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Sammanfattning  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar 
äldre personers aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt identifiera 
behov av att komplettera med ytterligare aktiviteter. 
Metod: Datainsamling utfördes med en kvantitativ standardiserad webbenkät med 
kvalitativt inslag. Totalt deltog 41 personer mellan 65 och 87 år med en medelålder av 
73.3 år och standardavvikelse på 5.1 år. Samtliga deltagare bodde i ordinärt boende i 
Södra Norrland kust- och inland i Sverige. Datamaterialet bearbetades med kvantitativ 
analysmetod, resultatet presenterades i löptext med tabeller och figurer. Svaren från 
webbänktens öppna fråga angående saknade aktiviteter kategoriserades i grupper 
utifrån de faktiska svaren. 
Resultat: Resultatet från studien visade att samtliga deltagare kunde identifiera 18 av 
de 44 aktivitetskorten utan vägledning och 16 aktivitetskort kunde 75-99% av 
deltagarna identifiera utan vägledning.Vidare var det 10 aktivitetskort som färre än 
50% av studiens deltagare identifierade utan vägledning. På flertalet aktivitetskort 
kunde deltagarna identifiera aktiviteten men de identifierade sig sedan inte med 
miljön, utrustningen eller hur aktiviteten utfördes. Resultatet visade även att 10 av de 
44 aktiviteterna inte utfördes av samtliga deltagare i studien. Vidare framkom behov 
av att komplettera I-HOPE med ytterligare aktivitetskort för att svara mot svenska 
förhållanden.  
Slutsats: Utifrån studiens resultat finner författarna ett behov av att komplettera med 
fler aktivitetskort samt att revidera ett antal av bilderna på de befintliga 
aktivitetskorten i bedömningsinstrumentet I-HOPE.  

 
Nyckelord: 65 år och äldre, aktiviteter, arbetsterapeuter, bedömningsinstrument, I-
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Abstract 
 

Purpose: The purpose of the study was to describe whether the activity cards in I-
HOPE correspond to older people's activities in the home based on Swedish 
conditions and identify the need to supplement additional activities. 
Method: Data collection was performed with a quantitative standardized web quote 
with qualitative elements. In total, 41 participants participated between 65 and 87 
years with an average age of 73.3 years and a standard deviation of 5.1 years. All 
participants lived in Ordinary accommodation in southern Norway, coastal and inland 
in Sweden. The data was processed using quantitative analysis method, the result was 
presented in running text with tables and figures. The answers from the web site's 
open question about missing activities were categorized into groups based on the 
actual answers. 
Results: The result of the study showed that it was 18 of the 44 activity cards that all 
participants could identify without guidance. 16 activity cards were 75-99% of the 
participants who could identify. In addition, there were 10 activity cards that fewer 
than 50% of the study participants were able to Identify without guidance. On most 
activity cards, participants were able to identify the activity without guidance but they 
could not identify with the environment, equipment or how the activity was 
performed. The result also showed that 10 of the 44 activities were not performed by 
all participants in the study. Furthermore, there was a need to supplement I-HOPE 
with additional activity cards to respond to Swedish conditions. 
Conclusion: Based on the results of the study, the authors find a need to supplement 
more activity cards and to revise a number of the pictures on the existing activity cards 
in the I-HOPE assessment tool. 

 
Keywords: 65 years and older, activities, occupational therapists, assessment 
instruments, I-HOPE, intervention 
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Introduktion 

I dagens Sverige bor allt fler äldre hemma längre vilket ställer högre och nya krav på 

samhället i stort. En önskan är att det inte enbart ska handla om att kunna bo kvar i sitt 

ordinära boende utan att äldre även ska kunna fortsätta vara aktiva och delaktiga i vardagliga 

aktiviteter. För att kunna kartlägga vilka aktiviteter i hemmet som är viktiga för varje enskild 

person, samt vilka interventioner som behövs för att skapa rätt förutsättningar, ser vi ett behov 

av tillförlitliga bedömningsinstrument. När vi första gången hörde talas om In-Home 

Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) väcktes nyfikenheten om det var ett 

instrument som kan täcka behovet som finns vid bedömningar av vardagliga aktiviteter i 

hemmet hos äldre. Enligt en studie av Stark, Somerville och Morris (2010) uppfyller I-HOPE 

kraven att på ett tillförlitligt sätt kunna kartlägga och påvisa samspelet mellan miljön, 

personen och vardagliga aktiviteter i hemmet. Vår studie är en del i det påbörjade arbetet med 

att översätta och kulturanpassa bedömningsinstrumentet I-HOPE till svenska förhållanden. 
 

Bakgrund 

Aktiviteters betydelse och omgivningens inverkan 

Människor föds med en längtan och drivkraft att vara aktiv, därför är rätt förutsättningar för 

personen viktiga (Kielhofner, 2012). Aktivitet kan definieras som vad en person faktiskt gör, 

det vill säga utförande av uppgift eller handling. Utförandet av vardagliga aktiviteter har 

påverkan på personens känsla av välbefinnande och hälsa (Eklund, Gunnarsson & 

Leufstadius, 2010; Socialstyrelsen World Health Organization [WHO], 2003). Personer ägnar 

sig åt en rad olika aktiviteter som uppfyller olika värden och mening. För att personen ska 

uppleva hälsa och tillfredsställelse med livet behövs en balans mellan olika aktiviteter, det 

som inom arbetsterapi benämns som aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 2014). Enligt 

Tollén, Fredriksson och Kamwendo (2008) samt Erlandsson och Persson (2014) är skada, 

sjukdom och det naturliga åldrandet exempel på faktorer som påverkar utförandet av 

vardagliga aktiviteter bland äldre. Miljön kan för den specifika personen vara gynnande eller 

hindrande. Om miljön är hindrande och inte skapar rätt förutsättningar för personen att vara 

aktiv i, finns risken att miljön leder till begränsningar och att personen förlorar motivation till 

aktivitet (Kielhofner, 2012; WHO, 2003). All mänsklig aktivitet påverkas av olika faktorer 

där omgivningsfaktorer är en viktig del. Omgivningsfaktorer består bland annat av de fysiska, 
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sociala och kulturella miljöer som människor lever och verkar i (Erlandsson & Persson, 2014; 

Kielhofner, 2012; WHO, 2003). Eklund et al. (2010) menar att kulturella och sociala miljöer 

inverkar på vilka aktiviteter personer väljer att utföra och hur aktiviteterna värderas och 

upplevs. Enligt Kielhofner (2012) är kultur en kombination av värderingar, uppfattningar, tro, 

beteenden, vanor och normer som delas av en grupp individer. Den miljö och kultur, alltså 

samhället, som en person föds och växer upp i påverkar personens normer och värderingar 

(Kielhofner, 2012; Giddens & Sutton, 2014). När en person väl “tilldelats” ett kön, manligt 

eller kvinnligt, förväntar sig samhället att personen ska agera utifrån de traditionella 

könsroller som råder i den specifika samhällskulturen. Förändringen i kulturen sker snabbare 

idag än tidigare på grund av att vi reser och att via olika medier påverkas av andra kulturer i 

högre utsträckning (Giddens & Sutton, 2014).  

 

En åldrande befolkning 

En persons aktiviteter förändras genom livet, vissa tidigare aktiviteter ger inte längre samma 

mening och försvinner samtidigt som nya tillkommer. Det finns även aktiviteter som är en del 

av personen och dennes identitet och därför viktiga genom hela livet (Erlandsson & Persson, 

2014). Att inte längre kunna utföra dagliga aktiviteter på grund av förändrade förutsättningar 

kan leda till nedstämdhet och saknad av förlorade aktiviteter (Petersson, Kottorp, Bergström 

& Lilja, 2009; Tollén et al., 2008). Enligt Bowlings (2008) studie uttryckte äldre personer att 

bibehållen fysisk funktion och hälsa var de viktigaste faktorerna till ett aktivt åldrande. Att 

åldras behöver inte innebära att man slutar vara aktiv utan att aktiviteterna som utförs 

förändras och att anpassningar i omgivningen kan behövas (Erlandsson & Persson, 2014; 

Johansson, Josephsson & Lilja, 2009; Källdalen, Marcusson, Nägga & Wressle, 2012). 

Sverige är ett land som har en hög andel äldre i sin befolkning, ungefär 20 % av befolkningen 

är över 65 år och allt flera bor kvar i det ordinära boendet längre (Boverket, 2017). Med 

ordinärt boende menas exempelvis egna hem, boende i flerfamiljshus eller motsvarande som 

inte kräver individuellt biståndsbeslut (Socialstyrelsen). Forskning visar att äldre personer 

riskerar att ge upp sina tidigare intressen när den fysiska miljön upplevs hindrande 

(Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Stark, Landsbaum, Palmer, Somerville & Morris, 2009; 

Tollén et al., 2008) men genom att förändra förutsättningarna i den fysiska miljön så ökar 

möjligheten till en fortsatt aktiv vardag (Gitlin et al., 2006; Tollén et al., 2008; Petersson et 

al., 2009). Europeisk och svensk forskning pekar på att samspelet mellan fysiska miljön i 
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boendet och den äldre personen förmågor påverkar aktivitet. Iwarsson (2008) påtalar att det 

finns brister i kunskapen angående sambandet mellan den fysiska miljön i boende, hälsa och 

de äldres livskvalité. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är utformningen i den 

fysiska miljön som påverkar möjligheten för de äldre att vara delaktig i aktiviteter utan även 

förhållandet mellan personens funktioner och förutsättningarna i den fysiska miljön 

(Iwarsson, 2008; Kielhofner, 2012). Den fysiska miljön kan även påverka risken för fall, 

vilket är en av de vanligaste orsakerna till att äldre skadar sig i hemmet. Något som 

exempelvis kan leda till aktivitets- och delaktighetsbegränsning för personen samt ökade 

kostnader för samhället både kortsiktigt och långsiktigt (Chase, Mann, Wasek & Arbesman, 

2012; Clemson et al., 2004).  
 

Arbetsterapeutiska interventioner  
Arbetsterapeuter har till uppgift att främja aktivitet och delaktighet utifrån personens unika 

förutsättningar, behov och vilja (Eklund et al., 2010; Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 

2012; Tollén et al., 2008; Stark et al., 2009). “Arbetsterapins uppgift skulle enkelt kunna 

beskrivas som ansvar för att göra det möjligt för människor att kunna göra det de vill, behöver 

och på det sätt de önskar” (Erlandsson & Persson, 2014, s. 18). Arbetsterpeuters uppgift är att 

kartlägga, utreda och bedöma eventuella behov av åtgärder, för att utifrån individens förmåga 

och den fysiska miljöns påverkan skapa förutsättningar till aktivitet, dessa åtgärder benämns 

inom arbetsterapi som interventioner (Fisher, 2009; Kielhofner, 2012). Interventionerna kan 

exempelvis vara aktivitetsträning, kompensatoriska eller pedagogiska och ske antingen på 

individ- eller samhällsnivå (Fisher, 2009). Arbetsterapeuter har en viktig roll när det handlar 

om fallförebyggande interventioner och anpassningar i den fysiska miljön med sitt 

klientcentrerade och aktivitetsfokuserade synsätt. (Borell & Iwarsson, 2013; Chase et al., 

2012). Fallförebyggande interventioner kan bestå av att lära ut olika övningar, öka 

medvetenhet om risker, översyn av hemmet, hjälpmedelsutprovning och vid behov skriva 

intyg om anpassning av den fysiska miljön (Chase et al., 2012; Clemson et al., 2004). Att 

kunna fortsätta leva tillsammans med sina nära och kära när fysiska och/eller psykiska 

förutsättningarna förändras är viktigt för många personer (Eklund et al., 2010; Erlandsson & 

Persson, 2014; Kielhofner, 2012). En studie av Gitlin et al. (2006) visar att till en låg 

ekonomisk kostnad för samhället kan en persons vardag i hemmet påverkas positivt av 

anpassningar i den fysiska miljön, vilket leder till en större grad av delaktighet och/eller 

självständighet i vardagliga aktiviteter. Det är av vikt att anpassningen utgår från vilka 
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aktiviteter personen önskar och vill kunna utföra (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 

2012; Stark et al., 2009, 2010). En studie av Stark et al. (2009) visar att när anpassningarna i 

den fysiska miljön svarar mot personens behov och önskemål leder det till långsiktiga fördelar 

och höjer personens utförandekapacitet. Forskning som tidigare gjorts om huruvida 

anpassning i den fysiska miljön ger önskad effekt visar på förbättringar i utförandet av 

vardagliga aktiviteter. Flertalet studier påtalar bristen på bra instrument för att kunna 

utvärdera effekter av anpassning i den fysiska miljön (Gitlin, 2006; Keglovits, Somerville & 

Stark, 2015; Källdalen, 2012; Petersson et al., 2009; Stark et al., 2009). Både forskare och 

arbetsterapeuter i USA har påtalat avsaknaden av instrument vid bedömningar av den fysiska 

miljöns inverkan på aktivitet vilket ledde till att I-HOPE arbetades fram (Stark et al., 2010). 
 

In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) 
I-HOPE, är ett bedömningsinstrument framtaget i USA vilket består av 44 bilder av 

vardagliga aktiviteter, I-HOPE används när äldre personer i ordinärt boende ska identifiera 

olika aktiviteter som de utför i hemmet (Stark et al., 2010). Stark et al. (2009) beskriver att 

projektet började med en kartläggning av vardagliga aktiviteter som äldre utför i hemmet. 

Inledningsvis skapades 38 aktivitetskort genom att fler än 200 journaler, där personer fått 

anpassningar i hemmet granskades och genomgång av relevant litteratur utfördes. 

Aktivitetskorten testades på ett antal personer som inte var involverade i projektet och 

justerades efter behov, testades igen tills personerna kunde identifiera de aktiviteter som 

aktivitetskorten symboliserade. Vidare utfördes test-retest studie med 77 deltagare för att 

kontrollera den kliniska användbarheten av instrumentet. I-HOPE bestod då av 38 

aktivitetskort och en revision av instrumentet gjordes senare efter påtalan från kliniker att 

aktiviteter saknades. Sex nya kort utvecklades för att fylla det hålrum som identifierats. Den 

reviderade upplagan testades först på tre deltagare innan man genom bekvämlighetsurval 

valde 10 deltagare för att vidare testa instrumentet. Vidare har I-HOPE testats i USA för 

reliabilitet och validitet av oberoende bedömare som genomgått utbildning i 

bedömningsinstrumentet (Stark et al., 2010). Resultatet av Stark et al. (2009) studie visade att 

I-HOPE ger goda förutsättningar och har en tillräcklig känslighetsgrad för att kunna mäta 

förändringar i utförandet av aktiviteter efter att den fysiska miljön har anpassats. Resultaten i 

studierna av Stark et al. (2009, 2010) visar på statistiskt signifikant skillnad av personens 

självskattade utförande av aktivitet, delaktighet i aktivitet och utförandekapacitet vid 

bedömning gjord med I-HOPE före och efter anpassningar i den fysiska miljön. Detta tyder 
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på att I-HOPE är ett användbart arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som uppfyller 

kraven att på ett tillförlitligt sätt påvisa samspelet mellan fysiska miljön, personen och 

vardagliga aktiviteter i hemmet (Stark et al., 2010). Stark et al. (2010) påtalar samtidigt behov 

av vidare studier med andra populationer. Sverige är ett land med stor andel äldre i sin 

befolkning (Boverket, 2017) och det finns ett behov av tillförlitligt bedömningsinstrument för 

att kartlägga samspelet mellan den fysiska miljön i det ordinära boendet och personen 

(Källdalen, 2012; Petersson et al., 2009). Med anledningen av detta har nu fyra forskare vid 

Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet påbörjat ett projekt för att översätta och 

kulturanpassa I-HOPE till svenska förhållanden. Den aktuella studien är en del i projektet 

med kulturanpassning av I-HOPE genom att författarna möter äldre personer i ordinärt 

boende i Sverige för att undersöka om bilderna är adekvata för svensk kontext. Hur personer 

tolkar och utför aktiviteter påverkas av den kultur personen lever och verkar i (Eklund et al., 

2010; Kielhofner, 2012) därför är denna studie viktig för att kartlägga om aktivitetskorten i I-

HOPE motsvarar äldre personers aktiviteter i hemmet i Sverige. 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att äldre personer har behov av att vara 

aktiva, samt att aktiviteter uppfyller olika värde och mening hos enskilda personer. Personens 

upplevelse av aktiviteter påverkas av omgivningen och det sammanhang där personen lever 

och verkar. Sverige är ett land med en hög andel äldre i befolkningen och allt flera äldre bor 

kvar i det ordinära boendet längre. Arbetsterapeuter har en viktig roll gällande interventioner 

och anpassningar i den fysiska miljön med sitt klientcentrerade och aktivitetsfokuserade 

synsätt. Det är av vikt att anpassningen utgår från vilka aktiviteter personen själv önskar och 

vill kunna utföra. Flertalet studier påtalar bristen på reliabla och valida instrument för att 

identifiera problem med aktivitetsutförande och utvärdera effekterna av interventionerna i 

hemmet. I-HOPE, är ett bedömningsinstrument framtaget i USA som kan användas i just 

detta syfte men behöver översättas och kulturanpassas för att kunna användas av 

arbetsterapeuter i Sverige.  
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers 

aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt identifiera behov av att komplettera 

med ytterligare aktiviteter.  

Metod  

Design 
Utifrån studiens syfte användes en kvantitativ ansats med kvalitativt inslag som komplement. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att vid kvantitativ ansats används strukturerade frågor 

för att forskaren ska vara neutral i förhållandet till deltagarna vilket stämmer överens med 

studiens tillvägagångssätt.   

Urval 
För att få svar på studiens syfte var författarnas mål att genom subjektivt urval nå 40 deltagare 

till studien. Forskarna i projektet som arbetar med att översätta och kulturanpassa 

bedömningsinstrumentet I-HOPE hade uttryckte att 40 deltagare var lämpligt för studien. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär subjektivt urval att deltagarna anmäler sig 

frivilligt. Urvalskriterierna bestod av personer över 65 år boende i ordinärt boende och det 

enda exklusionskriteriet var kognitiv svikt. Författarna kontaktade och besökte lokala 

organisationer, föreningar och kontaktade potentiella deltagare i bekantskapskretsen.  

Datainsamling 

Procedur  

Författarna tog kontakt med och besökte var för sig lokala organisationer och föreningar för 

att informerade om studien, dess syfte samt forskningsetiska aspekter. Missivbrev och 

blankett för skriftlig informerat samtycke (bilaga 3) lämnades till intresserade personer där det 

framkom hur de skulle ta kontakt med författarna för att delta i studien. Deltagarnas 

underskrivna informerat samtyckesblankett, samlades in och förvarades av författarna på ett 

säkert sätt. Författarna träffade samtliga deltagare till studien mellan 31 januari och 22 

februari 2017, på platser utifrån deltagarnas önskemål, vilket var antingen i deltagarens hem 

eller i författarnas hem. Med stöd av författarna, som via sina bärbara datorer hade tillgång till 

webbenkäten I-HOPE/S, svarade deltagarna genom att författarna kryssade i det fasta 
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svarsalternativ deltagaren uppgav. Författarna dokumenterade även deltagarnas faktiska svar 

på de öppna frågorna i enkäten. Alla webbenkäter besvarades av en deltagare åt gången, 

samtliga deltagare fullföljde hela webbenkäten vilket tog mellan 45-90 minuter, därefter 

sparades alla webbenkäter på Google drive. Författarna förde anteckningar i varsitt separat 

dokument med citat och generella kommentarer som deltagarna uttryckte i samband med att 

webbenkäten genomfördes. Detta gjordes för att fånga upp upplevelser och reaktioner från 

deltagarna gällande aktivitetskortens tydlighet som inte kom att framgå av svaren i 

webbenkäten.  

Enkäten 

Datainsamlingen utfördes med en kvantitativ standardiserad webbenkät med namnet I-

HOPE/S vilken hade en hög grad av strukturering, detta för att deltagarna inte skulle kunna 

göra fria tolkningar och att författarna inte skulle kunna variera situationen mellan deltagarna. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär hög grad av strukturering och hög grad av 

standardisering exempelvis enkät med fasta svarsalternativ. Webbenkäten I-HOPE/S var 

framtagen av forskarna vid Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet, vilka arbetar 

med det pågående projektet att översätta och kulturanpassa bedömningsinstrumentet I-HOPE 

till svenska förhållanden. Webbenkäten I-HOPE/S (bilaga 1) bestod av 55 frågor varav 10 

bakgrundsfrågor, 44 frågor gällande bilderna på aktivitetskorten och slutligen en öppen fråga. 

De 10 bakgrundsfrågorna bestod av kryssfrågor med fasta svarsalternativ. Varje fråga 

gällande aktivitetskorten inleddes med att deltagaren utan vägledning av författarna fick svara 

på frågan Vilken aktivitet visar bilden? Vid behov uppgav författarna den aktuella aktiviteten 

utifrån ett dokument med översättningen av bildtexten från orginalkorten i I-HOPE (Bilaga 2) 

vilken aktivitet kortet var tänkt att symbolisera. Därefter följde fem kryssalternativ gällande 

hur väl deltagaren kunde identifiera sig med bilderna på aktivitetskorten. Webbenkäten 

avslutades med en öppen fråga där deltagarna hade möjlighet att framföra vardagliga 

aktiviteter som deltagarna utförde men som ej fanns med bland de 44 aktivitetskorten.  

 

Analys 

Datamaterialet från webbenkäterna I-HOPE/S överfördes via länk till ett kalkylark i Google 

drive vilket är ett dataprogram för kalkyler och statistiska uträkningar. Variablerna kodades 

av författarna för att kunna bearbetas. Datamaterialet som bestod av nominalskala, 
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ordinalskala och kvotskalenivå (Ejlertsson, 2012) bearbetades med kvantitativ analysmetod 

och resultatet presenterades i löptext samt med tabeller och figurer med absolut och relativ 

frekvens. Författarna beräknade och presenterade genomsnittsvärden och spridningsmått för 

variabler utifrån skalnivåerna på datamaterialet (Ejlertsson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). 

Datamaterialet från de öppna frågorna som hade skrivits i klartext kategoriseras utifrån de 

faktiska svaren (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna jämförde män och kvinnors utförande 

av aktiviteterna från resultatet i webbenkäterna. Datamaterialet från frågan angående vilken 

aktivitet kortet visade bearbetades och presenterades sen i grupperingar i följande intervall 

om;  

• < 49 % av antalet deltagare som identifierade aktivitetskortet utan vägledning 

• 50 % - 74 % av antalet deltagare som identifierade aktivitetskortet utan vägledning 

• 75 % - 99 % av antalet deltagare som identifierade aktivitetskortet utan vägledning 

• 100 % av antalet deltagare som identifierade aktivitetskortet utan vägledning 

Anteckningarna från deltagarnas generella kommentarer diskuterades vid bearbetning av 

datamaterialet för att beskriva deltagarnas upplevelse av aktivitetskortet 
 

Forskningsetiska aspekter 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2§) är till för att 

skydda den enskilda individen som deltar i en studie. Studier som utförs på grundnivå vid 

universitet och högskolor kräver inte annan etikprövning än den som kan ske vid det egna 

universitetet eller högskolan (SFS 2003:460). 
 

Utifrån riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning av Medicinska 

forskningsrådet (2003) har författarna reflekterat över riskerna med studien kontra fördelarna 

och vinsterna med att studien genomfördes. Författarna såg att det fanns en risk att någon av 

deltagarna i studien skulle tro att eventuella hinder/problem som framkom skulle åtgärdas. Av 

missivbrevet för studien framgick det att intervjun endast skulle ske i syfte att samla in 

datamaterial samt att framtida vård inte kom att påverkas. Vidare blev deltagarna informerade 

om att den information som framkom skulle användas i ett större projekt och att deltagarna 

utlovades konfidentialitet. Allt datamaterial avidentifierades innan det presenterades. 

Deltagarna skrev under informerat samtyckesblankett och hade rätt att utan förklaring när som 

helst möjlighet att avbryta deltagandet om de så önskade. Att deltagarna genom att titta på 

bilderna kunde bli påminda om tidigare viktiga aktiviteter och en förhoppning om att kunna 
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utföra aktiviteten igen var något som författarna beaktade innan beslut om genomförandet av 

studien, något som aldrig uppstod. Efter risk/ vinstbedömning ansåg författarna att studiens 

vinst var större än risken deltagarna utsattes för.   

 

Resultat  

Beskrivning av deltagarna 
I studien deltog 41 personer, i åldern 65-87 år (Tabell 1) boende i ordinärt boende i södra 

Norrlands kust- och inland.  
 
Tabell 1.  Åldersfördelning, män och kvinnor. 

 
 

Män 
n = 14 

Kvinnor 
n = 27 

Totalt 
n = 41 

Ålder, medelvärde (SD*) 74.7 (5.6) 72.6 (5.3) 73.3 (5.1) 
Min ålder 65 65 65 
Max ålder 87 83 87 

*SD: standardavvikelse 
 

Majoriteten av deltagarna bodde i en villa, i en by, tillsammans med en partner (Tabell 2). 

Samtliga deltagare har uppgett svenska som modersmål.  
 
Tabell 2. Demografiska variabler för deltagarna i studien.  

 Män 
n=14 (%) 

Kvinnor 
n=27 (%) 

Totalt 
n=41 (%) 

Civiltillstånd    
Ensamstående  2 (14.3)  5 (18.5)  7 (17.1) 
Änkeman/änka   1 (7.1)  6 (22.2)  7 (17.1) 
Gift/sammanboende  9 (64.3) 14 (51.9) 23 (56.1) 
Särbo      2 (14.3)  2 (7.4)  4 (9.7) 
Bostadsområde    
Stad                1 (7.1)  9 (33.3) 10 (24.0) 
Tätort  2 (14.3)  6 (22.2)  8 (19.5) 
By      11(78.6) 12 (44.4) 23 (56.1) 
Typ av boende    
Villa               13 (92.9) 16 (59.3) 29 (70.7) 
Radhus            0 ( - )  2 (7.4)   2 (4.9) 
Lägenhet          1 (7.1)  9 (33.3) 10 (24.4) 
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Grad av självständighet och självskattad hälsa 
Samtliga 41 deltagare uppgav att de var självständiga i utförande av vardagliga aktiviteter, 

ingen deltagare skattade sin hälsa som dålig och 4 (9.7 %) deltagare ansåg att deras hälsa i 

allmänhet var utmärkt (Figur 1). Av deltagarna var det 1 (2.4 %) som uppgav användning av 

kryckkäpp vid förflyttning inomhus, 3 (7.3 %) deltagare använde kryckkäpp vid förflyttning 

utomhus och 1 (2.4 %) deltagare använde rollator utomhus.  
 

 
Figur 1. Självskattad hälsa.  

 

Identifiering av aktivitetskorten  
       

Samtliga deltagare i studien kunde identifiera kortets aktivitet utan vägledning på 18 av de 44 

aktivitetskorten (Tabell 3). Sova var den enda aktivitet som samtliga 41 deltagare i studien 

svarade, var bekant och att de kunde identifiera sig med den. Aktivitetskortet Prata i/använda 

telefonen är en av aktiviteterna som samtliga deltagare identifierade utan vägledning men 26 

(63.4 %) av deltagarna svarade att aktiviteten på bilden var bekant men de kunde inte 

identifiera sig med miljön och/eller utrustningen. Det fanns ingen skillnad mellan hur männen 

och kvinnorna i stickprovet identifierade sig med miljön och/eller utrustningen på 

aktivitetskortet Prata i/använda telefonen. Författarna fann att deltagarna i gruppen 80 år eller 

äldre hade större benägenhet att identifiera sig med miljön och/eller utrustningen gällande 

aktivitetskortet Prata i/använda telefonen.  
 
  



11	
	

Tabell 3 Absolut och relativ frekvens av det 18 aktivitetskort som 100 % av deltagarna identifierade utan vägledning 

Aktiviteter  *A 
n = (%) 

B 
n = (%) 

C 
n = (%) 

D 
n = (%) 

E 
n = (%) 

Äter                            32 (78.0)  4 (9.8)  5 (12.5)  -  - 
Sova               41 (100)  -  -  -  - 
Klä på sig 22 (53.7)  7 (17.1)  9 (22.0)  -  3 (7.3) 
Tvätta och torka kläder   25 (61.0)  7 (17.1)  4 (9.8)  1 (2.4)  4 (9.8) 
Stryka kläder                31 (75.6)  1 (2.4)  -  1 (2.4)  8 (19.5) 
Förbereda en måltid       31 (75.6)  7 (17.1)  -  1 (2.4)  2 (4.9) 
Ta hand om husdjur       29 (70.7)  -  1 (2.4)  - 11 (26.8) 
Hämta posten                25 (61.0)  13 (31.7)  3 (7.3)  -  - 
Gå upp och ner i en trapp  34 (82.9)  1 (2.4)  -  -  6 (14.6) 
Laga kläder                   29 (70.7)  -  2 (4.9)  1 (2.4)  9 (22.0) 
Öppna/stänga dörrar 40 (97.6)  1 (2.4)  -  -  - 
Läsa    39 (95.1)  -  2 (4.9)  -  - 
Skriva             39 (95.1)  1 (2.4)  1 (2.4)  -  - 
Tittar på TV     27 (65.9) 10 (24.4)  3 (7.3)  -  1 (2.4) 
Prata i/använda telefon 12 (29.3) 26 (63.4)  3 (7.3)  -  - 
Använda dator 32 (78.0)  3 (7.3)  1 (2.4)  -  5 (12.5) 
Kliva i och ur bilen        37 (90.2)  -  2 (4.9)  -  2 (4.9) 
Öppna/stänga burkar/lock 35 (85.4)  1 (2.4)  5 (12.2)  -  - 
 
*A. Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den 
B. Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan INTE identifiera mig med miljön och/eller utrustningen. 
C. Aktiviteten på bilden utför jag på ett annat sätt. 
D. Aktiviteten på bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min vardag. 
E. Övrigt 
 

 

Bland de 16 aktivitetskort som 75-99 % av studiens deltagare identifierade utan vägledning 

var det 39 (95.1 %) av deltagarna som svarade att aktiviteten Ta sig i och ur sängen kunde de 

identifiera sig med medan två deltagare svarade att de utförde aktiviteten på ett annat sätt. 

Aktivitetskortet Ta sig i och ur duschen identifierades utan vägledning av 35 (85.3 %) 

deltagare men 13 (31.7 %) deltagare svarade att de inte kunde identifiera sig med miljön eller 

utrustningen och 7 (17.1 %) deltagare svarade att de utförde aktiviteten på ett annat sätt. 

Deltagarnas kommentarer kännetecknades av att personen på aktivitetskortet hade badrock på 

sig vilket de inte hade när de skulle kliva in i duschen.  
 

 

 

 

  



12	
	

Tabell 4. De 16 aktivitetskort som 75-99 % av studiens deltagare identifierade utan vägledning 

Aktiviteter  *A 
n = (%) 

B 
n = (%) 

C 
n = (%) 

D 
n = (%) 

E 
n = (%) 

Använda toaletten 26 (63.4)   3 (7.3) 11 (26.8)  -  1 (2.4) 
Använda vattenkran 23 (56.1) 17 (41.5)  -  -  1 (2.4) 
Ta sig i och ur duschen 18 (43.9) 13( 31.7)  7 (17.1)  -  3 (7.3) 
Ta ett bad eller duscha 22 (53.7)   6 (14.6) 12 (29.3)  -  1 (2.4) 
Ta sig i och ur sängen 39 (95.1) -  2 (4.9)  -  - 
Ta medicin 33 (80.5) -  3 (7.3)  -  5 (12.2) 
Vila 21 (51.2)  3 (7.3) 16 (39.0)  -   1 (2.4) 
Diska 19 (46.3) 12 (29.3)  9 (22.0)  -  1 (2.4) 
Ta hand om barn 36 (87.8)  2 (4.9) -  1 (2.4)  2 (4.9) 
Ta sig in/ut från bostad 30 (73.2)  6 (14.6)  1 (2.4)  -  4 (9.8) 
Ta sig upp från stol/soffa 38 (92.7)  -  3 (7.3)  -  - 
Plocka upp från golvet 38 (92.7)  -  2 (4.9)  -  1 (2.4) 
Sköta trädgården 29 (70.7)  2 (4.9)  4 (9.8)  -  6 (14.6) 
Slänga sopor 26 (63.4) 13 (31.7)  2 (4.9)  -  - 
Lyssna till musik/radio 27 (65.9)  6 (14.6)  1 (2.4)  1 (2.4)  6 (14.6) 
Öppna dörr/Svara telefon   29 (70.7) 10 (24.4)  -  -  2 (4.9) 
 
*A. Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den 
B. Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan INTE identifiera mig med miljön och/eller utrustningen. 
C. Aktiviteten på bilden utför jag på ett annat sätt. 
D. Aktiviteten på bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min vardag. 
E. Övrigt 
 

I resultatet från frågan angående vilken aktivitet kortet visade finner författarna att inget 

aktivitetskort hamnade i intervallet 50 % - 74 % av antalet deltagare som kunde identifiera 

aktivitetskortet utan vägledning. 
 

Bland de 44 aktivitetskorten fanns det 10 kort (Tabell 5) som färre än 49 % av deltagarna i 

studien identifierade utan vägledning. Aktivitetskortet Personlig vård var det endast 4 (9.8 %) 

deltagare som kunde identifiera utan vägledning, 33 (80.4 %) av deltagarna svarade att 

aktivitetskortet visade fixa håret. Efter att författarna berättat vilken aktivitet bilden visade 

ansåg 36 (87.8 %) deltagare att de kunde identifiera sig med den. Aktivitetskortet Städa var 

det 15 (36.6 %) deltagare som svarade att de kunde identifiera sig med. I anteckningarna 

framkom att flertalet deltagare påpekat att de inte städar med en dammvippa likt den på kortet 

och att Städa tydligare skulle kunna symboliseras med en person som dammsuger. Flertalet 

deltagare har tolkat att personen på bilden Underhålla och reparera i hemmet utför elektriskt 

arbetet och påtalade att det ska utföras av en fackman i Sverige. Gällande aktivitetskortet 

Betala räkningar har 31 (75.6 %) deltagare svarat antingen att de inte kunde identifiera sig 

med miljön och/eller utrustningen eller att det betalade räkningar på ett annat sätt och har 
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påtalat att de använder datorn när de betalade räkningar. Vidare har deltagarna kommenterat 

att det är böcker och inte föremål generellt som personen på korten Sträcka sig efter föremål 

högt upp och Bära föremål hanterar. Resultatet visar att aktivitetskortet Förflytta sig i hemmet 

ej tydligt symboliserar aktiviteten. Endast 4 (9.8 %) deltagare antydde att personen på kortet 

Förflyttade sig i hemmet och 30 (73.2 %) deltagare uttryckte att personen på kortet vädrade 

eller tittade ut genom fönster eller balkongdörr. Deltagarna i studien har påtalat att flertalet 

aktörer på aktivitetskorten står vänd mot kameran och ler i sin aktivitet och inte agerar. Citat 

från två deltagare: 
 

“Vadå förflyttat sig? Han står ju bara där och tittar!” 

“Dä borde va´ mer rörelse i bilderna”  
 

Aktivitetskortet Reagera/agera i nödsituation var det ingen deltagare som kunde identifiera 

utan vägledning. Endast 4 (9.8 %) deltagare svarade efter vägledning att aktiviteten på bilden 

var bekant och att de kunde identifiera sig med den. Resultat visar att 27 (65.9 %) deltagare 

svarade att personen på bilden håller i en brandsläckare och har påpekat att det inte ser ut som 

en nödsituation utan att personen på kortet ser för glad ut och bara håller i brandsläckaren. 
 

Tabell 5. De 10 aktivitetskort vilka färre än 49 % av studiens deltagare identifierade utan vägledning. 

Aktivitet *A 
n = (%) 

B 
n = (%) 

C 
n = (%) 

D 
n = (%) 

E 
n = (%) 

Personlig vård 36 (87.8)  1 (2.4)   2 (4.9) -  2 (4.9) 
Städa 15 (36.6) 16 (39.0)  7 (17.1) -  3 (7.3) 
Underhålla och reparera i hemmet  3 (7.3)   7 (17.1) 12 (29.3) 4 (9.8) 15 (36.6) 
Betala räkningar  8 (19.5) 14 (34.1) 17 (41.5) 1 (2.4)  1 (2.4) 
Sträcka sig efter föremål högt upp 31 (75.6)  4 (9.8)  4 (9.8) -  2 (4.9) 
Bära föremål 30 (73.2)  7 (17.1)  4 (9.8)  - - 
Reagera/Agera i nödsituation  4 (9.8)  3 (7.3) 17 (41.5) 2 (4.9) 15 (36.6) 
Förflytta sig i hemmet  7 (17.1)  6 (14.6) 17 (41.5) - 11 (26.8) 
Kontrollera inomhusmiljön 15 (12.2) 13 (31.7) 13 (31.7) 9 (22.0)  1 (2.4) 
Umgås med vänner/familj 31 (75.6)  5 (12.2)  4 (9.8) -  1 (2.4) 
 
*A. Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den 
B. Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan INTE identifiera mig med miljön och/eller utrustningen. 
C. Aktiviteten på bilden utför jag på ett annat sätt. 
D. Aktiviteten på bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min vardag. 
E. Övrigt 
 

I studiens stickprov framgår att det finns en skillnad bland deltagarna i antalet utförda 

aktiviteter. I resultatet framgår det att fler kvinnor än män utförde aktiviteten Tvätta och torka 
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kläder medan aktiviteten Underhålla och reparera i hemmet utförs av fler män än kvinnor 

(Tabell 6). Av de deltagare som svarat att de känner igen aktiviteten men ej utför den, går det 

inte att se att det är någon specifik åldersgrupp som avstått från aktiviteterna. Av 

anteckningarna framgår att deltagarna valt att inte utföra aktiviteten antingen på grund av att 

en partner har utfört den, deltagaren inte har husdjur/barn eller helt enkelt inte önskar utföra 

aktiviteten. Ingen deltagare har uppgett hinder i miljön som orsak till att de inte utför 

aktiviteter. En deltagare som inte utförde aktiviteten laga mat uttryckte:  

“min fru har alltid lagat maten, ja först när hon var hemma med barnen och sen arbetade 
hon ju som köksa, så hon lagar mat bättre, och ja det är ju som hennes bit” (personlig 
kommunikation, 1 februari, 2017) 

 

Tabell 6 Absolut och relativ frekvens av antalet aktiviteter som män och kvinnor utför utifrån instrumentet I- HOPE 

Aktiviteter Män 
n = 14 (%) 

Kvinnor 
n = 27 (%) 

Tvätta och torka kläder 10 (71.4) 27 (100) 
Stryka kläder 6 (42.9) 27 (100) 
Förbereda måltid 12 (85.6) 27 (100) 
Städa 12 (86.6) 27 (100) 
Underhålla och reparera i hemmet 13 (92.8) 22 (81.5) 
Ta hand om husdjur 11 (78.6) 19 (70.1) 
Ta hand om barn 12 (86.6) 27 (100) 
Laga kläder 6 (42.9) 27 (100) 
Sköta trädgården 12 (86.6) 26 (96.3) 
Använda dator 11 (78.6) 25 (92.6) 
 

Saknade aktiviteter  
Resultatet i studien visade att ett antal av deltagarna saknade följande aktiviteter bland 

aktivitetskorten; Skotta snö, Bädda sängen, Baka, Vedhantering/elda och Vattna blommor 

(Tabell 7). Fritidsintressen, Träning/motion och Plocka bär är fler exempel på saknade 

aktiviteter som nämndes av deltagarna i studien. 
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Tabell 7. Aktiviteter som deltagarna utför men ej finns med bland aktivitetskorten i I- HOPE  

Aktiviteter Totalt  
n = 41 (%) 

Män 
n = 14 (%) 

Kvinnor 
n = 27 (%) 

Skotta snö 13 (31.7) 6 (8.0) 7 (2.6) 
Bädda sängen 8 (19.5) 2 (1.4) 6 (2.2) 
Baka 5 (12.2) 5 (3.6) - 
Vedhantering/elda       11 (26.8)          8 (5.7) 3 (1.1) 
Vattna blommor 7 (17.1) - 7 (2.6) 

 

Sammanfattning  

Samtliga 41 deltagare uppgav att de är självständiga i utförandet av dagliga aktiviteter och 

ingen skattade sin hälsa som dålig. Av de 41 deltagare som var med i studien var det flest 

kvinnor och åldersspridningen för stickprovet var 65-87 år. När deltagarna tolkade 

aktivitetskorten framkom att 18 aktivitetskort kunde identifieras till 100 % av deltagarna utan 

vägledning. 16 av aktivitetskorten kunde identifieras av 75-99 % av studiens deltagare och 10 

av aktivitetskort var det färre än 49 % av studiens deltagare som identifierade. På flertalet 

aktivitetskort kunde deltagarna identifiera aktiviteten men de kunde inte identifiera sig med 

miljön och/eller utrustningen eller hur aktiviteten utfördes på kortet. Resultatet visar att det 

fanns en skillnad i antalet utförda aktiviteter mellan deltagarna. Det var flest kvinnor som 

utförde aktiviteterna Tvätta och torka kläder, Förbereda måltid och Städa medan det var flest 

män som utförde aktiviteten Underhålla och reparera i hemmet. Vidare fann författarna att 13 

(31.7 %) av deltagarna saknade aktiviteten snöskottning och 11 (26.8 %) av deltagarna 

saknade ett aktivitetskort med vedhantering/elda. 
 

Diskussion  
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers 

aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt identifiera behov av att komplettera 

med ytterligare aktiviteter. Resultatet av denna studie visar att det finns ett behov av att 

komplettera och revidera ett antal av aktivitetskorten i I-HOPE.  
 

Aktivitetskorten i I-HOPE har tidigare validerats i USA där samtliga kort identifierades av 

deltagarna i Stark et al. (2009) studie. Resultatet i den aktuella studien har visat att flertalet 
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aktivitetskort inte på ett tydligt sätt beskriver vilken aktivitet kortet symboliserar och därför 

behöver revideras. Huruvida det är skillnaden i den kulturella kontexten mellan USA och 

Sverige, åldern på korten, eller den generella kvalitén på korten som påverkat resultatet finner 

författarna att denna studie inte kan svara på. Eklund et al. (2010) och Kielhofner (2012) 

beskriver att människor via den kulturella påverkan, skapar rutiner och roller i det samhälle de 

lever och verkar i. Hur människor tolkar händelser och på vilket sätt aktiviteter förväntas 

utföras, påverkas av såväl den kulturella kontexten som de förändringar som ständigt sker i 

samhället. Att så få deltagare i studien kunnat identifiera aktivitetskorten Underhålla och 

reparera i hemmet, Förflytta sig i hemmet och Reagera/Agera i nödsituation gör att 

författarna finner ett stort behov av att revidera dessa aktivitetskort. Huruvida det beror på 

bildernas generella kvalité eller om det är den kulturella kontexten som har påverkat 

deltagarnas tolkning kan inte den aktuella studien svara på. Ett stort antal av deltagarna i 

studien reagerade på att aktörerna på korten Förflytta sig i hemmet och Reagera/Agera i 

nödsituation varken ser ut att förflytta sig eller agera, något som författarna undrar om det 

beror på kortens generella kvalité och inte på den kulturella kontexten. Den kulturella 

kontexten är något som Eklund et al. (2010) och Kielhofner (2012) beskriver påverkar hur 

människor tolkar och utför aktiviteter. Att så få deltagare kunde identifiera kortet Kontrollera 

inomhusmiljön gör att författarna funderar om invånarna i Sverige har ett annat sätt att 

kontrollera inomhusmiljön på och att den kulturella kontexten påverkat tolkningen av 

aktivitetskortet? Även aktivitetskortet Prata i/använda telefon väcker funderingar hos 

författarna eftersom resultatet visar att alla deltagare såg vilken aktivitet kortet symboliserar 

men inte identifierade sig med miljön och/eller utrustningen. Beror skillnaden på kulturell 

kontext eller kortets ålder, då det i Sverige inte längre är vanligt att använda den sorts telefon 

som är med på aktivitetskortet? Erlandsson och Persson (2014) beskriver skillnader mellan 

män och kvinnors aktivitet där kvinnor i Sverige statistiskt ägnar mer tid åt hushållssysslor än 

män. Giddens & Sutton (2014) beskriver hur personer förväntas agera utifrån de traditionella 

könsroller som råder i den specifika samhällskulturen. Resultatet av den aktuella studien visar 

att kvinnorna i stickprovet utför fler av aktiviteterna som finns med i instrumentet I-HOPE än 

männen i samma ålderskategori. Skillnaden mellan utförande av aktivitet och kön visade sig i 

aktiviteterna Tvätta och torka kläder, Stryka kläder, Förbereda måltid, Städa, Ta hand om 

barn och Laga kläder. Något som författarna ser stämmer överens med det som Erlandsson 

och Persson (2014) beskriver som könsskillnader i aktiviteter. Av resultatet från den öppna 

frågan kan utläsas att aktiviteterna Skotta snö, Vedhantering/elda, Bädda sängen, Baka och 

Vattna blommor utförs av deltagarna regelbundet. Något att beakta är att studien är utförd i 
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södra Norrland där årstiderna påverkar aktivitetsutförandet. Erlandsson och Persson (2014); 

Kielhofner (2012); WHO (2003) menar att all mänsklig aktivitet påverkas av 

omgivningsfaktorer där den fysiska miljön är en del. Den fysiska miljön ser olika ut i olika 

delar av Sverige vilket gör att resultatet på den öppna frågan hade kunnat se annorlunda ut om 

studien utförts i en annan del av landet.    
 

För att känna tillfredsställelse med livet och uppleva god hälsa behövs balans mellan olika 

aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012). Resultatet i Bowlings (2008) 

studie visar att bibehållen fysisk funktion och hälsa var de viktigaste faktorerna till ett aktivt 

åldrande. Författarna ser en likhet mellan Bowlings (2008) studie och resultatet i denna studie 

då samtliga deltagare har uttryckt att de är självständiga i utförandet av dagliga aktiviteter, att 

endast en deltagare förflyttade sig inomhus med hjälpmedel och ingen av deltagarna skattade 

sin hälsa i allmänhet som dålig. Enligt Erlandsson och Persson (2014) innebär inte ålder att 

människor slutar vara aktiva. Iwarsson (2008) och Kielhofner (2012) menar att förhållandet 

mellan den fysiska miljön och personens funktioner tillsammans påverkar möjligheten till 

aktivitet. Ingen deltagare i studien uppgav att de avstod från aktiviteter som de önskade 

utföra. Baserat på studiens resultat finner författarna att fler studier behövs för att 

kulturanpassa I-HOPE för svensk kontext. 

 

Metoddiskussion  
För att svara mot studiens syfte användes en kvantitativ ansats med kvalitativt inslag. Enligt 

Olsson och Sörensen (2014) gör en kvantitativ ansats att risken minimeras för att deltagarna 

ska få olika information eftersom tillvägagångsättet blir lika från deltagare till deltagare. 

Webbenkäten I-HOPE/S användes för att samla in datamaterialet vilket gjorde att 

datamaterialet kunde överföras till kalkylark via länk, som i sin tur underlättade för författarna 

vid sammanställningen och bearbetningen av datamaterialet. Författarna hade innan påbörjad 

datainsamling beaktat risken med bristande internetuppkoppling något som skulle ha kunnat 

hindra användandet av webbenkäten. För att säkerställa att detta inte skulle vara ett hinder för 

genomförandet av enkätintervju skapades en PDF av enkäten som laddades ner i de bärbara 

datorerna som användes i studien, vilken aldrig behövde användas. Deltagarna i den aktuella 

studien kom från fem olika kommuner i Södra Norrland. Totalt deltog 41 personer över 65 år 

i studien för att svara på studiens syfte. Författarna kontaktade lokala organisationer och 

bekantskapskretsen för att nå potentiella deltagare något som kan ha påverkat 
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sammansättningen av stickprovet i studien. Stickprovet bestod av en större andel kvinnor än 

män och samtliga deltagare hade svenska som sitt modersmål, vilket enligt SCB inte 

motsvarar populationen i stort. Författarna är medvetna om att stickprovets sammansättning 

kan ha påverkat resultatets generaliserbarhet men författarna anser sig inte ha kunnat påverka 

detta då ett subjektivt urval gjordes i studien. 
 

Gällande resultatet av vilka aktivitetskort som instrumentet behöver kompletteras med ställer 

sig författarna frågan om stickprovet kan representera övriga populationen i Sverige då 

deltagarna endast kom från fem kommuner i Södra Norrlands kust- och inland? Att deltagaren 

kom från kommuner i Södra Norrlands kust och inland kan ha påverkat vilka aktiviteter som 

upplevdes saknade. Författarna anser inte att de kunnat påverka det geografiska området i 

vilket studien har skett då författarna uppsökte deltagarna personligen. 
 

Efter att författarna hade träffat ett antal deltagare framkom att det fanns personer som kände 

igen aktiviteten men som ej utförde aktiviteten. Då det inte fanns något svarsalternativ, utför 

ej, kom dessa svar att hamna under övrigt i webbenkäten något som författarna anser bör 

beaktas inför framtida studier. Författarna anser inte att detta påverkat den aktuella studiens 

resultat eller reliabiliteten då det upptäcktes i ett tidigt skede och författarna tillsammans med 

handledaren kom fram till att svarsalternativet skulle noteras i webbenkäten under 

svarsalternativet övrigt. Författarna har träffat deltagarna var för sig vilket kan ha påverkat 

studiens reliabilitet. För att minska risken för att detta har författarna regelbundet haft kontakt 

via telefon för att diskutera tillvägagångssätt och hur frågor som uppkommit skulle hanteras. 

Författarna medger att de efter gemensam diskussion har frångått dokumentet med 

översättningen av bildtexten från originalbilderna vid aktivitetskortet Öppna dörren/ svara i 

telefon. Kortet visar en man som öppnar dörren och författarna har godtagit när deltagarna 

svarat endast att personen på kortet öppnar dörren och inte påpekat att kortet även ska 

symbolisera att svara i telefon. 
 

Författarna finner att formuleringen gällande hur deltagaren uppfattar aktiviteten på bilden 

kan påverka webbenkäten I-HOPES validitet då deltagarna i vissa fall har svarat utifrån den 

aktivitet de upplevde att kortet visade och inte den aktivitet kortet var tänkt att symbolisera. I 

den aktuella studien har författarna minimerat risken för påverkan av formuleringen genom att 

muntligt hjälpa deltagaren att koppla kryssfrågorna till den aktivitet kortet är tänkt att 
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symbolisera. Författarna finner att frågan bör formuleras om för att öka webbenkäten I-

HOPES validitet.  
 

Slutsats  

I-HOPE är ett användbart arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument som används i USA och 

uppfyller kraven att på ett tillförlitligt sätt påvisa samspelet mellan fysiska miljön, personen 

och vardagliga aktiviteter i hemmet (Stark et al., 2010). Den aktuella studien är en början i 

projektet att översätta och kulturanpassa I-HOPE till svenska förhållanden. Studiens resultat 

visar ett behov av att anpassa bilderna på 10 av aktivitetskorten (Tabell 5) då mindre än 

hälften av deltagarna kunde identifiera aktiviteterna på korten utan vägledning. Studiens 

resultat visar även på ett behov av att komplettera instrumentet I-HOPE med kort på 

aktiviteterna Skotta snö, Vedhantering/elda, Bädda sängen, Baka och Vattna 

blommor.  Många deltagare kommenterade att korten inte har tillräckligt med rörelse i bilden 

för att kunna tolkas som aktivitet vilket är en ytterligare faktor till att korten behöver 

revideras. Stark et al. (2010) studie visar att I-HOPE på ett tillförlitligt sätt kan påvisa 

samspelet mellan miljön, personen och vardagliga aktiviteter i hemmet men påtalar samtidigt 

behov av vidare studier med andra populationer. I Sverige kan instrumentet behöva ha fler 

aktivitetskort med hänsyn till skillnaderna i den fysiska miljön mellan norr/söder och 

stad/glesbygd. Författarna reflekterar över att aktivitetskort, vilka i större utsträckning speglar 

vardagliga aktiviteter i vissa delar av landet ändå kan vara viktiga att ha med i en svensk 

version av I-HOPE för att täcka in äldres aktiviteter i Sverige. Vidare anser författarna att det 

bör göras fler studier i andra delar av landet för att kartlägga om det finns en skillnad i 

saknade aktiviteter. Efter revidering av aktivitetskort anser författarna att det behövs 

ytterligare studier för att fastställa bedömningsinstrumentets validiteten och reliabilitet i 

Sverige. 
 

Tillkännagivande 
Författarna vill tacka alla deltagare i studien som bidragit med sina synpunkter och tagit sig 

tiden att svara på webbenkäten. Författarna vill ge ett särskilt tack till universitetslektor Ulrika 

Lundström på Luleå Tekniska Universitet för hennes stöd och engagemang i vårt 

examensarbete. 
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Bilagor	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Bilaga1
	  
 
1) Kön           
      

• Kvinna  
• Man  
• Hen 

      
2) Ålder 
 
          
3) Vilket är ditt modersmål? (Om Svenska; gå till fråga 4) 
 
      
3a) Hur upplever du att du kan göra dig förstådd på svenska i samband med t.ex. inköp, 
transport med kollektiva färdmedel mm? 
      

• Jag kan göra mig förstådd väldigt bra 
• Jag kan göra mig förstådd bra 
• Jag kan göra mig förstådd med viss svårighet Jag kan inte alls göra mig förstådd 

 
      
3b) Tar du hjälp av tolk/anhörig/vän för att göra dig förstådd på svenska någon gång? 
      

• Aldrig  
• Ibland  
• Alltid 

      
 
4) Civilstånd 
      

• Ensamstående  
• Änkeman/Änka  
• Gift/Sammanboende  
• Särbo 

     
    
            
           
5) Bostadsområde 
      

• Stad  
• Tätort  
• By 

      
 
6) Typ av boende 
      

• Villa  
• Radhus  
• Lägenhet 
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           Bilaga 1 

      
7a) Använder Du förflyttningshjälpmedel inomhus? 

• Ja 
• Nej, gå till fråga 8. 

 
      
7b) Om Ja; 
      

• Käpp/kryckkäppar  
• Rollator 
• Gåbord 
• Rullstol 
• Elrullstol 
• Annat: 

 
      
8a) Använder Du förflyttningshjälpmedel utomhus? 
      

• Ja 
• Nej, gå till fråga 9. 

     
            
             
8b) Om Ja; 
      

• Käpp/kryckkäppar  
• Rollator 
• Rullstol 
• Elrullstol 
• Annat: 

 
      
9) Grad av självständighet i aktiviteter? 
      

• Självständig 
• Självständig med hjälpmedel  
• Hjälp från närstående 
• Hjälp från hemtjänst 
• Övrigt: 

 
      
10) I allmänhet, skulle du säga att din hälsa är: 
      

• Utmärkt  
• Mycket god  
• God  
• Någorlunda  
• Dålig 
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           Bilaga 1
            
            
            
 

  

             
Aktivitet 1: 
     
Vilken aktivitet visar bilden? 
 

 
      
När Du tittar på aktiviteten på bilden, hur uppfattar Du den? 
      

• Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den 
 

• Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan INTE identifiera mig med miljö och/eller 
utrustning 

 
• Aktiviteten på bilden utför jag på ett annat sätt 

 
• Aktiviteten på bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min 

vardag	
 

• Övrigt 
 
 
 
Vidare följde samma frågor till samtliga 44 aktivitetskort.  
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          Bilaga 2 

	
 Aktivitet  Aktivitet	 

1 Äta 23 Sträcka	sig	efter	föremål	högt	upp 

2 Använda	toaletten 24 Ta	sig	upp	från	en	stol	eller	soffa	 

3 Använda	vattenkran 25 Gå	upp	och	ner	I	en	trappa 

4 Sova 26 Förflytta	sig	i	hemmet	 

5 Ta	sig	i	och	ur	duschen 27 Plocka	upp	föremål	från	golvet 

6 Ta	ett	bad	eller	duscha 28 Bära	föremål 

7 Ta	sig	i	och	ur	sängen 29 Laga	kläder 

8 Personlig	vård	(borsta	tänder,	raka	sig,	kanna	håret,	
makeup) 

30 Reagera	/Agera	i	en	nödsituation 

9 Klä	på	sig 31 Kontrollera	inomhusmiljön	(belysning,	
temperatur) 

10 Ta	medicin 32 Öppna	och	stänga	dörrar 

11 Vila 33 Sköta	trädgården 

12 Diska 34 Slänga	sopor 

13 Tvätta	och	torka	kläder 35 Läsa 

14 Stryka	kläder 36 Skriva 

15 Förbereda	en	måltid 37 Titta	på	TV 

16 Städa	(vardagsrummet) 38 Lyssna	till	musik/radio 

17 Underhålla	och	reparera	hemmet 39 Prata	i/använda	telefon 

18 Ta	hand	om	husdjur 40 Umgås	med	vänner	och	familj 

19 Betala	räkningar 41 Öppna	dörr/Svara	telefon 

20 Ta	hand	om	barn 42 Använda	dator 

21 Hämta	posten 43 Kliva	i	och	ur	bilen 

22 Ta	sig	in	och	ut	från	bostaden 44 Öppna	och	stänga	burkar/lock 
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Äldre	personers	aktiviteter	i	hemmet	 
 
Vill	Du	vara	med	i	denna	studie	som	handlar	om	att	undersöka	äldre	personers	aktiviteter	i	
hemmet?	 
 
Studien	 ingår	 i	 ett	 större	 projekt	 där	 forskare	 vid	 Luleå	 tekniska	 universitet	 [LTU]	 och	
Göteborgs	 universitet	 samarbetar	 och	 där	 det	 övergripande	 syftet	 är	 att	 översätta	 och	
anpassa	 bedömningsinstrumentet	 In-Home	 Occupational	 Performance	 Evaluation	 [I-HOPE]	
till	svenska	förhållanden.	Studenter	som	studerar	sista	terminen	på	arbetsterapiprogrammet	
vid	 LTU	 kommer	 att	medverka	 genom	 att	 genomföra	 sitt	 examensarbete	 inom	 ramen	 för	
projektet.	 Mer	 information	 om	 bedömningsinstrumentet	 och	 aktuell	 studie	 finner	 Du	 på	
nästa	sida. 
 
 
 
Med	vänlig	hälsning, 
 
 
 
Medverkande	studenter: 

 

Anna	Norin	 Katarina	Ström 

Telefon:	070-5144344 Telefon:	070-3928533 
E-post:	anaoni-4@student.ltu.se 
 
 
 
 

E-post:	katstj-4@student.ltu.se 
 

  

Ansvarig	för	projektet: Ulrica	Lundström	 
 

Fil.	Dr.	i	Arbetsterapi/Forskare/Leg.	Arbetsterapeut 
 

Institutionen	för	hälsovetenskap 
 

Luleå	tekniska	universitet 
 

971	87	Luleå 
   

E-post:	ulrica.lundstrom@ltu.se	 
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Information	om	studien 
Att	 stödja	aktivitetsutförande	 i	hemmet	är	av	central	betydelse	 för	att	möjliggöra	en	aktiv	
och	självständig	vardag.	Liksom	all	övrig	vård	idag	bör	detta	ske	i	samråd	med	den	enskilde	
personen.	 Det	 finns	 få	 bedömningsinstrument	 med	 fokus	 på	 förhållandet	 mellan	 person,	
aktivitet	och	miljö	för	äldre	personer.	Ett	sådant	bedömningsinstrument	är	I-HOPE	vilket	är	
utvecklat	i	USA	och	nu	håller	på	att	översättas	och	anpassas	till	svenska	förhållanden.	 
Bedömningsinstrumentet	 används	 för	 att	 kartlägga	 möjligheter	 och	 problem	 med	
aktivitetsutförandet	 före	 och	 efter	 åtgärder,	 som	 exempelvis	 aktivitetsträning,	
hjälpmedelsutprovning	 och	 bostadsanpassning.	 Bedömningen	 utgår	 från	 44	 aktivitetskort	
som	 namnger	 och	 visar	 fotografier	 på	 olika	 aktiviteter	 som	 görs	 i	 hemmet.	 Syftet	 med	
studenternas	examensarbete	är	att	säkerställa	om	aktivitetskorten	i	I	-	HOPE	motsvarar	äldre	
personers	aktiviteter	i	hemmet	utifrån	svenska	förhållanden	samt	behov	av	att	komplettera	
med	ytterligare	aktiviteter.	 

Deltagare 
Förfrågan	om	att	medverka	i	studien	vänder	sig	till	Dig	som	är	65	år	eller	äldre.	 
 

Genomförande 
Datainsamlingen	sker	genom	en	 intervju	vid	ett	hembesök	eller	på	en	annan	plats	som	du	
själv	väljer.	Du	kommer	att	få	titta	på	aktivitetskort/fotografier	och	svara	på	ett	antal	frågor	i	
relation	 till	 dem	 i	 syfte	att	undersöka	om	aktivitetskorten	 tydligt	 visar	 vilken	aktivitet	 som	
avses,	om	aktiviteten	är	relevant	för	dig	samt	om	det	finns	behov	att	komplettera	med	fler	
aktiviteter.	Intervjun	kommer	att	ta	ca	45-60	minuter.	 
 
All	 information	från	intervjun	behandlas	på	ett	sådant	sätt	att	 ingen	annan	än	studenterna	
och	handledare	har	tillgång	till	materialet	och	personuppgifterna.	Resultatet	av	intervjuerna	
kommer	att	redovisas	i	avidentifierat	skick	så	att	inga	resultat	kommer	att	kunna	knytas	till	
dig	som	enskild	person.	Studenternas	färdiga	examensarbete	kommer	att	publiceras	på	LTUs	
hemsida	under	2017	och	eventuellt	användas	för	redovisning	i	en	vetenskaplig	rapport.	 
 

Anmälan	och	deltagande 
Om	 du	 är	 intresserad	 av	 att	 delta,	 anmäler	 du	 dig	 antingen	 genom	 att	 skriva	 under	
”Informerat	 samtycke”	 och	 återlämna	 det	 till	 studenten	 enligt	 överenskommelse	 eller	
kontaktar	 studenten	 via	 angivna	 kontaktuppgifter.	 Efter	 det	 kontaktar	 vi	 dig	 och	 kommer	
överens	 om	 tid	 och	 plats	 för	 intervju.	 	Om	 du	 vill	 ha	 ytterligare	 information	 före	 du	
bestämmer	dig	är	du	välkommen	att	ringa	eller	skriva	till	någon	av	oss	som	är	involverade	i	
projektet,	se	föregående	sida.	 
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Informerat	samtycke 
Jag	 har	 fått	 en	 skriftlig	 sammanfattning	 om	 studien	 ”Äldres	 aktiviteter	 i	 hemmet”	 och	 jag	
accepterar	informationen	och	villkor	för	att	delta	i	studien	Om	jag	har	ytterligare	frågor	vet	
jag	att	jag	kan	kontakta	de	personer	som	leder	studien.	 
 
Jag	förstår	hur	min	medverkan	i	studien	kommer	att	gå	till	och	bekräftar	att	mitt	deltagande	
är	frivilligt.	 
 
Jag	 vet	 att	 jag	 har	 rätt	 att	 avbryta	mitt	 deltagande	 när	 som	helst	 i	 studien	 utan	 att	 ange	
något	 skäl	 och	 att	 detta	 inte	 kommer	 att	 påverka	 mina	 möjligheter	 till	 vård	 eller	
rehabilitering	i	framtiden. 
 
Jag	 är	medveten	 om	 att	 resultaten	 av	 studien	 kommer	 att	 publiceras,	 men	 att	 inga	 data	
kommer	att	kunna	härledas	till	mig	som	person	samt	att	allt	material	kommer	att	bearbetas	
och	förvaras	på	ett	anonymt	och	säkert	sätt. 
 
Jag	samtycker	härmed	till	att	delta	i	denna	studie. 
 
Underskrift……………………………………………														Datum..…………....…																																										 
																 
															 
Namnförtydligande…………………………………………………………………….. 
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