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Sammanfattning 
I-HOPE är ett bedömningsinstrument som utvecklades för att utvärdera funktion i förhållande 

till miljö genom att inriktas på aktiviteter som utförs i hemmet och som är viktiga för 

självständigt boende. Instrumentet är utvecklat i USA och består av fyrtiofyra aktivitetskort 

som klienten ska sortera utifrån vilka aktiviteter denne har problem med i sin vardag. Syftet 

med denna studie var att undersöka om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarade äldre personers 

aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt att identifiera om det fanns ett behov 

av att komplettera instrumentet med ytterligare aktiviteter för att passa i en svensk kontext. 

Data samlades in genom en enkätundersökning på tjugoen deltagare över 65 år. Enkäten var 

framtagen som en del av ett större projekt där Luleå tekniska universitet och Göteborgs 

universitet samarbetar för att översätta och kulturanpassa bedömningsinstrumentet I-HOPE 

till svenska förhållanden. Resultatet visade att nitton av instrumentets fyrtiofyra aktivitetskort 

identifierades av alla tjugoen deltagare och att ytterligare arton aktiviteter identifierades av 

majoriteten av deltagarna. Resultatet visade även att av de sju aktiviteter som merparten inte 

identifierade sig med, eller utförde på annat sätt, var mer än hälften aktiviteter som 

kombinerar flera aktiviteter. Ytterligare två aktiviteter, uppgav flest deltagare, saknades i 

nuvarande version av I-HOPE. Utifrån studiens resultat konstaterades att 

bedömningsinstrumentet I-HOPE behöver kulturanpassas för att kunna användas på personer 

över 65 år, i ordinärt boende i Sverige. 

Ageing, Environment, Activities of daily living, Activity cards  
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Abstract 
I–HOPE is an instrument that can be used to examine person–environment fit in the home. 

The instrument is developed in the United States and involves forty-four activity cards that 

are to be sorted by the client to address the activities that are problematic in his/her everyday 

life. The purpose of this study was to examine if the activity cards would fit in a Swedish 

context, and if other activities needed to be added, to match every day activities of  people, 65 

years and older, living in ordinary homes in Sweden. A survey was distributed to twenty-one 

participants age 65 and older. This survey was conducted in a project with Luleå University of 

Technology and the University of Gothenburg, that aims to adapt I-HOPE to be applicable in 

Sweden. Results show that nineteen of the forty-four activity cards were identified by all the 

participants. Further, eighteen more cards were identified by the majority of the participants. 

The seven activity cards that were not identified, or were done in a different way than what 

the picture showed, contained multiple activities that were categorized into one, compared to 

the ones that were identified. Additionally, the participants identified two more activities, that 

they felt, the instrument lacked. These results conclude that I-HOPE contains some valid 

activities, but needs to be adapted further, to fit a Swedish context, and to work as an 

occupational instrument for elders, ageing in place.     
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Bakgrund  
Enligt Stark, Sommerville och Morris (2010) saknas ett klientcentrerat bedömningsinstrument 

inom arbetsterapi som effektivt utvärderar ett ogynnsamt förhållande mellan person, miljö och 

aktivitet, och som är specifikt anpassat till äldre i ordinärt boende. De instrument som finns, 

riskerar att missa personens perspektiv på aktivitet utifrån dennes förutsättningar i relation till 

de krav hemmiljön ställer (Stark, et al., 2010). Forskning visar att när äldre väl har gett upp en 

aktivitet på grund av miljöns krav, tenderar de att inte längre identifiera aktiviteten som 

relevant vid interventioner i den fysiska miljön (Stark, et al., 2010). Aktiviteter de tidigare 

prioriterat i vardagen, identifieras således ej i samma utsträckning, och riskerar därför att 

missas vid bedömning i hemmet. Vikten av ett klientcentrerat förhållningssätt inom 

arbetsterapi har även belysts genom en studie med fokus på den äldre befolkningen, där 

forskarna fann att äldres individuella erfarenhet måste identifieras för att de ska lyckas 

bibehålla meningsfulla dagliga aktiviteter (Häggblom-Kronlöf et al., 2007). Ett klientcentrerat 

förhållningssätt är även centralt i bedömningsinstrumentet In-home occupational performance 

evaluation (I-HOPE) för att ta hänsyn till klientens perspektiv och tillfredsställelse. 

Bedömningsinstrumentet utvecklades i syfte att effektivt utvärdera förhållande mellan person, 

miljö och aktivitet (Stark et al., 2010).  

 

Miljöns inverkan på aktivitetsutförande 
Inom arbetsterapi används begreppet miljö i en rad olika sammanhang (Johansson et al. 2009; 

Kielhofner, 2012; Magasi et al., 2015). Kielhofner (2012), beskriver aktivitetsmiljö som ett 

gemensamt begrepp då han anser att aktivitet och miljö är beroende av varandra. Hemmet, 

vilket instrumentet I-HOPE i uppsatsen fokuserar på, är ett typiskt exempel på en 

aktivitetsmiljö enligt Kielhofner (2012). Med aktivitetsmiljö menas “en kombination av rum, 

föremål, aktivitets-former/uppgifter och sociala grupper, som utgör ett sammanhang och en 

meningsfull kontext för aktivitetsutförande” (Kielhofner, 2012. s. 96). Påverkade av kulturella 

och sociala villkor, tillhandahåller olika miljöer, personen olika möjligheter, resurser, krav 

och begränsningar (Kielhofner, 2012). Människor påverkas av fysisk och social miljö, och  

påverkar även dessa själv. Det är därför viktigt att kunna identifiera relevanta miljöfaktorer 

för att kunna förändra dessa på ett vis som möter behoven för både personer generellt och 

särskilt funktionsnedsättning (Magasi et al., 2015). International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) används idag som standard för beskrivning och 

kategorisering av funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2003). Enligt denna uppmärksammas 
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miljön genom kategorisering enligt hinder och möjliggörande till aktivitet och deltagande och 

Magasi et al. (2015) menar istället att man bör vidga förståelsen av begreppet miljö och 

belyser hur en persons deltagande i aktiviteter styrs av dess erfarenheter i miljön, både genom 

den sociala, fysiska och ekonomiska miljön (Magasi et al., 2015). Enligt Tomlin och Borgetto 

(2011) bör arbetsterapiforskning skilja på extern och intern validitet, just på grund av den 

unika personens förutsättningar i en unik miljö. Även Kristensen, Persson, Nygren, Boll & 

Matzen (2011), poängterar vikten av klientcentrering och kvalitativt fokus inom arbetsterapi, 

för att öka förutsättningarna för rehabilitering hos individen. Förändringar i hemmiljön genom 

bostadsanpassningar (Fänge & Iwarsson, 2005; Giltin et al., 2006; Petersson et al., 2009), 

hjälpmedel (Mann, Hurren, Tomita & Charvat, 1995), samt aktivitetsanpassningar (Giltin et 

al., 2006; Tollén et al., 2008), kan underlätta aktivitetsutförandet för äldre vid aktiviteter i 

hemmet. 

 

Aktiviteter och åldrande i hemmet 
Att åldras innebär att en del av de aktiviteter som tillhört en persons aktivitetsrepertoar 

förändras på olika vis (Erlandsson & Persson, 2014). Då vissa aktiviteter är förankrade i 

personens identitet och självbild, kommer dessa att vara viktiga att upprätthålla trots åldrandet 

och dess konsekvenser. Dock tillkommer även en del nya aktiviteter till personens 

aktivitetsrepertoar, medan andra inte längre fyller samma syfte och kanske helt upphör 

(Erlandsson & Persson, 2014). Enligt Häggblom-Kronlöf och Sonn (2005) föredrog 86-

åringar exempelvis i en studie, aktiviteter i hemmiljön framför fritidsintressen och sociala 

aktiviteter utanför hemmet trots att de hade få svårigheter med aktiviteter generellt. 

  

Enligt Haak, et al. (2007) är självständighet högt värderat och förstärker känslan av stolthet 

och tillfredsställelse bland äldre. Dessutom är självständighet i ADL, bland äldre personer, 

starkt och positivt associerad med självständigt boende (ageing in place). Självständighet i 

ADL anses vara en viktig indikator på hälsa, medan beroende, korrelerar med en ökad risk för 

att dö och dålig livskvalitet bland äldre personer (Haak et al., 2007; Bilotta et al., 2010;  

Jakobsson, & Karlsson, 2011). Det är därför av avgörande betydelse att äldre personer 

fortsätter utföra sina dagliga aktiviteter självständigt trots ökande skörhet (Dahlin-Ivanoff et 

al., 2016). Begreppet dagliga aktiviteter blir enligt Häggblom-Kronlöf et al. (2007), inte 

tillräckligt problematiserat som generellt begrepp, trots att detta utgår från subjektiva 

upplevelser hos personen. I en studie av äldres uppfattning kring dagliga aktiviteter 
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framkommer att upplevelsen av delaktighet i identitetsstärkande aktiviteter ledde till ökat 

aktivitetsengagemang (Häggblom-Kronlöf et al., 2007). Upplevelsen av att vara i aktivitet 

beskrevs oftare av dessa personer än utförandet av själva aktiviteten. Denna upplevelse var 

mer knuten till personens känsla av identitet i relation till aktiviteten, andra personer, miljön 

samt sociala värderingar. Varandet var således viktigare än görandet kopplat till aktivitet för 

dessa (Häggblom-Kronlöf et al., 2007). För att äldre ska kunna utföra dagliga aktiviteter i 

hemmet på ett sådant vis att de känner tillfredsställelse kan miljön behöva manipuleras och 

anpassas (Johansson, Josephsson & Lilja, 2009; Källdalen, Marcusson, Nägga & Wressle, 

2012). En anpassad hemmiljö har visat sig vara en viktig aspekt i valet av vardagsaktiviteter, 

då forskning visar att äldre personer riskerar att ge upp tidigare intressen om miljön den utförs 

i upplevs hindrande (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Stark et al., 2010; Tollén et al., 2008). 

Upplevelsen av att inte klara vardagliga aktiviteter självständigt, riskerar att påverka 

livskvaliteten hos äldre i ordinärt boende, vilket på längre sikt kan leda till depression (Haak 

et al., 2007; Bilotta et al., 2010; Jakobsson, & Karlsson, 2011; Petersson, Kottorp, Bergström 

& Lilja, 2009; Tollén et al., 2008). Val av arbetsterapeutiska interventioner, för att skapa 

förutsättningar för att självständigt kunna utföra dagliga aktiviteter av intresse, i hemmet, är 

således av stor vikt för den äldres mående (Haak et al., 2007; Bilotta et al., 2010; Jakobsson, 

& Karlsson, 2011).  

 

Vardagsaktiviteter och kulturell kontext 
Inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap kategoriseras aktiviteter för att enklare förstås och 

praktiseras. Denna kategorisering skiljer sig åt beträffande vilka aktiviteter vardagen utgörs av 

och variationer i kategoriseringen finns mellan olika verksamheter, områden och länder 

(Erlandsson & Persson, 2014). Även vad som definieras som en vardagsaktivitet är beroende 

av den kontext tolkningen görs utifrån, och Erlandsson och Persson (2014), konstaterar att de 

flesta aktivitetskategorierna är instrumentella utan tydlig koppling till personens subjektiva 

upplevelse, och att den subjektiva upplevelsen saknas i litteraturen kring 

aktivitetskategorisering.   

  

Just kulturella skillnader kring kategoriseringen av vardagsaktiviteter har bland annat påvisats 

i en studie på somaliska kvinnor som immigrerat till Sverige, där det framkom att dessa lägger 

all sin vakna tid på att handla, laga, servera och ta hand om middagsmaten för hela familjen 

(Aronsen-Torp, Berggren & Erlandsson, 2012). På liknande vis framgick det i en studie av 
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Laver-Fawcett och Mallinson (2013) på aktivitetskorten Activity Card Sort (ACS), att 

vardagsaktiviteterna hos äldre, skiljer sig åt länder emellan. I studien som genomfördes i 

Storbritannien, kartlades sju unika vardagsaktiviteter som ej ingick i originalversionen av 

bedömningsinstrumentet. Vissa av dessa aktiviteter grupperades även samman med andra, så 

som att umgås med familj och att umgås med vänner, medan andra aktiviteter så som att 

dejta/söka en partner separerades från andra aktiviteter, jämfört med originalversionen (Laver-

Fawcett & Mallinson, 2013). I en studie på ACS med interkulturellt fokus framgick att tio 

aktiviteter identifierades som applicerbara oavsett kultur. Dessa inkluderade handla i affären, 

handla mat, diska, tvätta, läsa böcker eller tidningar, sitta och tänka, se på tv, lyssna på radio 

eller musik, hälsa på vänner och släkt, prata i telefon (Eriksson et al., 2011).  

  

Valet av terminologi visade sig vidare ha betydelse, där vissa aktiviteter behövde benämnas 

annorlunda för att deltagarna skulle relatera till dem (Laver-Fawcett & Mallinson, 2013). 

Även könsskillnader kring upplevelsen av problem vid utförande av aktiviteter har påvisats i 

studier av äldre, där Källdalen et al., (2012), i sin studie beskriver hur kvinnor ansåg sig ha 

större svårigheter i aktiviteter inom kategorierna shopping, hushållsarbete och handarbete, 

medan männen vittnade om fler problem i fritidsaktiviteter utanför hemmet, jämfört med 

kvinnorna. Fokus bör enligt Källdalen et al. (2012) ligga på vilka aktiviteter respektive kön 

föredrar att göra, och således har svårigheter i att utföra, snarare än skillnader i själva 

utförandet. 

 

Aktivitetskort som bedömningsinstrument  
Flera studier beskriver olika brister hos instrument gällande bedömning av vuxna personers 

dagliga aktiviteter (Eriksson et al., 2011; Laver-Fawcett & Mallinson, 2013; Sachs och 

Josman, 2003; Stark et al., 2010). Hur väl en person klarar sina aktiviteter i vardagen beror på 

dennes funktionella nivå i relation till de krav miljön ställer. Det betyder att miljön kan 

manipuleras för att kompensera för en persons funktionsnedsättningar och således förbättra 

utförandet i ADL (Stark et al., 2010). Instrument för att bedöma detta har enligt Stark et al., 

(2010) brustit på olika sätt. Det fanns enligt Stark et al. (2010), två vanliga instrument sedan 

tidigare för att bedöma miljön i relationer till aktivitet, men dessa bedömer inte på ett adekvat 

sätt viktiga aktiviteter för äldre i ordinärt boende. Dessa instrument är Housing enabler och 

Safety assessment of function and the environment for rehabilitation (SAFER). 

Bedömningsinstrumentet Housing enabler förutser möjliga tillgänglighetsproblem men 
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bedömer inte det faktiska aktivitetsutförandet (Iwarsson & Isacsson, 1999). SAFER är inte 

direkt kopplat självständighet inom ADL (Letts, Scott, Burtney, Marshall, & McKean, 1998). 

 

Andra bedömningsinstrument som, i likhet med I-HOPE, använder bilder på aktiviteter är 

bland annat ACS. Detta är ett standardiserat bedömningsinstrument med syfte att utvärdera en 

persons mängd och nivå av deltagande i aktiviteter. Användandet av bilder i 

bedömningsinstrumentet kan enligt Sachs och Josman (2003) framkalla responser hos 

deltagarna, till skillnad från andra bedömningsinstrument. ACS ger valid och reliabel mätning 

av äldres deltagande i aktivitet. Dock har tillämpningen av ACS i Storbritannien visat 

begränsningar gällande kulturella aspekter (cultural sensitivity issues) (Laver-Fawcett & 

Mallinson, 2013). Det har varit ett långvarigt problem för kliniker och forskare att inte ha 

säkra psykometriska mätmetoder för ADL-bedömningar som identifierar och utvärderar 

vilken betydelse miljön har för utförandet och som tar hänsyn till klientens perspektiv och 

tillfredsställelse (Magasi et al., 2015; Stark, et al., 2010). I-HOPE utvecklades i syfte att fylla 

detta behov (Stark, et al., 2010). 

 

In-home occupational performance evaluation  
I-HOPE är ett bedömningsinstrument som utvecklades för att utvärdera funktion i förhållande 

till miljö genom att inriktas på aktiviteter som utförs i hemmet och som är viktiga för personer 

i självständigt boende (ageing in place) (Stark, et al., 2010). Instrumentet består av 44 bilder 

på vardagliga aktiviteter. I bedömningens första steg sorteras aktiviteterna för att ta fram 

“aktivitetspoäng” som visar andelen aktiviteter klienten har problem med. I steg två och tre 

prioriterar klienten de tio viktigaste aktiviteterna hen har problem med och skattar sitt eget 

utförande och tillfredsställelse i detta. I steg fyra observeras deltagaren utföra aktiviteter i 

relevant miljö så att arbetsterapeuten kan skatta de hinder som miljön utgör. Instrumentet 

mäter förbättringar i aktivitetsutförande före och efter intervention med fokus på klientens 

perspektiv och tillfredsställelse (Stark, et al., 2010). Bedömningsinstrumentet utvecklades i 

USA med målet att i personens hemmiljö, stödja utförandet av aktivitet så att en självständig 

vardag kan skapas (Stark, et al., 2010). För att detta ska ske behöver metoden vara 

klientcentrerad och instrumentet behöver vara tillförlitligt och ha ett fokus på både individen, 

aktiviteten och miljön. I-HOPE kartlägger de möjligheter och problem som uppstår vid 

utförande av aktivitet med alla tre ovanstående faktorer, nämligen personen, aktiviteten och 

miljön, både före och efter interventioner såsom aktivitetsträning, bostadsanpassning och 
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utprovning av hjälpmedel (Stark, et al., 2010). I-HOPE är även framtaget i en modifierad 

version för att bedöma hur person-aktivitet och miljö inverkar gällande anhöriga som 

vårdgivare. Denna har för avsikt att bedöma miljöns inverkan på vårdgivandet i hemmet, före 

och efter en intervention, exempelvis en bostadsanpassning (Keglovits, Somerville & Stark, 

2015). Möjligheten att forma I-HOPE att passa även denna målgrupp ger belägg för att 

instrumentet kommer att vara användbart i svenska kontexten än den det utformades till i sitt 

original.  

 

Problemformulering 
Mångkulturella skillnader i bedömningsinstrument med fokus på aktiviteter, bör enligt flera 

studier undersökas mer noggrant i forskning, då man funnit skillnader mellan länder (Eriksson 

et al., 2011; Laver-Fawcett & Mallinson, 2013). Det är därför av vikt att inte översätta ett 

bedömningsinstrument rakt av, utan att, precis som denna studie ämnar göra, först testa dess 

applicerbarhet. Då I-HOPE är skapat i en amerikansk kontext, kan det vara viktigt att 

undersöka hur personer över 65 år i ordinärt boende i Sverige upplever aktivitetskorten, för att 

i förlängningen kunna översätta bedömningsinstrumentet till svensk kontext. Det behöver 

framgå vilka aktivitetskort som har hög identifierbarhet, vilka aktivitetskort som behöver 

uppdateras gällande miljö/utrustning, vilka aktivitetskort som behöver uppdateras gällande 

utförande, vilka aktivitetskort som är inaktuella samt vilka aktivitetskort som bör 

kompletteras till en svensk version av bedömningsinstrumentet. 

 

Syfte 
Studiens syfte var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers 

aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt att identifiera om det finns ett behov 

av att komplettera med ytterligare aktiviteter.  

 

Metod 
 

Design 

För att besvara syftet med studien har författaren valt en kvantitativ metod med kvalitativa 

inslag, där deltagarna besvarade en enkät med både svarsalternativ samt öppna frågor. Denna 

studie är en del av ett större projekt där Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet 
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samarbetar för att översätta och kulturanpassa bedömningsinstrumentet I-HOPE till svenska 

förhållanden.  

 

Urval 
Författaren hade för avsikt att låta 20 deltagare, besvara en enkät och totalt besvarades den av 

21 deltagare. Deltagarna tillfrågades om att delta på frivillig basis och inklusionskriterierna 

var att deltagaren måste vara 65 år eller äldre och bo i ordinärt boende i Sverige för att kunna 

genomföra enkätundersökningen. Alla deltagare uppfyllde dessa kriterier. Deltagarna 

rekryterades på lokala mötesplatser för äldre i Malmö, samt genom förfrågningar hos vänner 

och bekanta. Urvalet är således subjektivt och ändamålsenligt, då val av deltagare inte varit 

slumpmässig (Olsson & Sörensen, 2011). Dessa behövde, för att delta, även läsa och signera 

missivbrevet (se bilaga 1). Genom deras signering av missivbrevet uppfylldes information- 

och samtyckeskravet (Olsson och Sörensen, 2011). Detta brev gav information kring 

projektets syfte och upplägg, samt förväntad nytta, och innebörden av deras medverkan. Det 

framgick även att medverkan var frivillig och att de kunde avbryta om de ville. Författaren 

tillhandahöll även muntligen information om studien. I missivbrevet ingick även författare 

och projektledarens kontaktuppgifter. Deltagarna blev även informerade om att deras svar 

skulle avidentifieras och inte skulle kunna härledas till dem, samt att alla svar skulle förvaras 

på ett säkert vis. På så vis hölls deltagarnas svar konfidentiella (Olsson och Sörensen, 2011). 

 

Datainsamling 
Enkäten var skapat inom ramen för ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och 

Göteborgs Universitet. Enkäten bestod av 55 frågor, varav 10 frågor var av demografisk 

karaktär, 44 frågor kring aktivitetskorten, en fråga per kort, samt avslutningsvis en öppen 

fråga (se bilaga 2). Aktivitetskorten föreställer en man eller kvinna som genomför någon form 

av daglig aktivitet i hemmet (se bilaga 3). Deltagarna ombads först att svara på vilken 

aktivitet bilden visade. Därefter följde fem svarsalternativ kring hur väl deltagarna kunde 

identifiera sig med aktiviteten: “Aktiviteten på bilden är bekant, och jag ka 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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Procedur 
För att nå deltagare kontaktades först ansvariga för pensionärsföreningar i Skåne, och 

författaren uppsökte sedan lokala mötesplatser för äldre inom Skåne, främst Malmö stad. Här 

rekryterades åtta av studiens deltagare. Efter detta frågade författaren vänner och bekanta, och   

fick på så vis kontakt med 13 deltagare. Sex av dessa besöktes i deras egna hem, medan sju 

deltog via telefon, efter att enkäten med aktivitetskorten hade mailats. Deltagarna 

informerades först om examensarbetets syfte och tillfrågades sedan kring att delta. Innan 

enkätundersökningen ombads de läsa och signera ett skriftligt informerat samtycke, som 

skapats av handledaren i förväg. Över telefon fick författaren ett muntligt samtycke, och det 

skriftliga sändes sedan till deltagaren per post, med förfrankerat svarskuvert. Författaren 

förklarade efter detta upplägget för enkäten. Deltagaren fick själv välja om de ville fylla i 

enkäten på egen hand eller om författaren skulle göra detta åt denne. De flesta valde det sista 

alternativet, och vid deltagande via telefon fyllde författaren i alla enkäter. Författaren visade 

sedan upp aktivitetskort enligt enkätens frågeordning och ställde sedan frågor om deltagaren 

visste vad bilden föreställde, samt efter att rätt svar delgetts, svara på om denne var bekant 

med och identifierade sig med aktivitetens utförande på bilden, enligt givna svarsalternativ. 

Deltagarna som deltog över telefon hade fått aktivitetskorten mejlade till sig och kollade på 

bilderna parallellt med författarens frågor.  

 

Dataanalys 
Data samlades in genom en enkät, där författaren skrev ner deltagarnas kommentarer. Enligt 

Olsson och Sörensen (2011), är strukturering och standardisering vid denna design hög. Dess 

kvantitativa frågor kodades och matades in i statistikprogrammet PSPP. PSPP används för att 

genomföra statistiska analyser och är en gratis utbildningsversion av SPSS (Gnu Operating 

Systems, 2017). De kvalitativa svar som angetts kategoriserades utifrån fråga och aktivitet. 

Det framgick här vilka svar som var återkommande. Kvalitativa svar på den sista öppna 

frågan sammanställdes även på liknande vis. En jämförelse mellan olika kön och ålder har 

även genomförts. Resultatet kommer att presenteras både i text och i tabeller. För att mäta 

signifikansnivån i studien, användes Pearson Chi-Square, Författaren satte innan studien ett p-

värde med 0.05, men resultatet nämner även exempel under p= .08 i och med det låga 

deltagarantalet.  
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Forskningsetiska aspekter 
För att informera deltagarna om studiens syfte och förutsättningar, hade ett missivbrev på 

förväg konstruerats av projektledare för I-HOPE-projektet. Här fanns även ett informerat 

samtycke, som deltagarna behövde läsa och signera innan deltagande i studien. I missivbrevet   

fanns vidare kontaktinformation till både projektledare och författaren, ifall deltagarna hade 

frågor kring sitt deltagande. Genom detta missivbrev kom vissa etiska aspekter av studien 

hanteras, och det finns inte någon annan dold agenda med studien, som ej framkommer i 

brevet. Författaren kunde därigenom vara transparant vid frågor om syfte och metod, i 

enlighet med de informations-, och samtyckeskrav som Olsson & Sörensen menar behövs 

(2011).  

 

Deltagarna i studien avidentifierades och endast författaren hade tillgång till deras eventuella 

kontaktuppgifter inför intervjun. All kontaktinformation raderades efter enkätundersökningen 

och namn avkodades i analysen och resultatet. Resultatet kommer endast användas i aktuellt 

projekts ändamål. Detta fyller, enligt Medicinska forskningsrådet (2003) och Olsson och 

Sörensen (2011), kraven om konfidentialitet och nyttjande. Vill de nå resultatet av den studie 

de deltagit i ombads dem kontakta projektledaren på eget bevåg. Det var på så vis författarens 

förhoppning att det tydligt skulle framgå att deltagarnas svar inte kommer hanteras praktiskt 

av en arbetsterapeut, och att de ej har förväntningar på att förändra förutsättningarna för sina 

vardagsaktiviteter i hemmet genom ett deltagande. Enkäten ämnade efterlysa deras svar kring 

aktivitetkortens applicerbarhet, och inte analysera deras förmåga till aktivitet i vardagen. Det 

kan dock finnas en viss risk att samtal om aktivitetskorten väckte tankar, behov och känslor 

hos deltagarna. Författaren måste ha respekt för detta, men samtidigt inte inta rollen som 

arbetsterapeut och rådge dem eller intervenera i dessa tankar, behov eller känslor, då 

författarens roll i sammanhanget är strikt forskningsmässig. En inrådan om att kontakta 

ansvarig arbetsterapeut inom regionen eller hemsjukvården kunde dock ske som en 

konsekvens på eventuell sådan situation. Eftersom deltagande i studien var frivilligt kunde 

dessa avbryta enkätundersökningen när de ville. Författaren ville med detta understryka 

deltagarnas självbestämmande (autonomiprincipen), i enlighet med Medicinska 

forskningsrådet (2003), samt Olsson & Sörensen (2011). Målet med studien, nämligen att 

testa applicerbarheten av aktivitetskorten i I-HOPE, för att på längre sikt kunna kartlägga 

vilka aktiviteter i hemmet som är viktiga för varje enskild person, samt vilka interventioner 

som behövs för att skapa rätt förutsättningar för dessa, anses följa godhetsprincipen 

(Medicinska forskningsrådet, 2003; Olsson & Sörensen, 2011). Vinsten av ett användbart 
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52%

9%

29%

5%
5%

Ålder

65-70år 71-75år 76-80år 81-85år 86-92år

bedömningsinstrument bedöms överstiga de eventuella risker, nämnda ovan, som studien 

kunde medföra enligt författaren. 

  

Resultat 
Resultaten med fokus på svarsfrekvens kommer att presenteras under följande rubriker, 

Aktiviteter som alla deltagare identifierade sig med, Aktiviteter som fler än hälften av 

deltagarna identifierade sig med, Aktiviteter som färre än hälften av deltagarna identifierade 

sig med, Jämförelse mellan grupper, Deltagarnas förslag på ytterligare aktiviteter som inte 

finns med i I-HOPE, och Sammanfattning.  

 

Totalt besvarades enkäten av 21 deltagare (n=21), varav 14 kvinnor och 7 män. Åldern för 

dessa var mellan 65 år till 92 år. Medelåldern på deltagarna var 73 år. Endast en av deltagarna 

använde förflyttningshjälpmedel inomhus, och 3 använde det utomhus. Sammanlagt ansåg 18 

deltagare, sig vara självständiga i aktivitet, 2 deltagare var självständiga med hjälpmedel och 

en deltagare hade hjälp från hemtjänst. I studien hade samtliga deltagare svenska som 

modersmål. 

Figur 1 Deltagarnas ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter som alla deltagare identifierade sig med 

Tabell 1 visar 19 aktiviteter som alla 21 deltagare (100 %) kunde identifiera sig med och 

ansåg var bekanta. Enligt resultatet visar 2 aktivitetskort en aktivitet som kombinerar flera 

aktiviteter; förbereda en måltid och ta hand om husdjur. 



  

11 
 

Tabell 1 Aktiviteter som alla deltagare (100 %) identifierade sig med  

 AKTIVITETER  

1: Äta.  18: Ta hand om husdjur. 35: Läsa. 

4: Sova.   21: Hämta posten 36: Skriva. 

7: Ta sig i och ur sängen. 27: Plocka upp föremål från golvet. 37: Titta på TV. 

9: Klä på sig. 28: Bära föremål 39: Prata i/använda telefonen. 

14: Stryka kläder. 29: Laga kläder. 41: Öppna dörr/Svara telefon. 

15: Förbereda en måltid. 34: Slänga sopor. 43: Kliva i och ur bilen 

  44: Öppna och stänga burkar/lock 

 

Aktiviteter som fler än hälften av deltagarna identifierade sig med 
I tabell 2 och 3 presenteras de 18 aktiviteter som för fler än hälften av deltagarna var bekanta 

och kunde identifiera sig med, men där några deltagare ej gjorde det. Resultatet presenteras 

utifrån aktivitetskort med antal deltagare som svarat vardera svarsalternativ samt vilken 

procent dessa utgjorde av alla deltagare. Exempel på dessa var personlig vård, lyssna till 

musik och umgås med vänner och familj. Enligt resultatet visar 5 aktivitetskort en aktivitet 

som kombinerar flera aktiviteter; personlig vård, tvätta och torka kläder, ta hand om barn, 

sköta trädgården och umgås med vänner och familj. Aktiviteterna som innebär flera 

aktiviteter utgjorde lite mer än en fjärdedel. I tabell 3 presenteras några av deltagarnas 

kommentarer under svarsalternativ ”övrigt”. Kommentarer för respektive aktivitetskort 

presenteras kursivt efter varje aktivitet. Tabell 3 visar deltagarnas kommentarer om 

aktiviteterna som två deltagare eller fler inte identifierade sig med. Det totala antalet deltagare 

var 21 i alla svar.  

 

 

Tabell 2. Aktiviteter som mer än hälften (51%) av deltagarna identifierade sig med, samt 

resterande deltagares svar. 

 SVARSALTERNATIV 

 *A  

n (%) 

B 

n (%) 

C 

n (%) 

D 

n (%) 

Aktivitet      

2: Använda toaletten 15 (71,43)   6 (28,57)  

3: Använda vattenkran 18 (85,71) 2 (9,52) 1 (4,76)  

5: Ta sig i och ur duschen 20 (95,24)  1 (4,76)  

6: Ta ett bad eller duscha 20 (95,24)  1 (4,76)  
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8: Personlig vård (borsta tänder, raka sig, 

kamma håret, makeup) 

19 (90,48)  2 (9,52)  

10: Ta medicin 19 (90,48)  2 (9,52)  

12: Diska  20 (95,24)   1 (4,76) 

13: Tvätta och torka kläder 20 (95,24) 1 (4,76)   

20: Ta hand om barn 20 (95,24) 1 (4,76)   

22: Ta sig in och ut från bostaden 18 (85,71) 3 (14,29)   

23: Sträcka sig efter föremål 18 (85,71)  3 (14,29)  

24: Ta sig upp från en stol eller soffa 20 (95,24)  1 (4,76)  

25: Gå upp och ner en trappa 20 (95,24)  1 (4,76)  

32: Öppna och stänga dörrar 19 (90,48)  2 (9,52)  

33: Sköta trädgården 14 (66,67) 1 (4,76) 6 (28,57)  

38: Lyssna till musik 19 (90,48) 2 (9,52)   

40: Umgås med vänner och familj 13 (61,9)  8 (38,1)  

42: Använda dator 20 (95,24) 1 (4,76)   

  *Svarsalternativ A: Är bekant med aktiviteten på bilden och kan identifiera mig med den 

  B: Är bekant med aktiviteten på bilden men kan INTE identifiera mig med miljö och/eller utrustning 

   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 

 

Tabell 3 Deltagarnas kommentarer om aktiviteterna som två deltagare eller fler inte 

identifierade sig med 

AKTIVITETER DELTAGARNAS KOMMENTARER UNDER 
”ÖVRIGT” 

2: Använda toaletten “Kräks han”? ”Visar inte aktiviteten.” ”Visa toalettpapper”. ”Ser ut som han 

har eller ska tvätta toan!” 
3: Använda vattenkran ”Vattenkranens handtag borde vara på själva kranen som det brukar vara i 

Sverige.” ”Aktiviteten är tydlig nog i sig, men kanske kan bilden bli tydligare 

om den tas från en annan vinkel. Ha med rinnande vatten” 
8: Personlig vård (borsta tänder, 

raka sig, kamma håret, makeup) 
- 

10: Ta medicin ”Mer fokus på tablettburken.” 

22: Ta sig in och ut från bostaden ” Oklar vad det är för byggnad. Lappen är i vägen.” ”Lappen på dörren 

förvirrar, ser ut som butik p.g.a. lappen”. 
23: Sträcka sig efter föremål -”Han bör stå på tå och sträcka sig.” ”För mycket fokus på 

objektet(böckerna).” 
32: Öppna och stänga dörrar ”Låser? ” ”Jag trodde det här var att larma”. 

33: Sköta trädgården ”För specifik i förhållande till aktiviteten. Ha med fler detaljer/utrustning”. 

”Spade, räfsa och gräsklippare hade gjort det lättare att tolka bilden som 

trädgårdsarbete.” ”Kanske visa gräsklippare på bilden”. 
38: Lyssna till musik ”Omodern stor radio. Otydligt att det är radio”.  

40: Umgås med vänner och 

familj 
”För mycket fokus på foto-tittande”. ”Alla tre borde prata med varandra”. 

”Mannen i blått ser ensam ut (alltså inte social)”. 
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Aktiviteter som färre än hälften av deltagarna identifierade sig med  
Här presenteras de 7 aktivitetskort som de flesta deltagare utförde på annat sätt, men där några 

deltagare ej gjorde det. Dessa presenteras utifrån aktivitetskort med antal deltagare som svarat 

vardera svarsalternativ samt vilken procent dessa utgjorde av alla deltagare. Enligt resultatet 

visar 4 aktivitetskort en aktivitet som kombinerar flera aktiviteter; städa, underhålla och 

reparera hemmet, agera/reagera i en nödsituation och kontrollera inomhusmiljön. 

Aktiviteterna som innebär flera aktiviteter utgjorde således fler än hälften. Det totala antalet 

deltagare var 21 i alla svar.  

 

Tabell 4 Aktivitetskort som färre än hälften (49%) av deltagarna identifierade sig med, samt 

resterande deltagares svar. 

 SVARSALTERNATIV  

 *A  

n (%) 

B 

n (%) 

C 

n (%) 

D 

n (%) 

Deltagarnas kommentarer 

Aktivitetskort      

11: Vila 10 (47,62)  11 (52,38)  Han borde ligga rakt längs med soffan, denna 

bild kan misstas för att titta på tv. Jag ligger 

rakt på soffan. Ligg på sängen i stället, denna 

ställning ser obekväm ut. Ta bilden närmare 

ansiktet så det blir tydligare att han vilar.  

16: Städa 

(vardagsrummet) 

7 (33,33) 4 (19,05) 10 (47,62)  För specifik i förhållande till aktiviteten. 

Visar endast en del av städning, fattas 

dammsugare, mopp tex. 

17: Underhålla och 

reparera hemmet 

4 (19,05) 4 (19,05) 7 (33,33) 6 (28,57) Livsfarligt. Otydlig aktivitet. Vad han gör ser 

inte smart ut, oproffsigt. Svårt att veta vad 

som avses. Är elen bruten?  

19: Betala räkningar 5 (23,81) 4 (19,05) 11 (52,38) 1 (4,76) Idag betalar man räkningar på datorn. 

Använder plusgiro-blankett som är större. 

26: Förflytta sig i 

hemmet 

7 (33,33) 4 (19,05) 9 (42,86) 1 (4,76) Öppnar han dörren ut på altanen. Ser ut som 

han öppnar en dörr. Ser ut om han öppnar 

eller stänger ett fönster. Visa handtagen 

bättre. Bilden är ej tydlig nog. Bilden ger inte 

någon klar indikation på vad som sker. 

30: Agera/reagera i en 

nödsituation 

3 (14,29)  16 (76,19) 2 (9,52) Damen på bilden ser för orädd för att vara i 

en nödsituation. Borde släcka en brand, inte 

låtsas som. Kroppsspråket speglar inte 

nödsituation. Damen ser så glad ut som om 

hon har fått brandsläckaren i present, absolut 

ingen nödsituationsbild.  

31: Kontrollera 

inomhusmiljön 

(belysning, temperatur) 

1 (4,76) 2 (9,52) 10 (47,62) 8 (38,10) Slår in kod och larmar. Har inte detta på 

väggen. Aktiviteten på bilden är för otydlig i 

förhållande till vad den avser att visa. Borde 

visa ett el-skåp. Har aldrig sett något 

liknande. Värme styr jag via element. 

  *Svarsalternativ A: Är bekant med aktiviteten på bilden och kan identifiera mig med den 

   B: Är bekant med aktiviteten på bilden men kan INTE identifiera mig med miljö och/eller utrustning 

   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 
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Jämförelse mellan grupper 
 

Kön 

Totalt 43 av 44 aktiviteter visade ingen signifikant skillnad mellan könen i identifieringen av 

aktiviteter. I jämförelse mellan könen fanns endast en signifikant skillnad på aktivitetskort 40: 

Umgås med vänner och familj. p= .026. 78,56 % av kvinnorna identifierade sig med denna 

aktivitet, till skillnad från 28,56 % av männen. Av männen utförde 71,43 %, aktiviteten på 

annat sätt, i jämförelse med 21,43 % av kvinnorna.  

 

Ålder 

I jämförelse mellan deltagare 65 - 75 år (n:10) och dem 76 - 92 år (n:11) var p= .074 på 

aktivitetskort 22: Ta sig in och ut från bostaden, och aktivitetskort 23: Sträcka sig efter 

föremål högt upp, där alla i den äldre åldersgruppen identifierade sig med aktiviteten, medan 

27,27 % av de yngre utförde aktiviteten på ett annat sätt. På aktivitetskort 26: förflytta sig i 

hemmet fanns en signifikant skillnad med p= .034. 60 % av deltagarna över 75 år identifierade 

sig med detta aktivitetskort till skillnad från 9,09 % av dem under 75år. Av de yngre svarade 

36,36 % att aktiviteten var bekant, men att de inte identifierade sig med miljön och/eller 

utrustningen. 45,45 % av dem under 75år och 40 % av dem över 75 år utförde aktiviteten på 

ett annat sätt.  

 

Deltagarnas förslag på ytterligare aktiviteter som inte finns med i I-HOPE 
Tabell 5 visar de aktiviteter som deltagarna i studien ansåg saknades bland aktivitetskorten. 

Att bädda sängen och plocka i och ur diskmaskinen var de aktiviteter som mest förekom. 

Tabell 5 Ytterligare aktiviteter  

Aktivitet n 

Plocka saker ut/i kylskåp 1 

Bädda sängen 5 

Tvätta fönster  1 

Vårda/ta hand om bilen 1 

Vattna krukväxter i boendet 1 

Byta glödlampa  1 

Plocka i och ur diskmaskin 2  

Dammsuga 1 
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Sammanfattning 
Alla deltagare var bekanta och identifierade sig med 19 av aktiviteterna, 18 av aktiviteterna på 

korten var merparten av deltagarna bekanta och identifierade sig med och 7 av aktiviteterna 

på korten utförde merparten av deltagarna på annat sätt. Totalt har 21 deltagare svarat på 

frågor utifrån alla 44 aktivitetskort. Sammanlagt identifierade vissa deltagare, inte miljön 

och/eller utrustningen vid 12 av instrumentets aktiviteter (svarsalternativ B). Exempel på 

sådana var städa (4 av 21 deltagare), betala räkningar (4 av 21 deltagare), förflytta sig i 

hemmet (4 av 21 deltagare). Enligt vissa deltagare, utfördes 19 av instrumentets aktiviteter på 

ett annat sätt (svarsalternativ C). Exempel på sådana var betala räkningar (11 av 21 deltagare) 

och agera/reagera i en nödsituation (16 av 21 deltagare). Resultatet visar att 6 aktiviteter inte 

var bekanta eller identifierbara i vissa deltagares vardag (svarsalternativ D). De med högst 

andel sådana svar var underhålla och reparera hemmet (6 av 21 deltagare) samt kontrollera 

inomhusmiljön (8 av 21 deltagare). Det fanns inga aktivitetskort som för merparten av 

deltagarna var bekanta men där de INTE kunde identifiera sig med miljön och/eller 

utrustningen, eller där de INTE var bekanta med och INTE kunde identifiera sig med i sin 

vardag 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Att använda bilder i bedömningsinstrument har visat sig effektivt för att snabbt framkalla 

responser hos klienterna, i jämförelse med andra bedömningsinstrument (Sachs & Josman, 

2003). Eftersom forskning visar att äldre tenderar att inte längre identifiera aktiviteter som 

relevanta, när de väl gett upp dessa (Stark, et al., 2010), kan det vara av vikt att använda 

bedömningsinstrument med bilder för att framkalla responser kring glömda aktiviteter. 

Studiens syfte var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers 

aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt att identifiera om det finns ett behov 

av att komplettera med ytterligare aktiviteter. Resultatet från enkätstudien visar att delar av 

den nuvarande översättningen av bedömningsinstrumentet I-HOPE, inte är identifierbara för 

deltagarna och att det finns skillnader i tolkningen av aktivitetskorten mellan en svensk och en 

amerikansk kontext. Med tanke på det låga deltagarantalet kan dock inga generaliseringar 

dras. 
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Att 19 aktivitetskort identifierades bör stärka applicerbarheten för dessa i en svensk kontext, 

vilket gör instrumentet intressant fortsättningsvis. Bland identifierade aktiviteter fanns fyra 

aktiviteter som i även en studie på Activity Card Sort (ACS), av Eriksson et al. (2011), 

identifierades som applicerbara oavsett kultur. Dessa aktiviteter var klä på sig, titta på tv, läsa 

och prata/använda telefon. I studien av Eriksson et al., (2011) identifierades även tvätta och 

diska som applicerbara i flera kulturer. Resultatet visar i likhet med Eriksson et al. (2011) att 

20 av 21 deltagare var bekanta med och identifierade aktiviteterna tvätta och diska på bilden. 

En deltagare var inte bekant med bilden på aktiviteten diska, och identifierade sig inte med 

den i sin vardag. Här lämnade deltagaren ingen kommentar, så det är svårt att tolka vad denne 

menade. Möjligtvis kan deltagaren vara diskmaskinsanvändare och syftat till   

detta. Resultatet visar således både likheter och skillnader till andra studier gällande 

aktiviteter som deltagare identifierar oavsett kultur (Eriksson et al., 2011). Resultatet visar i 

likhet med Eriksson et al (2011) kulturella skillnader i hur några deltagare identifierade miljön 

eller utrustningen och utförande. Till exempel tolkades radion på ett aktivitetskort som 

omodern, enligt en deltagares kommentar. Ett annat exempel på att deltagarna inte identifierar 

sig med miljön eller utrustningen, och utför aktiviteten på ett annat sätt var aktiviteten betala 

räkningar. Bilden illustrerar en person som med ett check-häfte betalar sin räkning. Flera 

deltagare kommenterade denna aktivitet; till exempel ” Idag betalar man räkningar på 

datorn”.  

 

Det fanns begräsningar vid tillämpningen av ACS i Storbritannien. Dessa berodde enligt 

Layer-Fawcett och Mallinson (2013), på kulturellt känsliga aspekter, och det blir därigenom 

problematiskt att använda fasta kategorier i bedömningsinstrument utan att dessa är anpassade 

för klientcentrering (Sachs & Josman, 2003). Resultatet visar en tydlig koppling mellan de 

aktiviteter som deltagarna hade svårare att identifiera, med de aktiviteter som kombinerar 

flera aktiviteter. Kategorisering av aktiviteter förekommer inom arbetsterapi för att enklare 

förstås och praktiseras (Erlandsson & Persson, 2014). Hur kategorisering av aktiviteter 

förekommer (vilka aktiviteter den kombinerar) och vilka aktiviteter som benämns som en 

egen aktivitet varierar med kulturella kontext (Aronsen-Torp, et al., 2012; Laver-Fawcett & 

Mallinson, 2013). Resultatet visar att deltagarna hade svårare att identifiera sig med eller 

utförde aktiviteter som kombinerar flera aktiviteter, på annat sätt. En möjlig förklaring till 

resultatet kan vara skillnader i den amerikanska och svenska kontexten gällande aktiviteter 

som kombineras på aktivitetskorten. Ett exempel på en sådan aktivitet är kontrollera 

inomhusmiljön där över en tredjedel inte var bekanta eller identifierade sig med aktiviteten. 



  

17 
 

Deltagarnas kommentarer skildrar deras olika tolkningar: ”Slår in kod och larmar”, ”Borde 

visa et el-skåp”,” värme styr jag via element” och ”har inte detta på väggen”. 

Kommentarerna i resultatet indikerar att deltagarna tillskriver andra aktiviteter till aktiviteten 

kontrollera inomhusmiljön än den amerikanska originalversionen av I-HOPE. Resultatet 

överensstämmer med forskning som visar att länder kategoriserar aktiviteter olika (Aronsen-

Torp, et al., 2012; Laver-Fawcett & Mallinson, 2013).  

 

Även skillnader i val av vardagsaktiviteter inom länder har påvisats (Aronsen-Torp, et al., 

2012). Då till exempel åldrande innebär förändringar i en persons aktivitetsrepertoar, har 

forskare fokuserat på ålderns inverkan på utförande av aktivitet i vardagen (Erlandsson & 

Persson, 2014). Vissa aktiviteter upprätthålls trots åldrande medan andra tillkommer eller 

upphör (Erlandsson & Persson, 2014). Resultatet visade en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupper i deras svar på aktivitet förflytta sig i hemmet, där merparten av dem 76 - 92 år 

identifierade sig med denna aktivitet till skillnad från dem under 75 år, där merparten utförde 

aktiviteten på ett annat sätt. Det är dock svårt att dra några slutsatser utifrån detta på grund av 

det låga deltagarantalet. Möjligtvis kan innebörden av denna aktivitet ha tolkats olika 

åldersgrupperna emellan. Forskning visar att äldre (de som skulle kategoriseras 76 - 92 år), 

föredrar aktiviteter i hemmet, oavsett svårighet i aktivitet (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). 

En skillnad i tolkning av aktivitet riskerar att missa viktiga aspekter av den äldres vardag, 

vilket i förlängningen kan innebära minskad aktivitet och mindre självständighet. Genom att 

använda aktivitetskort i bedömningsinstrument kan man snabbt framkalla responser hos dem 

som bedöms (Sachs och Josman, 2003). Är dessa responser felaktiga i förhållande till vad 

bedömaren avser att efterfråga, kan validiteten på instrumentet ifrågasättas då det då ej mäter 

vad det ämnar mäta (Laver-Fawcett & Mallinson, 2013).  

 

Även könsskillnader har påvisats i tidigare studier kring upplevelsen vid utförande av 

aktiviteter i vardagen (Källdalen et al., 2012). Därför gjordes även en jämförelse mellan män 

och kvinnor. I andra studier visade sig kvinnor ha större svårigheter än män vid 

hushållsarbete, handarbete, medan resultatet var det motsatta vid fritidsaktiviteter utanför 

hemmet. Forskarna menar här att svårigheter i utförande ska tolkas utifrån vilka aktiviteter 

respektive kön faktiskt utför (Källdalen et al., 2012). Att resultatet endast visar en signifikant 

skillnad mellan könen vid en aktivitet, Umgås med vänner och familj, kan bero på det låga 

deltagarantalet. Resultatet visar att kvinnorna i högre utsträckning identifierade denna 

aktivitet, och männen utförde den på annat sätt i större utsträckning.  
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Aktivitetskorten är grunden för I-HOPE med fokus på aktivitetsmiljön ”hemmet” (Stark et al., 

2010). För att instrumentet ska fungera ställer det krav på att aktivitetskorten visar relevanta 

miljöfaktorer i hemmet så att deltagare ska kunna identifiera aktiviteter och 

problem/utmaningar kopplat till aktiviteterna (Magasi et al, 2015). I likhet med Magasi et al. 

(2015) visar resultatet att deltagarna hade svårt att identifiera relevanta miljöfaktorer på några 

av aktivitetskorten, exempelvis gällande underhålla och reparera hemmet.  

 

Av de aktiviteter som deltagarna i studien ansåg saknades i aktivitetskorten var bädda sängen 

och plocka i och ur diskmaskinen mest förekommande. Vid användande av I-HOPE genomgår 

personerna tre steg, där de bland annat ombeds identifiera och prioritera aktiviteterna (Stark et 

al., 2010). För att detta ska kunna göras på en klientcentrerat vis, är det viktigt att även 

aktiviteter som personen inte själv minns, finns identifierad, för att stödja utförandet av 

aktivitet så att en självständig vardag kan skapas (Stark, et al., 2010). Det är därför viktigt att 

bedömningsinstrumentets aktivitetskort är anpassade till den målgrupp det ämnar bedöma, 

nämligen personer över 65 år i ordinärt boende i Sverige.  

 

Metoddiskussion 
Författaren ser vissa nackdelar med ett subjektivt urval i studien. Det finns enligt Olsson och 

Sörensen (2011), risker med detta urval, då resultatet kan avvika från populationen som man i 

stort vill generalisera till, och därigenom inte gå att dra några slutsatser från. Även säkerheten 

i resultatet kan vara svårt att visa med subjektivt urval (Holme & Solvang, 1997). Studiens 

resultat kan således endast representera de deltagare som författaren rekryterade till sin studie, 

och denna behöver replikeras för att generaliseringar ska kunna göras. Författaren valde 

vidare att i studien även godkänna synonymer på aktiviteterna, samt de delaktiviteter som 

ingick i parentesen för vissa aktiviteter, tex personlig vård (borsta tänder, raka sig, kamma 

håret makeup). Här finns en risk att författaren varit för inkluderande, och att det på så vis inte 

framgått i resultatet, att aktiviteten benämns med en ologisk term. Vissa av benämningarna till 

aktivitetskorten i enkäten kan utifrån detta problematiseras. Ett exempel på sådan är öppna 

dörr/svara telefon. Denna översättning och val av benämning upplevde författaren som 

felaktigt då bilden visar en man som öppnar en dörr. Att vissa av aktivitetskorten även 

innehöll en aktivitet som kombinerar flera aktiviteter, kan ha vilselett deltagarna, som enligt 

resultatet hade svårare att identifiera just dessa aktiviteter. Även tolkningen av 
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svarsalternativen kan problematiseras, då det finns en risk att deltagarna kan ha tolkat 

alternativen annorlunda en vad författaren avsåg. 

 

Gällande studiens validitet, där syftet var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar 

äldre personers aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt att identifiera om det 

finns ett behov av att komplettera med ytterligare aktiviteter, finns en brist i att enkäten i liten 

utsträckning undersökte deltagarnas förslag på ytterligare aktiviteter som inte fanns med i 

instrumentet. Innehållsvaliditeten i enkäten kan således delvis ifrågasättas (Gunnarsson, 

2002). Denna del kan vara av stor vikt för att bedömningsinstrumentet ska vara applicerbart 

och användbart i en svensk kontext, varför författaren i efterhand önskar att denna fått ta 

större utrymme i jämförelse med de 44 originalaktiviteterna.   

 

De flesta deltagare träffade författaren, men sju av dessa intervjuades via telefon, efter att 

enkäten sänts till dem via mail. Detta kan ha påverkat resultatet, då bildernas framställning 

kan ha varierat beroende på deltagarnas dator. Deltagarna hade i dessa fall inte heller 

möjlighet att själva fylla i enkäten, utan detta gjordes över telefon av författaren utifrån vad de 

svarade verbalt. Enkätens reliabilitet kan således ha påverkats då det finns skillnader i var och 

hur den fylldes i, och beroende på vad de frågade under tiden (Gunnarsson, 2002). Över 

telefon fick deltagarna även muntligen ge samtycke först, och sedan signera missivbrevet som 

sänts till dem. Missivbrevet hade till syfte att informera om studien samt säkra att 

samtyckeskravet uppfylldes. Dock upplevde författaren att missivbrevet även hade en 

kontraindikativ effekt då några personer valde att inte delta efter att författaren bad om en 

signatur som bekräftade att dennes deltagande var frivilligt. Flera deltagare valde att endast 

skriva under med förnamn och uttryckte även sin oro för att skriva under ett dokument trots 

att de hade informerats om studien både muntligt och skriftligt.  

 

Konklusion 
De 19 aktiviteter som alla 21 deltagare identifierade sig med kvalificerar således, utifrån 

denna studie, för att användas i en svensk version av I-HOPE, då det är en förutsättning att 

aktiviteten på bilden måste kunna identifieras om deltagaren ska kunna sortera och rangordna 

den. Inga av aktiviteterna bedömdes som oidentifierbara av majoriteten av deltagarna, och det 

är utifrån detta svårt att dra slutsatser kring huruvida vissa aktivitetskort bör exkluderas i en 

svensk version av I-HOPE. Det framgick dock att många av aktivitetskorten behöver 
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uppdateras gällande miljö, utrustning och/eller utförande. Detta visade sig tydligast bland de 

aktiviteter som kombinerar flera aktiviteter. Sådana aktivitetskort fångade troligtvis inte 

komplexiteten i interaktionen mellan hemmiljön och aktivitetsutförande hos deltagarna. Det är 

viktigt att identifiera de aktivitetskort i I-HOPE, som äldre i Sverige inte är bekanta med eller 

inte identifierar sig med för att kunna anpassa instrumentet till svensk kontext. Om dessa kort 

ej överensstämmer med personens vardagsaktiviteter finns det risk att personen väljer att 

prioritera aktiviteter som egentligen inte ger delaktighet och ökad tillfredsställelse i vardagen. 

Enkäten hade på ett tydligare vis kunnat inhämta förslag på ytterligare aktiviteter som är 

viktig för målgruppen. Genom ett kulturellt anpassat bedömningsinstrument med bilder, som 

I-HOPE, minskar risken att aktiviteter som äldre tidigare prioriterat i vardagen, missas vid 

arbetsterapeutisk bedömning i hemmet. Uppdateringar av aktivitetskorten bör ske 

kontinuerligt då framför allt tekniken ständigt utvecklas och att detta i sin tur påverkar dagliga 

aktiviteter. Resultatet visar sammanfattningsvis att nuvarande aktivitetskort i I-HOPE 

innehåller en rad aktiviteter som relevanta för äldre över 65 i ordinärt boende, dock att korten 

behöver uppdateras, kompletteras med fler aktiviteter och anpassas för att vara användbara i 

en svensk version av I-HOPE.  
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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 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 student:   

    

Christopher Horgen   

Telefon: 076-6286175   

E-post: chrhor-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 genom att skriva under ”Informerat samtycke” och 

återsända det i det förfrankerade kuvertet. Efter det kontaktar vi dig.  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…………………………………………………………………….. 

 

  

  

  

  

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 
 
5) Bostadsområde 

Stad 
Tätort 
By 
 
6) Typ av boende 

Villa 
Radhus 
Lägenhet 
 
7a) Använder Du förflyttningshjälpmedel inomhus? 

Ja 
Nej, gå till fråga 8. 
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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 3 

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: 

 

 

 


