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Abstrakt 

Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. 

Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. Samtidigt 

råder det brist på bedömningsinstrument som dels identifierar problem i aktivitetsutförandet 

utifrån hela aktivitetstriaden, person, uppgift och miljö, men även utvärderar effekten av 

interventioner i den fysiska miljön. Dessa faktorer gör In-Home Occupational Performance 

Evaluation (I-HOPE) till ett intressant alternativ. 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: En 

tvärsnittstudie med en kvantitativ ansats valdes. Totalt deltog 21 personer i studien, 13 

kvinnor och åtta män. Den genomsnittliga åldern var 70, 1 år med standardavvikelse 2,7. En 

elektronisk enkät skapades för att besvara frågor kring aktivitetskorten samt om deltagarna 

önskade tillföra ytterligare aktiviteter till I-HOPE. Deskriptiv analys av data har tillämpats där 

tre kategorier togs fram för förtydligande av resultatet som presenterats i löpande text, figur 

och frekvenstabell. Resultat: Samtliga deltagare upplevde sig självständiga i aktiviteter och 

majoriteten självskattade sin hälsa som god eller mycket god. Totalt behövde tolv 

aktivitetskort revideras, åtta på grund av kulturella skillnader och fyra på grund av 

aktivitetskortens otydlighet. Vidare önskade deltagarna addera totalt tio ytterligare 

aktivitetskort. Konklusion: Om de tolv aktivitetskorten kan revideras för att tydligare 

beskriva typiskt svenska aktivitetsformer och de tio önskade aktiviteterna adderas, har I-

HOPE ett brett spektrum av aktiviteter att tillgå vid arbetsterapeutiska utredningar i Sverige. 

Nyckelord: Arbetsterapi, Enkätstudie, Bedömningsinstrument, Äldre personer, I-HOPE 
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Abstract 

Background: The proportion of elderly in Sweden increases and thus the social care costs. 

This implies an increased need to promote “aging in place”. At the same time, there is a lack 

of assessment tools that, not only identify problems in the performance of activities based on 

the whole activity triangle, person, task and environment, but also evaluates the effects of 

interventions in the physical environment. These factors make In-Home Occupational 

Performance Evaluation (I-HOPE) an interesting option. Aim: The aim of the study was to 

describe if the activity cards in I-HOPE correspond to home-based activities of older persons 

in Sweden based on Swedish conditions, and identify the need to add further activities. 

Method: A cross-sectional study with a quantitative approach was chosen. A total of 21 

persons participated in the study, 13 women and eight men. The mean age was 70, 1 year with 

standard deviation of 2.7. An electronic survey was created to answer questions about the 

activity cards and if the participants wanted to add additional activities to I-HOPE. 

Descriptive analysis of the data has been applied where three categories were presented for 

clarification of the results presented in current text, figure and frequency table. Result: All 

participants felt independent in activities and the majority self-assessed their health as good or 

very good. A total of twelve activity cards needed to be revised, eight due to shortcomings in 

the way the activities were presented. Furthermore, the participants wanted to add a total of 

ten additional activity cards. Conclusion: If the twelve activity cards can be revised to more 

clearly describe occupational forms typical of Sweden, and the ten desired activities can be 

added, I-HOPE has a wide range of activities available for occupational therapy investigations 

in Sweden. 
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Inledning 

Som arbetsterapeut ses aktivitet som ett medel för att främja hälsa. En klientgrupp som 

behöver uppmärksammas är äldre i ordinärt boende och deras aktivitetsförmåga. Oförmåga att 

utföra aktiviteter i hemmet leder för dessa personer till depression, isolering och nedsatt 

upplevd hälsa. Samtidigt råder det brist på arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som 

fokuserar på miljöns inverkan på äldre personers aktivitetsutförande i hemmet och identifierar 

därmed inte problem utifrån hela aktivitetstriaden, person, uppgift och miljö. 

Bedömningsinstrumentet I-HOPE skiljer sig i detta avseende och har i USA god validitet. Om 

instrumentets aktivitetskort kan anpassas för svenska förhållanden och I-HOPE kan införas i 

Sverige, har arbetsterapeuter ett nytt verktyg för att främja ett hälsosamt åldrande i hemmet.  

Bakgrund 

Andelen äldre ökar i Sverige 

Befolkningsprognosen för 2050 tyder på att andelen äldre över 65 år då kommer att utgöra en 

fjärdedel av Sveriges befolkning. Tidigare utgjordes befolkningen av relativt få äldre men i 

takt med att barnafödseln minskat och livslängden ökat har trenden vänt. Andelen äldre 

förväntas mellan 2010 och 2050 öka med 30 %. (Folkhälsomyndigheten, 2016; Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2017). Funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar till följd av 

åldrandet leder till ökat behov av vård och omsorg och kostnaderna för äldreomsorg och 

sjukvård beräknas till 2040 öka med 270 %. Genom att främja ett hälsosamt åldrande skulle 

detta kunna motverkas (ibid.). 

Hälsa 

Begreppet hälsa används flitigt men kan trots det vara svårt att definiera. Sjukvården utgår 

ofta ifrån att hälsa är frånvaro av sjukdom men begreppet är emellertid mer komplext än så 

(Medin & Alexandersson, 2001). World Health Organization (WHO) definierar hälsa som ett 

befinnande av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara avsaknad 

av sjukdom. Personens självupplevda välbefinnande är huvudkriteriet för hälsa som av WHO 

ses som en mänsklig rättighet (WHO, 2016). Trots en positiv riktning av hälsa i Sverige är 

depression hos äldre ett av de vanligaste hälsoproblemen och med en åldrande befolkning 

kommer problemet sannolikt att öka (Folkhälsomyndigheten, 2016). En orsak till detta är 

upplevd oförmåga att utföra vardagliga uppgifter i hemmet, något som även leder till nedsatt 

självskattad hälsa och social isolering med ytterligare nedsatt delaktighet i aktivitet som följd 

(Petersson, Kottorp, Bergström & Lilja, 2009; Femia, Zarit & Johansson, 2001).   
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Arbetsterapi och aktivitet 

Människan ses inom arbetsterapi som en aktiv varelse där begreppet aktivitet syftar till alla de 

tänkbara handlingar eller uppgifter en person kan engagera sig i. En uppgift blir till en 

personlig aktivitet först när han eller hon väljer att utföra den. Det är därför viktigt att 

arbetsterapeuten känner till personens specifika sätt att utföra aktiviteten på. En 

funktionsnedsättning kan leda till att en person, på grund av svårigheter att utföra aktiviteter 

på mikroplanet (exempelvis greppa växelspaken), väljer att avstå från hela aktiviteten på 

mesoplanet (köra bil). Detta kan förändra hela aktivitetsperspektivet även på makroplanet 

(begränsad mobilitet) och leda till att livet i helhet upplevs som mindre meningsfullt 

(Erlandsson & Persson, 2014). Vilka aktiviteter personer ägnar sig åt i sin vardag samverkar 

med deras välbefinnande och hälsa och evidensen för denna koppling ökar (Eklund, 

Gunnarsson & Leufstadius, 2010; Wilcock, 2007). Som arbetsterapeut ligger fokus på hur 

aktiviteter påverkar människan samt hur de kan användas som terapeutiskt medel för att 

främja hälsa (Eklund et al., 2010). Det ligger i människans biologiska natur att engagera sig i 

aktiviteter och Wilcock (2007) beskriver hur dagens sätt att leva inte matchar det biologiska 

behovet. 

Ett vanligt begrepp inom arbetsterapi är klientcentrering, vilket innebär att klienten bör 

involveras i så hög grad som möjligt vid målformulering och val av interventioner.  

Arbetsterapeuten strävar efter att möta klienten där denne för tillfället är i livet.  

Interventionerna kan bestå av exempelvis träning för förbättring av kroppsfunktioner eller 

personliga faktorer, kompensering för nedsatt aktivitetsförmåga, utbildning/rådgivning eller 

aktivitetsträning (Fisher, 2009; Kielhofner, 2009). Utförandet av en aktivitet påverkas av fyra 

relaterade komponenter; viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljön. De tre 

förstnämnda är kopplade till personen där viljekraften syftar till motivationen att utföra en 

aktivitet, vanebildningen till rutiner och invanda aktivitetsmönster medan 

utförandekapaciteten innefattar förmågan att utföra en aktivitet. Förmågan är beroende av 

personens motoriska färdigheter samt process- och sociala interaktionsfärdigheter. För att 

förstå hur en person upplever görandet måste emellertid miljöns inverkan beaktas (Kielhofner, 

2012). Personen, uppgiften och miljön utgör tillsammans vad Erlandsson och Persson (2014) 

beskriver som aktivitetstriaden. 
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Miljö, kultur och aktivitet 

Kielhofner (2012) definierar miljö som de fysiska, sociala, ekonomiska, politiska samt 

kulturella aspekter som utgör vår omgivning, aspekter som påverkar motivationen, 

organiseringen samt utförandet av aktiviteter. Miljön kan således utgöra såväl resurser som 

begränsningar för aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012; Satariano, 1997; Stark, Somerville 

& Morris, 2010). Exempel på resurser är verktyg, instruktioner, familj och vänner som bidrar 

med uppmuntran och vägledning. Komponenter som exempelvis trappor, dörrar och trösklar 

kan istället utgöra hinder. Huruvida miljön utgör resurser eller hinder beror på den enskilda 

personens intressen, värderingar, uppfattning om den egna förmågan, vanor, roller samt 

utförandekapacitet (Kielhofner, 2012). Även ICF, den internationella klassifikationen av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen, 2003) beskriver delaktighet i 

dagliga aktiviteter som en interaktion mellan den enskilda personens förmåga och den 

kontextuella miljö de lever i. Den kontextuella miljön påverkar således graden av delaktighet i 

aktivitet för personer med en funktionsnedsättning. På omvänt vis kan delaktighet i aktivitet 

främjas genom stöd eller modifiering av miljön och på så sätt öka förmågan i dagliga 

aktiviteter (Kielhofner, 2012; Petersson et al., 2009; Stark et al., 2010).  

Personer utför aktiviteter på ett sätt som det förväntas av dem utifrån den kultur de ingår i 

(Iwama, 2003; Kielhofner, 2012). Kielhofner (2012) beskriver hur olika aktiviteter har olika 

aktivitetsformer, där ”form” syftar till de handlingar, betydelser och utmärkande stilar som 

själva görandet kännetecknas av. Dessa aktivitetsformer känns lätt igen av personer i samma 

kultur då de rutinmässigt utför dem på liknande sätt. Det innebär att personer genom att 

betrakta andra människor i samma kultur nästan alltid kan avgöra vilken aktivitet de ägnar sig 

åt. En person som exempelvis bevittnar ett cricketspel för första gången kan inte per 

automatik avgöra vilken aktivitet han eller hon bevittnar, på det vis en cricketspelare kan. Vad 

gäller kulturella skillnader länder emellan, menar Iwama (2003) att den största skillnaden i 

synen på aktivitet, återfinns mellan de österländska och västerländska kulturerna. Denna 

skillnad ses inte lika markant västländerna emellan. Även Kielhofner (2012) beskriver en 

globalisering där den ökade tillgången till förflyttning och kommunikation lett till mindre 

homogena, isolerade kulturer än för hundra år sedan. Emellertid, menar Kielhofner (2012), 

påverkar kulturen fortfarande den fysiska miljön, mänskliga relationer samt 

aktivitetsformerna. Kulturen finns hela tiden som en formande och definierande faktor av den 

fysiska och sociala miljön.  
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Arbetsterapeutiska interventioner i miljön  

Merparten av de föremål som förekommer i hemmet är i storlek, form och funktion anpassade 

för personer utan funktionsnedsättning. Ofta är de omöjliga eller rentav farliga för personer 

med funktionsnedsättning att använda. Det kan exempelvis röra sig om trappor, duschar eller 

stolar utan armstöd. För att underlätta för dessa personer har ett stort antal hjälpmedel tagits 

fram som av arbetsterapeut kan förskrivas. Arbetsterapeuten kan även bedöma behovet av en 

bostadsanpassning (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeutiska interventioner i den fysiska miljön 

har för personer med funktionsnedsättning visat sig underlätta förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter (Fänge & Iwarsson, 2007; Kielhofner, 2009; Petersson et al., 2009). En studie 

utförd i Sverige visade att exempelvis bostadsanpassning är en effektiv intervention i den 

fysiska miljön för att främja äldres förmåga att utföra dagliga aktiviteter i det ordinära 

boendet (Petersson et al., 2009). Äldre uttrycker ofta en önskan om att kunna bo kvar i det 

egna hemmet. För att stödja rutiner, vanor och roller i hemmet bör rum och föremål inrättas 

på ett välbekant sätt så att beteendemönster blir förutsägbara och rutinmässiga (Kielhofner, 

2012; Gitlin, 2003). Bedömningar inom vården fokuserar ofta på förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter i form av exempelvis klä på sig, laga mat och duscha. Risken finns då att värdet av 

fritidsaktiviteterna glöms bort. Utanförskap, marginalisering och hinder kopplade till 

fritidsaktiviteterna, skapar för många äldre människor frustration (Nilsson & Townsend, 

2010). 

Studier som fokuserat på personer med funktionsnedsättning har emellertid ägnat begränsad 

uppmärksamhet åt miljöns påverkan på hälsa och funktion (Satariano, 1997; Stark et al., 

2010). En av orsakerna är instrumentens oförmåga att mäta graden av personens nedsatta 

aktivitetsförmåga till följd av hinder i miljön. Befintliga bedömningsinstrument är av den 

anledningen ineffektiva vad gäller identifiering av problem kopplat till hela aktivitetstriaden 

(Gitlin, 2003; Stark et al., 2010). Det saknas i dagsläget även bedömningsinstrument som vid 

uppföljning på ett effektivt sätt kan mäta effekten av interventioner i den fysiska miljön 

(Fänge & Iwarsson, 2007; Petersson et al., 2009; Satariano, 1997). En annan problematik som 

uppmärksammats hos äldre personer med funktionsnedsättning, är att tidigare utförda 

aktiviteter tenderar att glömmas bort och därför inte uppmärksammas vid utvärderingar som 

ett mål för interventioner (Satariano, 1997; Stark, 2004; Stark et al., 2010). 

In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) 

Bedömningsinstrumentet In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) syftar till 

att fylla dessa luckor genom att målinriktat fokusera på aktiviteter som är grundläggande för 
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att möjliggöra åldrande i det egna hemmet (Stark, et al., 2010). För att lösa problemen och 

underlätta kartläggningen av äldres aktivitetsmönster, har 44 fotografier sammanställts i syfte 

att visa olika aktiviteter. Det hjälper den äldre att lättare minnas och påtala vilka aktiviteter 

denne deltar, alternativt tidigare deltagit i. Vidare identifierar I-HOPE problem i 

aktivitetsutförandet kopplat till hinder i den fysiska miljön och beaktar därmed hela 

aktivitetstriaden. En tid efter interventionerna sker sedan en utvärdering av interventionernas 

effekt med samma instrument (ibid.). 

Under utvecklingen av I-HOPE sammanställde Stark et al. (2010) inledningsvis en lista på 

aktiviteter, typiska för äldre personer i ordinärt boende. Aktiviteterna inkluderade 

grundläggande dagliga aktiviteter (ADL), mer komplicerade aktiviteter (IADL) samt ett antal 

fritidsaktiviteter. Valet av aktiviteter som skulle ingå i instrumentet, baserades på granskning 

av kliniska dokumentationer samt litteratur. Granskningen genererade till en början i 38 

aktiviteter. Fotografier framställdes som representerade varje aktivitet och för att säkerställa 

att de återspeglade den aktivitet de var tänkta att återspegla, testades de på ett antal personer 

utan inblick i projektet. Fotografierna reviderades tills samtliga personer kunde identifiera rätt 

aktivitet på varje kort (ibid.). 

Instrumentet testades i en större studie där 67 deltagare, 60 år eller äldre, fullföljde studiens 

samtliga steg (Stark et al., 2010). Data från nyckelvariabler såsom kön, ålder, inkomst, 

civilstånd och graderad funktionsförmåga jämfördes. De hinder som identifierades åtgärdades 

med olika typer av interventioner i den fysiska miljön, exempelvis stödhandtag, badbrädor 

och griptänger. För att mäta effekten av interventionerna gjordes tre månader senare 

uppföljande utvärderingar på samma sätt som vid den första utvärderingen. Under dessa 

möten framkom att deltagarna saknade vissa aktiviteter bland korten, varpå ytterligare 6 kort 

framställdes, vilket genererade i totalt 44 aktivitetskort. I-HOPE har visat sig ha god validitet i 

USA (ibid.). 

Andelen äldre ökar i Sverige och därmed behovet av att främja ett hälsosamt åldrande i det 

egna hemmet. Samtidigt råder brist på bedömningsinstrument som identifierar problem i 

aktivitetsutförandet utifrån hela aktivitetstriaden. Det saknas även instrument som på ett 

effektivt sätt utvärderar effekten av interventioner i den fysiska miljön. Dessa faktorer gör I-

HOPE till ett intressant alternativ. Dessutom kan I-HOPE med sina aktivitetskort väcka 

minnet av bortglömda aktiviteter, aktiviteter som annars riskerar att inte uppmärksammas vid 

en utredning. Om aktivitetskorten i I-HOPE kan anpassas för att återspegla aktiviteter i 
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hemmet, typiska för äldre personer i Sverige, har arbetsterapeuter ett nytt verktyg till hjälp i 

sitt arbete med att främja ett hälsosamt åldrande i hemmet för denna klientgrupp.  

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 

Studiedesign 

För att besvara syftet valdes en kvantitativ ansats i form av en tvärsnittsstudie (Ejlertsson, 

2012). Denna studie var en av flera studier med samma syfte som samtliga är delar av ett 

större forskningsprojekt. Projektet var ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Luleå 

tekniska universitet och syftade till att översätta och anpassa I-HOPE efter den svenska 

kulturen. 

Urval 

Urvalsmetoden byggde på ett subjektivt urval på det vis som Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver. Undersökningsgruppen i studien var personer över 65 år i ordinärt boende i 

Sverige. Exklusionskriterier var personer med långt gången demens eller annan kognitiv 

funktionsnedsättning.  

Procedur 

Sökningen av potentiella deltagare söktes bland bekanta till författaren, exempelvis grannar, 

vänners föräldrar och i sin tur deras vänner och anhöriga. Totalt deltog 21 deltagare i studien. 

I de fall förfrågan skedde utan författarens närvaro, exempelvis av vänner, fanns möjlighet att 

via telefon lämna besked om eventuellt intresse för deltagande. Ett missivbrev med 

information om studiens syfte, konfidentialitet, möjlighet att avbryta studien samt informerat 

samtyckesblankett, tilldelades personerna i samband med mötet inför intervju (Bilaga 1). 

Informerat samtycke har uteslutande skett innan intervjuns början. Denna studie var en av 

flera med samma syfte, utförda i olika delar av Sverige på uppdrag från det större 

forskningsprojektet.  
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Datainsamling 

Med hänsyn till enkätens omfattning (48 sidor) skapades en elektronisk enkät, bestående av 

aktivitetskort och frågor (Bilaga 2), av handledaren med hjälp av Google Formulär i Google 

Drive. Enkäten tilldelades författaren och inleddes med bakgrundsfrågor avseende bland annat 

kön, ålder, och skattad hälsa. Enkäten innefattade samtliga 44 aktivitetskort med en inledande 

öppen fråga samt fem svarsalternativ till vart och ett av korten, varav det femte alternativet 

var öppet. I slutet av enkäten fanns en tredje öppen fråga avseende andra aktiviteter som 

regelbundet utfördes och som önskades adderas till bedömningsinstrumentet. 

 

Datainsamling skedde genom enskilda intervjuer där enkäten presenterats och besvarats med 

hjälp av författarens laptop. Till varje aktivitetskort har deltagarna först besvarat den öppna 

frågan där de ombads svara på vilken aktivitet kortet visar. I de fall deltagarna inte uppgett 

avsedd aktivitet har författaren förtydligat aktiviteten utifrån en lista med aktivitetskortens 

avsedda aktivitet (Bilaga 3), varpå deltagarna fått välja mellan de fem svarsalternativen. 

Författaren har efter varje intervju antecknat deltagarnas kommentarer inför val av 

svarsalternativ. Vid de tillfällen två deltagare valt att medverka i studien vid ett och samma 

tillfälle, har den deltagare som intervjuats sist väntat på sin tur i annan del av bostaden.  

Dataanalys 

Då variablerna var på nominal-, kvot- och ordinalskalenivå, har data analyserats med hjälp av 

deskriptiv statistik utifrån Ejlertsson (2012). Absoluta och relativa frekvenser avseende 

fördelningen av deltagarnas sammanlagda svar i enkäten har beräknats med hjälp av Google 

Formulär. Medelvärden och standardavvikelse har beräknats i Microsoft Office Excel 2007 

och presenteras i tabell och figur. Utifrån dataanalysen har författaren skapat följande tre 

kategorier för att underlätta presentationen av resultatet: Lättidentifierade aktivitetskort, till 

vilka minst 70 % av deltagarna uppgett avsedd aktivitet och kunnat och identifierat sig med 

aktiviteten; Delvis identifierbara aktivitetskort, till vilka mindre än 70 % av deltagarna 

uppgett avsedd aktivitet eller kunnat identifiera sig med aktiviteten; Svåridentifierade 

aktivitetskort, till vilka mindre än 40 % av deltagarna uppgett avsedd aktivitet eller kunnat 

identifiera sig med aktiviteten. Även deltagarnas kommentarer kring svarsalternativen har 

sammanställts. I de fall deltagarna valde att utnyttja svarsalternativet Övrigt, valde samtliga 

detta alternativ då de upplevde att aktiviteten var bekant men inte utfördes och presenteras 

därför istället som Aktiviteten är bekant men utförs ej. Samtliga frågor besvarades av samtliga 

deltagare och resultatet presenteras i löpande text, figur och frekvenstabell. 
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Forskningsetiska aspekter 

Förfrågan har skett muntligt och vid intresse har deltagarna via ett missivbrev på ett tydligt 

och lättbegripligt sätt informerats om orsaken till förfrågan, studiens syfte, upplägg och 

planerad tidsåtgång. Möjlighet att välja plats för intervjun har tydligt framgått samt garanterad 

konfidentialitet då material och personuppgifter endast kommer vara tillgängliga för studenten 

och handledaren. Det har även framgått att resultatet kommer att presenteras i avidentifierat 

skick utan anknytning till den enskilda personen samt att examensarbetet kommer att 

publiceras på LTUs hemsida. Vidare har deltagarna via missivbrevet delgetts kontaktuppgifter 

till studiens författare samt till projektansvarig. Tillsammans med missivbrevet skickades 

även en samtyckesblankett. Ovanstående går i linje med autonomiprincipen, 

informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet samt nyttjandekravet (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

Utifrån godhetsprincipen och principen att inte skada (Olsson & Sörensen, 2011) har även 

eventuella risker för obehag, skada men även nyttan med medverkan i studien beaktats. Ingen 

risk för skada har kunnat ses. Däremot en viss risk att deltagarna har känt sig bedömda, 

utelämnade eller att tiden för intervjun känts dyrbar och hade kunna spenderats på något 

annat. Risken finns även att deltagarna upplevt obehag om intervjun av någon anledning, 

exempelvis sjukdom, behövt ske i deras hem. Detta då vissa deltagare inte kände författaren 

sedan tidigare. Nyttan med studien upplevs emellertid som större än riskerna då deltagarna via 

intervjutillfället fått möjlighet att medverka till en del av utvärderingen av ett 

bedömningsinstrument som i framtiden potentiellt kan tillämpas för att främja ett hälsosamt 

åldrande för äldre i ordinärt boende, däribland de själva. 

Resultat 

Majoriteten av deltagarna utgjordes av kvinnor (Tabell 1) och samtliga deltagare hade 

svenska som modersmål. Ingen av deltagarna uppgav sig använda hjälpmedel inomhus och 

endast en utomhus i form av käpp/kryckkäpp. Samtliga deltagare ansåg sig vara självständiga 

i aktiviteter och majoriteten av deltagarna skattade sin hälsa som god eller mycket god (Figur 

1). Ingen av deltagarna skattade sin hälsa som dålig eller någorlunda. Resultatet talar för att 

tolv av aktivitetskorten inte beskriver aktiviteterna på ett tillfredsställande sätt. Det beror 

antingen på att korten är otydliga, eller att aktivitetsformen hos vissa aktivitetskort skiljer sig 

från den typiskt svenska.   
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Tabell 1. Bakgrundsinformation (n = 21). 

n (%). 

Kön  Män   8 (38,1) 
 Kvinnor   13 (61,9)  

Ålder 

 Variationsvidd   65-75 

Medelvärde   70,1 

SD*   2,7 

Civilstånd 

 Ensamstående   3 (14,3) 

 Änkeman/Änka   1 (4,8) 

 Gift/Sammanboende  17 (81) 

 Särbo   0 (0) 

Bostadsområde 

 Stad   16 (76,2) 

 Tätort   1 (4,8) 

 By   4 (19) 

Typ av boende 

 Villa   6 (28,6) 

 Radhus   1 (4,8) 

 Lägenhet   14 (66,7) 

*SD = Standardavvikelse 

 

 

 

 

Figur 1: Deltagarnas skattade hälsa (n=21).  
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Lättidentifierade aktivitetskort 

Minst 70 % av deltagarna har till dessa aktivitetskort både uppgett avsedda aktiviteter samt 

har även kunnat identifiera sig med dem. Av de 44 aktivitetskorten motsvarade följande 32 

aktivitetskort aktiviteter i hemmet typiska för äldre personer utifrån svenska förhållanden: 

Äta; Använda vattenkran; Sova; Ta sig i och ur sängen; Personlig vård; Ta medicin; Vila; 

Diska; Tvätta och torka kläder; Stryka kläder; Förbereda en måltid; Ta hand om husdjur; Ta 

hand om barn; Ta sig in och ut från bostaden; Sträcka sig efter föremål högt upp; Ta sig upp 

från en stol eller soffa; Gå upp och ner i en trappa; Plocka upp föremål från golvet; Bära 

föremål; Laga kläder; Sköta trädgården; Slänga sopor; Läsa; Skriva; Titta på TV; Lyssna till 

musik/radio; Prata i/använda telefon; Umgås med vänner och familj; Öppna dörr/svara 

telefon; Använda dator; Kliva i och ur bilen; Öppna och stänga burkar/lock.  

Dessa aktivitetskort bedöms därför beskriva aktivitetsformer typiska för svenska förhållanden 

och därmed även som användbara i I-HOPE. 

Delvis identifierbara aktivitetskort 

Dessa aktivitetskort beskriver i begränsad utsträckning avsedda aktiviteter, alternativt så går 

aktiviteten i begränsad utsträckning att identifiera sig med. För några av korten beror det på 

att en begränsad andel deltagare (<70 %) uppgav den aktivitet kortet avser att visa. För andra 

beror det på att en begränsad andel deltagare (<70 %) kunde identifiera sig med aktiviteten 

(Tabell 2). Totalt fem aktivitetskort ingår i denna kategori. 

 

Till aktivitetskort Klä på sig uppgav flera deltagare att de inte kunde identifiera sig med 

aktiviteten då de aldrig ställer skorna i sängen, vilket personen på kortet gjort. Cirka hälften 

av deltagarna uppgav till aktivitetskort Använda toaletten att personen ”rengör toaletten”, 

”kontrollerar toaletten” eller konkret ”lyfter på toalettlocket”. Flera deltagare påpekar att 

personen är påklädd och ser ut att titta ner i toaletten.  

Till aktivitetskort Städa uppgav samtliga deltagare rätt aktivitet men endast 13 kunde 

identifiera sig med utrustningen i form av en dammvippa. Istället uppgav de att de använder 

dammtrasa, alternativt inte utför aktiviteten överhuvudtaget. 
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Tabell 2. Andelen deltagare som uppgett avsedd aktivitet samt val av svarsalternativ (n = 21). 

    n (%) 

 

Använda toaletten 

Uppgett avsedd aktivitet  11 (52,4)  

 1.*   21 (100) 

2.   0 (0) 

3.   0 (0) 

4.   0 (0) 

5.   0 (0) 

Klä på sig 

Uppgett avsedd aktivitet  21 (100)  

1.   12 (57,1) 

2.   2 (9,5) 

3.   7 (33,3) 

4.   0 (0) 

5.   0 (0) 

Städa 

Uppgett avsedd aktivitet  21 (100) 

1.    13 (61,9) 

2.   3 (14,3) 

3.   3 (14,3)  

4.   1 (4,8) 

5.   1 (4,8) 

Hämta posten 

Uppgett avsedd aktivitet  17 (81) 

1.   12 (57,1 ) 

2.   7 (33,3) 

3.   2 (9,5) 

4.   0 (0) 

5.   0 (0) 

Öppna och stänga dörrar 

Uppgett avsedd aktivitet  13 (61,9) 

1.   15 (71,4) 

2.   5 (23,8) 

3.   1 (4,8) 

4.   0 (0) 

5.   0 (0) 

* 1 = Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den, 2 = Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan 

INTE identifiera mig med miljö och/eller utrustning, 3 = Aktiviteten på bilden utför jag på annat sätt, 4 = Aktiviteten på 

bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min vardag, 5 = Aktiviteten är bekant men utförs ej.  

Till aktivitetskort Hämta posten påpekade flera deltagare att den blå ärmen påminner om 

brevbärarens klädsel, varför några istället uppgav ”lämna posten”. Flera reagerade även på 

brevlådans utseende och cirka hälften av deltagarna kunde inte identifiera sig med aktiviteten. 

Vidare hade flera deltagare svårt att återge aktiviteten på aktivitetskort Öppna och stänga 

dörrar och uppgav istället ”låser dörren” eller ”kontrollerar om dörren är låst”. Dessa fem 

aktivitetskort motsvarar aktivitetsformer som till viss del påminner om aktiviteter i svenska 

förhållanden och aktiviteterna går till viss del att identifiera sig med (Tabell 2). 
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Svåridentifierade aktivitetskort 

Dessa aktivitetskort beskriver i låg utsträckning avsedda aktiviteter, alternativt är aktiviteten 

svår att identifiera sig med. För några av korten beror det på att få deltagare (<40 %) uppgett 

den aktivitet kortet avser att visa. För några beror det på att få deltagare (<40 %) kunnat 

identifiera sig med aktiviteten (Tabell 3). Totalt sju aktivitetskort ingår i denna kategori. 

Till aktivitetskort Ta sig i och ur duschen uppgav flertalet deltagare att personen på kortet 

gick i eller ur badkaret, alternativt ”badade” istället för ”duschade”. Personen på kortet kliver 

i eller ur ett badkar och flertalet deltagare kunde inte identifiera sig med aktiviteten då de inte 

duschar i badkar samt inte har badrock på sig när de kliver in i duschen. Några deltagare 

svarade därför att de inte kunde identifiera sig med miljö och/eller utrustning, andra att de 

utför aktiviteten på annat sätt. Flertalet deltagare uppgav till aktivitetskort Ta ett bad eller 

duscha annan aktivitet än den kortet avser att visa och endast hälften kunde identifiera sig 

med den. Flera deltagare upplevde vattenkranens placering som främmande.  

Samtliga deltagare uppgav till aktivitetskort Underhålla och reparera hemmet någon form av 

aktivitet som stämmer med kortets benämning. Dock kunde få deltagare identifiera sig med 

aktiviteten och flera svarade att den inte var bekant samt inte kunde identifiera sig med den i 

vardagen. Flera deltagare svarade även att aktiviteten var bekant men aldrig utfördes då den 

såg farlig ut (personen på kortet petar med en skruvmejsel bland elkablar).  

Vidare uppgav majoriteten av deltagarna till aktivitetskort Betala räkningar annan aktivitet än 

den kortet avser att visa. De flesta deltagare kunde inte heller identifiera sig med aktiviteten 

och flera menade att den utfördes på annat sätt, alternativt inte alls. Personen på kortet fyller i 

något som ser ut som bankgiroavier, på det vis man gjorde tidigare i Sverige. Till 

aktivitetskort Förflytta sig i hemmet uppgav ingen av deltagarna den aktivitet kortet avser att 

visa och endast drygt hälften kunde identifiera sig med den. Istället uppgav flera deltagare att 

personen på kortet ”tittar ut”.  

Endast en deltagare uppgav till aktivitetskort Reagera/Agera i en nödsituation den aktivitet 

kortet avser att visa. Flera deltagare reagerade på att personen på bilden såg för glad ut för att 

befinna sig i en nödsituation. De flesta kunde dock efter förtydligande från författaren 

identifiera sig med aktiviteten. Till aktivitetskort Kontrollera inomhusmiljön uppgav 

majoriteten av deltagarna annan aktivitet än den kortet avser att visa och ingen kunde 

identifiera sig med aktiviteten. Mannen reglerar temperatur och belysning inomhus med en 

knappsats på väggen (Bilaga 2).  
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Tabell 3. Andelen deltagare som uppgett avsedd aktivitet samt val av svarsalternativ (n = 21). 

    n (%) 

 

Ta sig i och ur duschen 

Uppgett avsedd aktivitet  8 (38,1)  

1.*   8 (38,1) 

2.   5 (25,8) 

3.   8 (38,1) 

4.   0 (0) 

5.   0 (0) 

Ta ett bad eller duscha 

Uppgett avsedd aktivitet  8 (38,1)  

1.   11 (52,4) 

2.   6 (28,6) 

3.   2 (9,5) 

4.   2 (9,5) 

5.   0 (0) 

Underhålla och reparera hemmet 

Uppgett avsedd aktivitet  21 (100) 

1.   5 (23,8) 

2.   1 (4,8) 

3.   4 (19)  

4.   6 (28,6) 

5.   5 (23,8) 

Betala räkningar 

Uppgett avsedd aktivitet  6 (28,6) 

1.   8 (38,6 ) 

2.   3 (14,3) 

3.   5 (23,8) 

4.   2 (9,5) 

5.   3 (14,3) 

Förflytta sig i hemmet 

Uppgett avsedd aktivitet  0 (0) 

1.   13 (61,9) 

2.   4 (19) 

3.   3 (14,3) 

4.   1 (4,8) 

5.   0 (0) 

Reagera/Agera i en nödsituation 

Uppgett avsedd aktivitet  1 (4,8) 

1.   15 (71,4) 

2.   1 (4,8) 

3.   4 (19) 

4.   1 (4,8) 

5.   0 (0) 

Kontrollera inomhusmiljön 

Uppgett avsedd aktivitet  2 (9,5) 

1.   0 (0) 

2.   5 (23,8) 

3.   3 (14,3) 

4.   13 (61,9) 

5.   0 (0) 

* 1 = Aktiviteten på bilden är bekant och jag kan identifiera mig med den, 2 = Aktiviteten på bilden är bekant men jag kan 

INTE identifiera mig med miljö och/eller utrustning, 3 = Aktiviteten på bilden utför jag på annat sätt, 4 = Aktiviteten på 

bilden är INTE bekant och jag kan INTE identifiera mig med den i min vardag, 5 = Aktiviteten är bekant men utförs ej. 
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Önskemål om ytterligare aktivitetskort i I-HOPE 

Deltagarna uppgav att de saknade och regelbundet utförde följande tio aktiviteter: Använda 

mobiltelefonen, Tvätta fönster, Skura golv, Dammsuga, Morgongympa, Träning i hemmet, 

Vattna växter, Bädda sängen, Duka fram porslin och Koka kaffe. 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet talar för att följande åtta aktivitetskort inte beskriver typiskt svenska 

aktivitetsformer: Ta ett bad eller duscha; Klä på sig; Städa; Hämta posten; Öppna och stänga 

dörrar; Underhålla och reparera hemmet; Betala räkningar; Kontrollera inomhusmiljön. 

Vidare talar resultatet för att följande fyra aktivitetskort beskriver typiskt svenska 

aktivitetsformer men att aktiviteterna har framställts på ett otydligt sätt; Använda toaletten; Ta 

sig i och ur duschen; Förflytta sig i hemmet; Reagera/Agera i en nödsituation. Totalt tolv 

aktivitetskort behöver revideras och ytterligare tio aktivitetskort önskas av deltagarna läggas 

till i I-HOPE. 

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 talar för att tolv av aktivitetskorten inte beskriver 

aktiviteterna på ett tillfredsställande sätt. Det beror antingen på att korten är otydliga i sitt sätt 

att framställa aktiviteterna eller att aktivitetsformen, på det vis Kielhofner (2012) beskriver, 

hos vissa aktivitetskort skiljer sig från den typiskt svenska.  

Ingen av deltagarna kunde identifiera sig med aktiviteten på aktivitetskort Kontrollera 

inomhusmiljön. Personen på kortet reglerar temperatur och belysning inomhus med hjälp av 

en knappsats på väggen. Resultatet talar för att aktivitetsformen för denna aktivitet skiljer sig 

från den svenska vad gäller den fysiska miljöns utformning och inte utförs som det förväntas 

utifrån den svenska kulturen (Iwama, 2003; Kielhofner, 2012 & Zango et al, 2015). Vad 

gäller aktivitetskort Reagera/Agera i en nödsituation påpekade flera deltagare att kvinnan på 

kortet inte ser ut att befinna sig i en nödsituation. Flera trodde att kvinnan ”inspekterade 

brandsläckaren”. Emellertid kunde de flesta efter förtydligande från författaren identifiera sig 

med aktiviteten och ingenting pekar på att aktivitetsformen som sådan skiljer sig länderna 

emellan. 
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I likhet med studien utförd av Stark et al. (2010) framkom även i denna studie önskemål om 

att lägga till ytterligare aktivitetskort i I-HOPE. Totalt tio aktiviteter framkom som enligt 

deltagarna saknades och utfördes regelbundet. Nilsson och Townsend (2010) förklarar hur 

utanförskap och hinder kopplade till fritidsaktiviteter, leder till frustration hos äldre personer. 

Författaren finner det intressant att aktiviteter såsom gympa och träning i hemmet var några 

av de aktiviteter som deltagarna saknade och som för många kan utgöra fritidsaktiviteter. Om 

samtliga tio aktivitetskort kan tillföras täcker bedömningsinstrumentet ett bredare spektrum av 

aktiviteter typiska för äldre personer i Sverige. Upplevd oförmåga att utföra aktiviteter i 

hemmet riskerar att leda till depression och lägre skattad hälsa (Petersson, Kottorp, Bergström 

& Lilja, 2009; Femia, Zarit & Johansson, 2001). Samtliga deltagare i denna studie upplevde 

sig dock självständiga i aktiviteter vilket kan ligga bakom deras högt skattade hälsa (Figur 1).  

Totalt tolv befintliga aktivitetskort behöver enligt resultatet i denna studie revideras så att de 

på ett tydligare sätt beskriver äldre personers aktiviteter i hemmet utifrån svenska 

förhållanden. Vidare finns önskemål om att addera tio aktivitetskort till 

bedömningsinstrumentet. Om det genomförs kan I-HOPE med sina aktivitetskort, vid 

arbetsterapeutiska utvärderingar förhindra att äldre personers tidigare utförda aktiviteter i 

hemmet glöms bort, på det vis som Satariano (1997), Stark (2004) och Stark et al. (2010) 

beskriver. Enligt Kielhofner (2012) och Gitlin (2003) uttrycker äldre ofta en önskan om att 

kunna bo kvar i det egna hemmet. I-HOPE kan för dessa personer bidra med att främja ett 

hälsosamt åldrande i hemmet och bidra till att minska det behov av omsorg för äldre personer, 

som enligt Folkhälsomyndigheten (2016) och SCB (2017) förutspås. Dels genom 

instrumentets unika förmåga att identifiera problem i aktivitetsutförandet utifrån hela 

aktivitetstriaden, person, uppgift och miljö (Erlandsson & Persson, 2014; Stark et al., 2010) 

men även genom att mäta effekten av interventioner i den fysiska miljön, något som i 

dagsläget saknas (Fänge & Iwarsson, 2007; Petersson et al., 2009; Satariano, 1997). 

Metoddiskussion 

Urvalet i denna studie är subjektivt, det vill säga författaren har på egen hand via vänner och 

bekanta sökt frivilliga deltagare. Urvalet är icke slumpmässigt samt geografiskt vilket kan 

innebära att undersökningsgruppen avviker från hela populationen med selektionsbias som 

följd. Det innebär begränsad reliabilitet (Ejlertsson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011) då 

studien kunde fått ett annorlunda resultat om den utförts i andra geografiska områden i 

Sverige. Minst 20 deltagare eftersträvades och totalt 21 deltagare deltog i studien, varav 13 

kvinnor och 8 män. Studiens urvalsmetod, urvalets begränsade storlek samt den något ojämna 
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könsfördelningen gör det inte möjligt att generalisera eller dra några slutsatser kring resultatet. 

Denna studie är emellertid en av flera studier med samma syfte som gemensamt ingår i ett 

större forskningsprojekt. Då övriga studier utförs med stor geografisk spridning i Sverige 

torde eventuell selektionsbias i denna studie inte påverka generaliserbarheten hos samtliga 

delstudiers gemensamma resultat. 

Då variablerna var på nominal-, kvot- och ordinalskalenivå valdes en deskriptiv analys. Värt 

att notera är att ingen signifikansanalys utförts med exempelvis t-test, varför resultatet inte är 

statistiskt signifikant. Ytterligare studier med slumpmässigt urval och signifikansanalys vore 

önskvärt.  

Enkäten omfattades av 48 sidor, varför en elektronisk enkät underlättade datainsamlingen som 

kunde ske med hjälp av författarens laptop. Det sparade även på miljön då utskrift i 

pappersform inte var nödvändig. Enkätens omfattning ledde till att intervjuerna tog lång tid att 

utföra, ca 45-60 minuter. Det fanns därmed en risk att deltagarna mot slutet av intervjun blev 

trötta och ofokuserade inför frågorna vilket kan ha påverkat resultatet. I de fall deltagarna i 

denna studie valde att utnyttja svarsalternativet Övrigt, gjordes det med motiveringen att de 

kände igen aktiviteten på kortet men inte utförde den. För just denna studie hade 

svarsalternativet kunnat ersättas med ytterligare ett slutet svarsalternativ i form av exempelvis 

Aktiviteten är bekant men utförs ej. Vidare har deltagarna valt likartade svarsalternativ oavsett 

om aktiviteten på kortet framställts otydligt eller skiljer sig kulturellt. Det innebär att enkäten 

har begränsad validitet (Olsson & Sörensen, 2011) då den utifrån studiens syfte inte enbart 

mäter det den avser att mäta. För att motverka detta har författaren efter varje avslutad 

intervju sammanställt deltagarnas kommentarer kring val av svarsalternativ. Vidare baseras 

resultatet på författarens bedömning av deltagarnas svar till den öppna frågan Vilken aktivitet 

visar bilden, vilket också påverkar studiens reliabilitet då svaren kanske hade tolkats 

annorlunda om någon annan utfört studien. Ovanstående, tillsammans med författarens ovana 

att analysera och kategorisera kvantitativ data, innebär att tolkning av resultatet bör ske med 

viss försiktighet. 

Författaren ställer sig i efterhand frågande till urvalskriterierna som endast exkluderade 

personer med demens eller annan kognitiv funktionsnedsättning. En av deltagarna hade 

begränsad syn och därmed svårigheter att se detaljerna på vissa aktivitetskort, trots att denne 

använde glasögon. Det ledde till att deltagaren stundtals uppgav annan aktivitet än den kortet 

avsåg att visa. Författaren ställer sig därför frågande kring om personer med begränsad syn, 
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trots hjälp av exempelvis glasögon eller kontaktlinser, borde ha ingått i exklusionskriterierna 

då det kan påverka resultatet.  

Konklusion 

Studiens resultat talar för att tolv av de 44 aktivitetskorten i I-HOPE behöver revideras och 

ytterligare tio aktivitetskort önskas av deltagarna läggas till. Studiens begränsade reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet innebär emellertid att viss försiktighet vad gäller tolkning av 

resultatet bör vidtas.  

Urvalsgruppen i studien var personer över 65 år i ordinärt boende i Sverige. Variationsvidden 

i denna studie var 65-75 år och samtliga upplevde sig självständiga i aktiviteter, använde inte 

hjälpmedel inomhus och skattade sin hälsa mellan god och utmärkt. Författaren ställer sig 

frågande kring hur resultatet sett ut med en annorlunda variationsvidd, exempelvis 85-95 år.  

Fler studier med samma syfte utförs med stor geografisk spridning i Sverige och tillsammans 

kan de bidra med ett mer generaliserbart resultat till huvudprojektet. Författaren ställer sig 

därmed förhoppningsfull vad gäller en svensk version av I-HOPE, som med sina aktivitetskort 

kan identifiera problem i aktivitetsutförandet hos äldre personer utifrån hela aktivitetstriaden.  

Dessutom skulle instrumentet kunna erbjuda utvärdering av effekten av olika interventioner i 

den fysiska miljön, såsom hjälpmedel eller bostadsanpassning. Bortglömda minnen av 

aktiviteter som inte utförts på länge kan med hjälp av aktivitetskorten åter väckas till liv. 

Förhoppningsvis kan I-HOPE för arbetsterapeuter i framtiden bli ett framgångsrikt 

bedömningsinstrument för att främja ett hälsosamt åldrande i hemmet för äldre personer i 

Sverige.                                                                                                                  
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Bilaga 1 

 

 

 

Äldre personers aktiviteter i hemmet 

 

Vill Du vara med i denna studie som handlar om att undersöka äldre personers aktiviter 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  

Arbetsterapeutstudent, Peder Eriksson  

Telefon: 0707-762 735  

E-post: tillpeda@gmail.com  

  

  

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 

 

 

  

mailto: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 genom att skriva under ”Informerat samtycke”. Om 

du vill ha ytterligare information före du bestämmer dig är du välkommen att ringa till Peder Eriksson 

på mobilnummer: 0707-762 735. 
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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…………………………………………………………………….. 

 

 

 

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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  Bilaga 2 

I-HOPE/S 

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 
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5) Bostadsområde  

 Stad  

 Tätort 

 By   

 
6) Typ av boende 

 Villa  

 Radhus 

 Lägenhet  

 
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. 
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      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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Aktivitet 31: 

 

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:   
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Aktivitet 30: 

 

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:   

 

Avslutande fråga: 

Finns det några andra aktiviteter som du utför regelbundet? (Ex. vecko-/månadsvis, olika 

årstider). 
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Bilaga 3 

Aktivitetskort i nummerordning 

 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 

 

 


