studien (fylla i 
frågeformulären) blir ungefär 2-3 timmar alltså 40-60 minuter vid de olika tillfällena. 
Information från frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att 
enskildas svar inte går att identifiera vid redovisning av resultatet. 
 
För att få hjälp har jag tagit kontakt med distriktsarbetsterapeuter för att de skall identifiera 
lämpliga deltagare till studien. Därför får du detta brev av din distriktsarbetsterapeut.  
 
Min förfrågan till dig är om du vill medverka i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan 
under studiens gång välja att avbryta deltagandet.  
 
Om du vill medverka i studien, var vänlig och fyll i den bifogade svarstalongen och 
frågeformulären. Returnera sedan dessa i det bifogade svarskuvertet, som inte behöver 
frankeras. 
 
Så fort jag har fått ditt svar kommer jag att ta kontakt med dig för information om 
fortsättningen av studien. 
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig för läsning på sociomedicinska biblioteket 
vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden under 2003. 
 
Om frågor uppkommer kan du kontakta mig.  
 
Bernt Niva: arbetsterapeut, magisterstuderande vid institutionen för hälsovetenskap i Boden.          
 
tel. 0921-54886  /  070-2282394 

Ringvägen 24 A,   
961 36 Boden 
 
Med vänlig hälsning: 
 
_______________________                                            
Bernt Niva                                                                      
 
 
Handledare: Jan Lexell, adjungerad professor, vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. 
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SVARSTALONG 
(ifylles om du vill medverka i studien) 

 
 

Var vänlig och fyll i namn samt adress och/eller telefonnummer. 
 
 
Namn:   _____________________________________________ 
 
Adress:    ____________________________________________________ 
               
              _____________________________________________ 
 
 
Tel. nr.: _____________________________________________ 
 
 
 

 
Returnera denna svarstalong tillsammans med de ifyllda frågeformulären i det 
bifogade svarskuvertet, som inte behöver frankeras. 
 
 
 
 
 


