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Sammanfattning 
 

Meningsfulla aktiviteter ingår i arbetsterapeutens kompetens och något som 

arbetsterapeuter bör grunda sina interventioner i. Syftet med examensarbetet var att 

beskriva upplevelse av möjlighet och hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med 

hemtjänst i ordinärt boende. Examensarbetet hade en kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer. Tio deltagare intervjuades. En kvalitativ innehålls-

analys resulterade i faktorer som både möjliggjorde och hindrade meningsfulla 

aktiviteter. Tre kategorier identifierades; ”Den fysiska miljöns betydelse”, miljön kring 

den äldre påverkade utförandet beroende på om den var anpassad eller inte, om man 

hade närhet till aktivitet, om man hade möjlighet till transport samt att den varma 

årstiden möjliggjorde. ”Hindrande Personfaktorer”, kroppsliga begränsningar och 

mentala begränsningar påverkade möjlighet till utförande av meningsfulla aktiviteter. 

”Organiserade sociala aktiviteter”, kyrkan möjliggjorde aktivitet, hemtjänsten stöttar 

till viss del och organiserade aktiviteter har lagts ned. Temat ”Det handlar inte om hur 

gammal man är, utan hur man är gammal” framkom. Samhällets syn på äldre samt 

äldres internaliserade syn på sig själva påverkar möjlighet till utförande av 

meningsfulla aktiviteter. Slutsatsen var att möjlighet till meningsfulla aktiviteter 

påverkas av omgivningsfaktorer och personfaktorer. Denna kunskap bidrar till att 

arbetsterapeuter kan arbeta för att äldre ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter 

genom att uppmärksamma de hinder och möjligheter som den äldre upplever. 
 

Nyckelord: Arbetsterapi, hemtjänst, ordinärt boende, omgivningsfaktorer, hälsa 

 
 
 



 
 

 

 
 

Summary 
 

Elderly’s experience of the possibilities and hindrance to meaningful 
activities – a qualitative interview study 
Meaningful occupations are part of the occupational therapist’s competence and 

should be the foundation in interventions. The aim was to describe the experience of 

the possibilities and hindrance to meaningful activities for elderly in ordinary living 

who has support from home care. The thesis had a qualitative design with semi 

structured interviews with ten participants. The result showed factors that enabled and 

disabled the possibility to perform meaningful activities. “The importance of the 

physical environment”, the environment around the elderly affected the performance 

due to if it was adapted or not. Activities nearby, transportation as well as light and 

warmth enabled meaningful activities. “Obstructive personal factors”, physical body 

factors and mental body factors affected the ability to perform meaningful activities. 

“Organized social activities”, the church enabled activities, the home care support to 

some extent and organizations have cancelled activities. The theme “It´s not about 

how old you are, but how you are old” emerged. Society’s opinion about the elderly 

and elder’s internalised opinion about themselves affect the possibility to meaningful 

activities. The conclusion showed that environmental factors and individual factors 

affected the ability to perform meaningful activities. This knowledge contributes to 

occupational therapists work to enable meaningful activities for the elderly. 

 

Keywords: Occupational therapy, home care, ordinary living, environmental factors, 

health 
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Inledning 

Meningsfulla aktiviteter är enligt Erlandsson och Persson (2014) en viktig del i 

människans liv för att kunna uppleva hälsa. Meningsfulla aktiviteter kan till exempel 

vara att fika med en vän, ta en promenad eller att kunna ta på sig kläderna själv (ibid.). 

Källdalen, Marcusson, Nägga och Wressle (2012) menar att arbetsterapeutiska 

interventioner ska grundas i, för individen, meningsfulla aktiviteter. För att kunna 

arbeta klientcentrerat (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016) är det därför av intresse för 

professionen att skaffa mer kunskap om individens upplevelse av möjligheter och 

hinder för utförande av meningsfulla aktiviteter. Enligt Kroksmark (2014) medför 

utförandet av meningsfulla aktiviteter ett ökat välmående för individen. En ökad 

upplevd hälsa hos individen ökar även hälsan i samhället (Erlandsson & Persson, 

2014). Enligt Backman och Hentinen (2001) upplever individer som behöver hjälp vid 

aktivitetsutförande en sämre livstillfredställelse än individer som klarar sig 

självständigt. Har man svårt att klara sig självständigt kan man få beviljat stöd till 

hemtjänst (Socialstyrelsen, 2015a). Enligt Socialstyrelsen (2015a) har en stor andel 

äldre som bor kvar i hemmet, även kallat ordinärt boende, stöd av hemtjänst för att 

klara av vardagen. Andelen äldre i samhället ökar och många äldre önskar att få bo 

kvar längre i hemmet (Boverket, 2016). Problemområdet för examensarbetet är att det 

behövs mer kunskap om faktorer som påverkar utförande av meningsfulla aktiviteter 

för äldre individer i ordinärt boende.  
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Bakgrund  

År 1992 infördes något som kom att kallas för ädelreformen (Socialstyrelsen, u.å.-b). 

Den innebar att kommunen tog över ansvaret för de äldre, som tidigare delades med 

landstinget (ibid). Innan ädelreformen inträdde har äldreomsorgens historia varit 

rörig. I början av 1900-talet fanns endast fattigvård som då involverade de fattiga i 

samhället, vilket oftast var äldre (Drott Tolf, Ardström & Eriksson, 2010). Lite senare 

infördes även fattigvårdlagen som innebar att äldreboenden skulle börja byggas. Dock 

var dessa boenden inte bara till för de äldre utan även funktionshindrade. Det var inte 

förrän på 60-talet som äldreboenden byggdes som endast var till för äldre, vilket senare 

under ädelreformen fortsatte att utvecklas (ibid). Idag bor många äldre kvar i sina egna 

hem (Boverket, 2016), så kallat ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2015a).  

Socialnämnden ska verka för att möjliggöra för de äldre att kunna bo kvar i hemmet 

(Bennich, Börjesson, Larsson, Wolmesjö & Zanderin, 2017). Detta anges i 

Socialtjänstlagen [SoL], ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (Socialtjänstlagen, Lag 2010:427, 5 kap 

4§). 

 

Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) är den lag som omfattar äldreomsorgen och 

styr arbetet kring den äldre (Drott Tolf, Ardström & Eriksson, 2010). ”Socialtjänstens 

omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande” (Socialtjänstlag, SFS 2001:453, kap 5. 4§). Denna paragraf är den 

byggsten som äldreomsorgen grundar sitt arbete i (Holm Ivarsson, & Ortiz, 2013). I 

socialtjänstlagen betonas vikten av att den äldre är delaktig i besluten kring hemtjänst 

för att ta hänsyn till den fria viljan och undvika att hemtjänsten utför oönskade insatser 

(Bennich, Börjesson, Larsson, Wolmesjö & Zanderin, 2017) och därmed arbeta utifrån 

ett klientcentrerat fokus (Holm Ivarsson & Ortiz, 2013).  Som hemtjänstpersonal 

arbetar man nära den äldre och medverkar till stor del i dennes liv och för att kunna ge 

en god omvårdnad måste hemtjänstpersonalen möta den äldre med respekt (Eneroth, 

2013).   

 

Den åldrande befolkningen  

Den stora generationen 40-talister börjar gå i pension och en stor ökning av andelen 

äldre kommer ske de närmsta åren (Boverket, 2016). Boverket (2016) skriver att trots 

ökningen av den åldrande befolkningen så förblir de äldre friskare högre upp i 

åldrarna. Nilsson (2016) skriver däremot att då den äldre befolkningen ökar ställer det 

högre krav på vården, därför krävs mer resurser för att man ska kunna ta hand om de 

äldre. Det en stor brist på personal inom vården och särskilt äldreomsorgen, vilket även 

förväntas öka inom de närmsta 15 åren (ibid.). Problemet grundar sig i att allt färre 

ungdomar väljer att utbilda sig inom vårdyrken och särskilt äldreomsorgen (Mattmar 

& Holmin, 2012). Inom de närmsta 10 åren kommer över en tredjedel av de som nu 

arbetar inom vården att gå i pension (ibid). Detta i kombination med att antalet äldre 



 
 

 

3 
 

ökar kommer leda till att personalbristen inom äldreomsorgen blir stor (Nilsson, 

2016).  

 

En äldre människa som på grund av sjukdom behöver stöttning vid utförande av 

aktiviteter definieras som att hen ingår i den fjärde åldern (Karp, Agahi, Lennartsson, 

Lagergren & Wånell, 2013). I denna definition utgår man ifrån individens hälsa och 

funktion, en individ i den fjärde åldern har en eller flera funktionsnedsättningar och är 

beroende av andra (Fristedt, 2013). För examensarbetet har författarna valt att utgå 

från denna definition av äldre. Då äldre i den fjärde åldern är i behov av hjälp från 

andra och fler äldre önskar bo kvar i hemmet allt längre behövs ökade insatser från 

hemtjänst (Boverket, 2016). Enligt Socialstyrelsen (u.å.-a) innebär hemtjänst hjälp 

med service och personlig omvårdnad i individens hem, även kallat ordinärt boende. 

Beslut om individen får hemtjänst görs via biståndshandläggare (Socialstyrelsen, u.å.-

a). Hjälp med service kan exempelvis vara bankärenden, inköp samt tillagning av mat. 

Personlig omvårdnad tillgodoser fysiska, psykiska och sociala behov, exempel klä sig, 

förflytta sig eller att individen ska känna sig trygg och säker i sitt hem (ibid). Hemtjänst 

infördes på mitten av 1900-talet men då under namnet ”Hemsamariterna” (Drott Tolf, 

Ardström & Eriksson, 2010). Vanligt idag är att hemtjänsten arbetar utefter ett så 

kallat patogent arbetssätt, vilket innebär att man endast hjälper till med det mest 

basala som den äldre behöver för att klara sig till exempel mat och hygien (Westlund, 

2013). Enligt Westlund (2013) bör man arbeta utefter ett salutogent arbetssätt. Det 

salutogena arbetssättet skiljer sig från det patogena arbetssättet genom att mer fokus 

läggs på känsla av sammanhang, som benämns KASAM (Holm Ivarsson & Ortiz, 2013). 

Inom KASAM är meningsfullhet en viktig faktor (Jönson & Harnett, 2015) och genom 

ett salutogent arbetssätt kan hemtjänsten arbeta för att göra den äldres liv meningsfullt 

(Westlund, 2013). Inom det salutogena arbetssättet fokuserar man på att göra 

individen delaktig (ibid.). Att känna delaktighet är enligt Internationell klassifikation 

av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa [ICF] en viktig komponent för att 

uppleva hälsa (Socialstyrelsen, 2015b).  

Teoretisk referensram 

En arbetsterapeutisk modell om meningsfulla aktiviteter, är ValMO-modellen [ValMo] 

(Erlandsson & Persson, 2014). ValMo står för The Value and Meaning in Occupations, 

alltså värde och mening i en aktivitet (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). 

ValMO-modellen fokuserar på aktiviteter i förhållande till människans livssituation 

utifrån tre perspektiv; makro, meso och mikro (Erlandsson & Persson, 2014). I 

makroperspektivet ser man till alla aktiviteter under individens livslopp. 

Mesoperspektivet fokuserar på de aktivitetsrepertoarer (aktiviteter som utförs) 

individen har vid ett visst tillfälle i livet. Mikroperspektivet ser till enskilda aktiviteter 

till exempel att dricka juicen vid frukosten. Erlandsson och Persson (2014) delar även 

in aktiviteter i olika värden; konkret, sociosymboliskt och självbelönande. Alla värden 

kan upplevas som meningsfulla i olika sammanhang beroende på samspelet mellan 

aktivitet, värde och perspektiv. Examensarbetet relaterar till modellen då man ser till 

hela livsloppet, värdet i aktiviteten i relation till upplevd hälsa samt förändrat 
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aktivitetsutförande men i bibehållen miljö. Ett ökat välbefinnande hos individen 

resulterar även i en ökad hälsa i samhället (Ibid.). 

Tidigare forskning 
Att kunna utföra aktiviteter i vardagen och ha en hög aktivitetsnivå har visat sig ge 

positiva effekter på livstillfredställelsen hos äldre (Källdalen, Marcusson, Nägga & 

Wressle, 2012). Enligt Backman och Hentinen (2001) påverkas dessa effekter av om 

individen klarar av att utföra aktiviteterna självständigt eller behöver hjälp. Om 

individen kan klara av att utföra aktiviteter självständigt så leder det till en högre 

livstillfredställelse. De individer som istället behöver hjälp vid utförandet av dagliga 

aktiviteter upplever en lägre livstillfredställelse (ibid). Som arbetsterapeut har man 

kunskap om meningsfulla aktiviteter (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2010) och 

kan arbeta med äldre individer som bor i ordinärt boende. Arbetsterapeutens 

interventioner i ordinärt boende fokuserar ofta på aktiviteter i dagliga livet, så kallad 

ADL och hur individen klarar av att utföra dessa. Aktiviteter i dagliga livet är till 

exempel att klä sig, gå på toaletten, laga mat och äta (Sveriges arbetsterapeuter, 2017). 

I många fall har man inte individens upplevelse av meningsfulla aktiviteter i fokus 

(Heinonen et al, 2012). Enligt Källdalen, Marcusson, Nägga och Wressle (2012) ska en 

arbetsterapeuts interventioner grunda sig i meningsfulla aktiviteter. Forskning av 

Ellexson (2004) om arbetsterapeuters arbete med meningsfulla aktiviteter hos äldre 

har påvisat positiva effekter på hälsa och välmående. Arbete med meningsfulla 

aktiviteter kan ses som ett medel för att nå en bättre upplevd hälsa samt välmående i 

livet (Kroksmark, 2014). Erlandsson och Persson (2014) skriver att ett liv utan 

meningsfulla aktiviteter kan påverka individens hälsa negativt. De skriver även att 

meningsfullhet i en aktivitet är en subjektiv upplevelse som beror på individens 

förutsättningar, miljö och sammanhang. Vilka aktiviteter man upplever som 

meningsfulla kan förändras under livsloppet (Benkel, Molander & Wijk, 2016). Utifrån 

individen är det viktigt att ta hänsyn till deras upplevelse av möjlighet till meningsfulla 

aktiviteter för att öka upplevd hälsa och livstillfredsställelse (Erlandsson & Persson, 

2014). Vid sökning av forskning om meningsfulla aktiviteter hos äldre framkom att en 

stor del av den forskning som finns är från före 2000-talet. Ett exempel på detta är en 

artikel av Reker (1997) där man skriver om meningsfulla aktiviteter för att minska 

depression hos äldre som bor på kommunalt boende. Jönson och Harnett (2015) 

menar på att studier kring äldre kan bidra till att man problematiserar de äldre som 

grupp, genom att man framställer åldern som ett problem samt att man poängterar 

vilka brister det kan finnas inom äldreomsorgen. 
 

Utifrån denna kunskap behövs nyare forskning kring meningsfulla aktiviteter hos 

äldre, då mycket av den forskning som finns är över 20 år gammal. Denna forskning är 

dessutom gjord på äldreboenden. Därför riktar sig examensarbetet åt äldre som bor i 

ordinärt boende då allt fler äldre väljer att bo kvar i hemmet längre (Boverket, 2016). 

Enligt Källdalen, Marcusson, Nägga och Wressle (2012) behövs mer kunskap om äldres 

upplevelse av problemen vid utförandet av meningsfulla aktiviteter, vilket kan 

underlätta arbetsterapeutens arbete med meningsfulla aktiviteter. Därför fokuserar 
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examensarbetet på att beskriva de hinder och möjligheter som den äldre upplever 

kring meningsfulla aktiviteter. De individer som behöver hjälp vid utförandet av 

aktiviteter, av exempelvis hemtjänst, upplever ofta en lägre livstillfredställelse 

(Backman & Hentinen, 2001). Det är då viktigt att möjliggöra meningsfulla aktiviteter 

för att öka hälsan.  
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Syfte 

 

Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelse av möjligheter och hinder till 
meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende.  
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Material och metod 

Examensarbetet hade en kvalitativ design (Kristensson, 2014) och en deduktiv-

induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Förförståelse 
Författarnas förförståelse var att individer som bodde i ordinärt boende med stöd från 

hemtjänst hade begränsad möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Behövde individen 

mycket stöd från hemtjänsten kunde det innebära att individen hade stora 

aktivitetsbegränsningar och inte kunde utföra de aktiviteter hen ville. Författarnas 

definition av mycket stöd från hemtjänst var när individen fick hjälp med förflyttning, 

hygien, klädsel, mat samt hushållssysslor. Med lite stöd från hemtjänst menade 

författarna att individen till exempel fick hjälp med stödstrumpor eller enbart tillsyn 

någon gång per dag. Eftersom meningsfullhet i en aktivitet är en subjektiv upplevelse 

som förändras över tid kunde det vara en stor variation mellan de äldre i vilka 

aktiviteter de fann var meningsfulla. För vissa hade det kunnat vara att klä sig själv, 

duscha utan hjälp eller laga maten själv. För andra kunde det upplevas meningsfullt 

att lösa ett korsord, komma ut på en promenad eller träffa en vän. 

Urvalsprocess 

Tio deltagare rekryterades genom ett typiskt urval som grundade sig i det avsiktliga 

urvalet (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna var att deltagaren skulle bo i 

ordinärt boende samt skulle ha någon form av stöd från hemtjänst. Exklusionskriterier 

var individer som var i en palliativ fas samt individer som hade en demenssjukdom. 

Urvalsprocessen började med att författarna tog kontakt med enhetschefen för 

hemtjänsten i en medelstor kommun i södra Sverige och förklarade syftet med 

examensarbetet samt frågade om rekrytering av deltagare (Kristensson, 2014). 

Enhetschefen kontaktade därefter hemtjänstens samordnare som valde ut tio individer 

som matchade inklusions- och exklusionskriterierna. Hemtjänstsamordnaren tog 

sedan kontakt med dessa och förklarade vad examensarbetet gick ut på samt frågade 

om de ville delta. När dessa tio individer hade sagt att de var intresserade av att 

medverka i examensarbetet hade författarna ett möte med hemtjänstsamordnaren där 

författarna fick information om deltagarna samt planerade för intervjuer. Deltagarna 

hade redan sagt vilka tider de inte kunde och på så sätt pusslades ett schema ihop över 

vem som intervjuades vilken dag och tid. Hemtjänstsamordnaren kontaktade sedan 

deltagarna via ett hembesök och informerade muntligt samt skriftligt om tid och dag 

för intervjun.  

Datainsamlingsinstrument 

Intervjuerna var semistrukturerade där alla deltagare fick samma frågor. En 

intervjuguide användes under intervjuerna (bilaga 1) (Kristensson, 2014). 

Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor om andelen hemtjänst, ålder, 

boendesituation samt hur en vanlig dag ser ut, även boendetyp, kön och hjälpmedel 

dokumenterades. Tre huvudfrågor formulerades utifrån dimensionerna i ValMo-
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modellen, Makro-, Meso-, och Mikro-nivå (Erlandsson & Persson, 2014). Frågan på 

Makro-nivå handlade om hur aktivitetsmönstret såg ut före deltagaren fick hjälp av 

hemtjänst. På Meso-nivå ställdes frågan om deltagaren i dagsläget har möjlighet att 

utföra de aktiviteter hen vill. Frågan på Mikro-nivå handlade om vilka aktiviteter som 

är meningsfulla för deltagaren. Frågorna ställdes i kronologisk ordning, med 

tillhörande följdfrågor (Polit & Beck, 2012).  

Datainsamling 

Författarna börjadeintervjuerna med att presentera sig själva och syftet med 

examensarbetet samt hur intervjun skulle gå till, deltagaren fick även informationen 

skriftligt (bilaga 2) (Polit & Beck, 2012). De blev informerade om att det var frivilligt 

att delta och att de inte skulle påverkas negativt om de valde att inte delta samt att de 

när som helst under examensarbetets gång kunde välja att hoppa av. Deltagarna blev 

informerade om att citeringar kunde förekomma i det slutliga examensarbetet och att 

de själva kunde känna igen att de sagt citatet men att ingen annan kunde koppla det 

till dem. De informerades även om att intervjun spelades in och all insamlad data 

hanterades konfidentiellt samt att deltagarna inte kunde identifieras (Ejlertsson, 

2012). Aktivitet samt meningsfulla aktiviteter var begrepp som förklarades för samtliga 

deltagare. När deltagaren fått all information gav de sitt samtycke (bilaga 3), sju 

deltagare gav skriftligt samtycke medan tre deltagare gav muntligt samtycke på grund 

av olika funktionsnedsättningar som gjorde att de inte kunde skriva under. 

Intervjuerna gjordes i deltagarnas hem efter deltagarnas önskan (Polit & Beck, 2012) 

och båda författarna deltog under alla intervjuer. En av författarna höll i intervjun och 

den andra flikade in med följdfrågor, författarna höll i fem intervjuer var. Under 

intervjuerna stämde författaren av med deltagaren om informationen hade uppfattats 

korrekt (Polit & Beck, 2012). Sex av intervjuerna gjordes enskilt med en deltagare åt 

gången. Efter önskemål från deltagarna gjordes fyra intervjuer i par där både man och 

hustru var deltagare. Deltagaren bestämde själv den plats i bostaden där intervjun 

skulle genomföras (Polit & Beck 2012). Den av författarna som höll i intervjun började 

med att ställa bakgrundsfrågor följt av huvudfrågor samt följdfrågor. Varje intervju 

avslutades med att fråga deltagaren om hen hade några frågor eller någonting mer att 

tillägga (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna var mellan 22 minuter och 1 timme långa 

där de flesta var mellan 40–45 minuter. 

Databearbetning 

Bearbetning av den insamlade datan gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys 

(Kristensson, 2014). Första steget i databearbetningen innebar avidentifiering av 

intervjuerna samt transkribering där frågor och svar skrevs ut ordagrant (Polit & Beck, 

2012). Avidentifieringen gjordes genom att intervjuerna numrerades från 1 till 10. Efter 

transkriberingen läste författarna igenom fem intervjuer var där meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter samt koder togs ut (Kristensson, 2014). När detta gjorts 

träffades författarna och läste igenom två av varandras intervjuer samt 

meningsenheter och koder. Olikheter diskuterades tills författarna uppnådde en 

konsensus (ibid.). När alla koder var färdiga placerades dem på ett stort bord framför 
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författarna och de koder som hade liknande innebörd sammanställdes i en 

representativ underkategori som diskuterades fram. Underkategorierna diskuterades 

sedan och sammanställdes i representativa kategorier. Exempel ur den kvalitativa 

innehållsanalysen presenterades i tabell 1 (Kristensson, 2014).  

 
Tabell 1 Exempel på analys, från meningsenhet till kategori 

 
Intervju 
nr 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Koder Underkategori Kategori 

3 Jag ska vänta 

med att komma 

dit, det ska va 

varmare och 

ljusare så jag 

kan komma 

Vänta med att 

komma dit det 

ska va varmare 

och ljusare 

Det ska va 

varmt och 

ljust 

 
 
 
Ljus och värme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö 

4 Det är ju inte så 

långt, där går 

jag och en 

väninna till mig 

och en som bor i 

området också, 

vi går 

tillsammans så 

att det, sånt 

klarar jag av 

Det är inte 

långt, vi går dit, 

det klarar jag 

Gångavstånd 

till aktivitet 

Närhet till 
aktivitet 

1 Och det är ju 

bara det att om 

det är så mycket 

som såhär 

tröskel så 

kommer jag inte 

över utan att slå 

halvvägs ihjäl 

mig 

Bara så mycket 

som en tröskel 

så kommer jag 

inte över utan 

att slå halvvägs 

ihjäl mig 

Kommer 

inte över 

trösklar 

Anpassning av 
miljö 

8 Sen att jag har 

sambo så vi kan 

ut och åka med 

bilen så man 

kommer 

någonstans va 

Har sambo så vi 

kan åka med 

bilen så man 

kommer 

någonstans 

Sambo 

möjliggör 

transport 
Transport 

 

Etiska överväganden 
En etisk egengranskning gjordes av författarna innan examensarbetets start, (bilaga 

4). Individer i en palliativ fas har valts som exklusionskriterie eftersom de är i en 

situation som är etiskt känslig, eftersom man inte kan garantera att inte skada 

principen (Scriven, 2013) följs då en lång intervju kan göra mer skada hos individen 

än det gör nytta för examensarbetet. Även individer som har en demenssjukdom är i 

en etiskt känslig situation och därför har det valts som ett exklusionskriterie. När det 

gäller individer som har en demenssjukdom går det heller inte att säkerställa att de 
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förstår vad de samtycker till (Castensson, 2013). Det går heller inte garantera att 

autonomiprincipen och samtyckeskravet följs (Ejlertsson, 2012). Demenssjukdom 

kan även innebära vissa svårigheter vid en intervju som gör att den inte kan 

genomföras på samma sätt som med personer utan sjukdomen (Svensk nationell 

datatjänst, 2016). Frågor om känsliga personuppgifter så som sjukdom, religion och 

sexualitet ingår inte i intervjun då det inte är relevant för examensarbetet 

(Personuppgiftslag [PUL], SFS 1998:204). Intervjuerna har skett i deltagarnas hem 

och data dokumenterades via inspelning av endast ljud för att skydda deltagaren och 

dennes integritet (Kristensson, 2014).  För att deltagarna skulle känna att de var i en 

trygg miljö under intervjun gjordes den i deltagarens hem då ingen av deltagarna 

önskade något annat. Hemtjänstsamordnare tog första kontakten med deltagaren för 

att skapa trygghet då det är en människa deltagarna känner sedan tidigare 

(Kristensson, 2014). Informationskravet uppfylldes genom ett informationsbrev som 

gavs till deltagarna. Informationsbrevet innehöll namnen på författarna för 

examensarbetet samt vilken högskola, syftet och genomförandet av examensarbetet 

samt frivillig medverkan och att den insamlade data enbart kommer användas i 

forskningssyfte i aktuellt examensarbete (bilaga 2) (Vetenskapsrådet, 2002). 

Medverkan i examensarbetet var frivilligt och för att uppfylla samtyckeskravet fick 

deltagarna information om att de har rätt att hoppa av närhelst de ville samt att de fick 

skriva på ett informerat samtycke (bilaga 3) om de valde att delta (Ejlertsson, 2012). 

Två deltagare var blinda och en hade stor funktionsnedsättning i händer därför gav 

dessa tre deltagare sitt muntliga samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom 

att den insamlade data förvarades på en extern hårddisk inlåst i ett kassaskåp för att 

obehöriga inte skulle kunna ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att den insamlade data enbart användes till 

forskning i detta examensarbete samt inte användes för beslut angående den enskilde 

(Ejlertsson, 2012).  
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Resultat 

Deltagarna var mellan 80–93 år och bestod av sju kvinnor och tre män. Fyra av 

deltagarna bodde i villa tillsammans med make/maka. Fem deltagare var 

ensamboende i lägenhet, fyra på markplan samt en på våning två i ett hus utan hiss. 

En deltagare bodde med sambo i lägenhet på markplan. Fyra av deltagarna hade 

rullstol och de som hade trappsteg för att komma ut hade fått en ramp installerad. En 

deltagare använde rollator inomhus samt vid kortare sträckor utomhus, vid längre 

promenader användes rullstol. Två deltagare hade rollator för enbart utomhusbruk och 

två använde rollator både inomhus och utomhus. En av deltagarna hade inga 

gånghjälpmedel (Tabell 2). Andelen hemtjänst varierade stort mellan deltagarna, den 

med minst stöd av hemtjänst hade besök två gånger om dagen där hemtjänsten tittade 

in för att se att allt var ok på grund av oro hos deltagaren efter fall. Den med mest stöd 

av hemtjänst hade besök 4 gånger om dagen och fick hjälp med bland annat personlig 

hygien och klädsel. På frågan hur en typisk dag ser ut, var det stor variation i svaren. 

En deltagare berättade att hen mest satt still och vilade hela dagen medans en annan 

deltagare hade fullt med aktiviteter från morgon till kväll. 

 
Tabell 2 Redovisning av bakgrundsfakta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultatet sammanställdes i tre kategorier som beskriver deltagarnas upplevelser av 

möjligheter och hinder till meningsfulla aktiviteter; Den fysiska miljöns betydelse, 

Hindrande personfaktorer samt Organiserade sociala aktiviteter (Tabell 3). Under 

dessa kategorier finns även ett antal underkategorier. Slutligen har ett tema 

identifierats som genomsyrade alla intervjuer; ”Det handlar inte om hur gammal man 

är, utan hur man är gammal” (Westlund, 2013, s.13). 

  

Kön Antal 
Man 3 
Kvinna 7 
  
Boendeform Antal 
Ensamboende i lägenhet 5 
Sambo i lägenhet 1 
Make/maka i villa 4 
  
Hjälpmedel Antal 
Använder hjälpmedel 9 
Använder inte hjälpmedel 1 
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Tabell 3 Redovisning av resultat 
 
Underkategori Kategori  Tema 
Ljus och värme möjliggör  

Den fysiska miljöns 
betydelse 

”Det handlar inte om 
hur gammal man är, 
utan hur man är 
gammal” 

Närhet till aktivitet 
Anpassning av den fysiska 
miljön 
Transport 
Kroppsliga begränsningar Hindrande personfaktorer 
Mentala begränsningar 
Aktiviteter anordnade av 
kyrkan 

 
Organiserade sociala 
aktiviteter Förlust av organiserade 

aktiviteter  
Hemtjänstens stöd vid 
aktivitet 

 

Den fysiska miljöns betydelse 

Under denna kategori har fyra underkategorier formats; Ljus och värme möjliggör, 

Närhet till aktivitet, Anpassning av den fysiska miljön och Transport.  

 

Ljus och värme möjliggör 

Deltagarna betonade vikten av vädret för att kunna utföra meningsfulla aktiviteter. 

Ljus och värme, det vill säga sommar var viktiga faktorer för att de skulle kunna utföra 

aktiviteterna. Dessa faktorer gjorde att deltagarna kunde vara ute och genomföra 

aktiviteter som de inte har kunnat göra under de kallare månaderna. Aktiviteter som 

man gjorde på sommaren var till exempel ut och åka, ta sig till aktiviteter, kunna 

besöka familjen samt att bara vara ute.  

 

”Sommartid sitter vi ofta ute i pergolan och då verkar jag trivas… Det gör vi på 

sommartid, sitter vi ofta ute här…” (Deltagare 2) 

 

Närhet till aktivitet 

De deltagare som uppgav att de har möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter hade 

flera av dessa i sin nära omgivning. Vissa av aktiviteterna utfördes i hemmet, andra på 

gångavstånd från hemmet eller i den nära omgivningen runt hemmet. Närheten till 

meningsfulla aktiviteter påverkar därför utförandet av dessa. 

 

”Komma ut i naturen, det är inte så mycket men hon min väninna som bor på andra 

sidan järnvägen och vi försöker å gå ut, inte så långt å inte så fort å stannar ofta å 

pratar men i alla fall vi rör på oss så sånt är ju också meningsfullt…” (Deltagare 4) 

 

Anpassning av den fysiska miljön 

Flera deltagare nämnde den fysiska miljön som antingen hinder eller möjliggörande 

för aktivitet. Miljöer som inte var anpassade till individens behov utgjorde hinder, 
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bland annat trösklar i hemmet, trottoarkanter samt för låga toalettstolar och ej 

rollatoranpassade hem hos vänner. Detta påverkade deltagarnas möjlighet till 

meningsfulla aktiviteter då de på grund av faktorer i miljön runt om kring, inte kunde 

utföra aktiviteterna. Miljöer som istället var anpassade för individens behov 

möjliggjorde meningsfulla aktiviteter.  

”Jag kan inte åka till dom för jag kan ju inte komma in med rollatorn i alla hem…” 
(Deltagare 9) 
 
Transport 

Transportmöjlighet var en viktig faktor för möjligheten av utförande av meningsfulla 

aktiviteter. Flera deltagare berättade att de kom ut mer förr när de hade körkort och 

att de då kunde åka och hälsa på familj och vänner. De deltagare som inte hade någon 

transportmöjlighet i form av eget körkort, färdtjänst, kollektivtrafik eller få skjuts av 

någon annan upplevde att detta utgjorde ett hinder för aktivitet då de inte kunde ta sig 

till platsen för aktiviteten.  

 

”Man kommer ju inte ut så ofta som man gjorde förr… förr hade jag ju bil” (Deltagare 

2) 

 

De deltagare som hade transportmöjlighet berättade att det var en faktor som 

möjliggjorde aktivitet då de kunde ta sig till aktiviteten.  

 

”Sen att jag har sambo så vi kan ut och åka med bilen så man kommer nånstans va” 

(Deltagare 8) 

 

Hindrande personfaktorer 

Vid intervjuerna identifierades flera personfaktorer som hindrade utförandet av 

meningsfulla aktiviteter och två underkategorier har utformats; Kroppsliga 

begränsningar och mentala begränsningar.  

 

Kroppsliga begränsningar 

Gångsvårigheter, synförlust och sjukdomar som reumatism och stroke var kroppsliga 

begränsningar som påverkade möjlighet till utförande av meningsfulla aktiviteter och 

bidrog till att man inte utförde aktiviteter som man önskade. Gångsvårigheter gjorde 

att deltagarna inte kunde ta sig ut själva och flera nämnde att om de bara kunde gå så 

kunde de utföra fler aktiviteter. Deltagare som förlorat synen berättade att de inte 

längre kunde göra aktiviteter som de ville eftersom de inte längre såg. Deltagare 

uttryckte att reumatism bidrog till rullstolssittande då deltagaren inte kunde hålla i 

rollatorn vid gång vilket ledde till att det var svårare att utföra aktiviteter. För en 

deltagare var det meningsfullt att kunna bjuda på fika när hen fick besök, men 

berättade att på grund av sin stroke kunde hen inte längre sätta på kaffebryggaren. 

 



 
 

 

14 
 

”Men mina favoritidrotter det var skjutning å, ja skidor å skjutning å skidskytte, men 

det fungerar ju ingenting nu med dom här benen kan jag inte åka skidor å med den 

här synen, ja då får jag skjuta rakt ut i luften…” (Deltagare 7) 

 

Mentala begränsningar 

Flera deltagare uppgav oro som en orsak till att de inte utförde meningsfulla aktiviteter. 

De tordes inte ge sig ut för att de kanske inte klarade av att ta sig in igen eller att de var 

oroliga för att ramla och skada sig vilket gjorde att de avstod från vissa aktiviteter. De 

berättade även att de inte längre hade någon lust att göra vissa saker, att de tappat 

gnistan. 

 

”och jag får, går inte ut ensam med den här för att jag är inte säker på att jag kommer 

in igen…” (Deltagare 1) 

 

Organiserade sociala aktiviteter 
Underkategorier som framkom var: Aktiviteter anordnade av kyrkan, Förlust av 
organiserade aktiviteter samt Hemtjänstens stöd vid aktivitet. 
 

Aktiviteter anordnade av kyrkan 

Av dem som berättade att de utför meningsfulla aktiviteter var kyrkan en genomgående 

faktor som möjliggjorde dessa. Kyrkan utgjorde en träffpunkt för många av deltagarna. 

Deltagarna berättade att en kyrkbuss kommer och hämtar dem på gatan där de bor och 

kör dem till kyrkans lokaler där det finns olika aktiviteter att göra. De berättade att 

kyrkan anordnar utflykter och att personer från kyrkan kommer hem och är sociala 

med dem.  

 

”… som kyrkan har också, så då är vi där och sjunger å gapar, skriker å skrattar och 

dricker kaffe…” (Deltagare 4)  

 

Förlust av organiserade aktiviteter 

Några deltagare berättade att de tidigare haft flera meningsfulla aktiviteter som 

anordnats av ideella föreningar. Även dessa har setts som en träffpunkt. Aktiviteterna 

var vävning, pensionärsförening och snickeriverkstad men dessa har lagts ned av olika 

anledningar. Det fanns inte personal som hade kunskap om hur man sätter upp en 

vävstol, pensionärsföreningen har slutat och snickeriverkstaden har lagts ned. Detta 

har påverkat möjligheten av utförandet av meningsfulla aktiviteter då de inte längre 

finns.  

 

”Jag va med i pensionärsföreningen förut… och de förresten har de slutat upp med 

här helt och hållet… Så det var ju, men nu är det slut med det så det blir ju inte nått” 

(Deltagare 2) 

 

Hemtjänstens stöd vid aktivitet 
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Det var delade meningar kring om man fick begränsat eller tillräckligt med stöd från 

hemtjänsten men alla deltagare var nöjda med stödet de får. Deltagarna berättade att 

hemtjänsten gärna vill hjälpa till men att de styrs av sina regler över vad de får och inte 

får göra samt beslut som tagits om vilket stöd deltagaren har rätt till. Hemtjänsten 

brukar fråga om det finns något mer de kan hjälpa till med, men det är inte alltid de 

har möjlighet att tillgodose deltagarens önskemål. 

 

”Ibland frågar dom är det någonting som vi kan göra va och när vi lägger fram 

förslag då går det inte va” (Deltagare 5) 

 

De deltagare som tyckte att de får tillräckligt stöd har bland annat berättat att 

hemtjänsten hjälper till med skötsel av blommor vilket de själva inte kan göra längre, 

de upplever sina blommor som meningsfulla och är därför tacksamma att de får hjälp 

att hålla dem vid liv. En deltagare berättar att mer hjälp erbjuds om så önskas men då 

på vissa villkor och därför har man tackat nej till det extra stödet. 

 

”… jag kunde fått hjälp å duscha om jag hade velat men då ska det jäktas å det ska gå 

så fort så jag vill hellre sitta i lugn och ro å jag vill ta i lite i håret och sitta med det…” 

(Deltagare 4) 

Det handlar inte om hur gammal man är, utan hur man är gammal – ett 
tema 
 

De återkommande kommentarerna i samtliga intervjuer var kommentarer som ”det 
går inte, jag är för gammal” och ”när man är gammal kan man ingenting” och 
avslutade meningar med ”men jag är väl för gammal” vilket ledde till detta tema. Flera 
deltagare uppgav att de inte utför aktiviteter längre på grund av att de upplever att de 
inte kan eller tar för givet att de inte kan utföra aktiviteter för att de blivit äldre. För 
några handlade det även om att man inte vill utföra några aktiviteter när man blivit 
gammal. De beskrev åldern som ett hinder för utförande av meningsfulla aktiviteter 
och sa till författarna att bli gammal är inte något att se fram emot.  
 
”Jag kan säga att bli inte gamla vad ni gör” (Deltagare 10) 
 
”Jag räknar inte med att jag ska kunna göra det nu” (Deltagare 3) 
 
Flera deltagare uppgav även att de inte alls känner sig gamla som andra tror utan dom 
känner sig fortfarande unga inombords. 
 

”… för jag känner mig inte gammal, det gör jag inte, jag är sån inuti som jag alltid 

har varit så att gammal är jag inte men jag är ju äldre…” (Deltagare 4) 

 

”… jag känner mig inte äldre när jag va 20” (Deltagare 7) 

 
Flera deltagare uppgav även hur omgivningen har påverkats av att deltagarna har blivit 
äldre. Det rörde sig om vårdens bemötande när man blivit äldre, att man har ålder 
emot sig samt att människor runt om kring tar avstånd.  
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”Är man gammal så skiter de i en tycker jag… man har åldern emot sig” (Deltagare 

8) 

 

”Man har ju fått en liten bekantskapskrets men i o med att man har blivit äldre nu va 

så håller dom sig ifrån” (Deltagare 5) 

 

Deltagarna kände ensamhet då familjemedlemmar avlidit och omgivningen tagit 

avstånd när de blivit äldre. Ensamhetskänslan fanns både hos dem som var 

ensamboende och de som bodde med make/maka. 

 

”mina barn [har] dött… allihop… ligger på kyrkogården och dit har jag svårt o ta mig 

så det får bli när nån tar hand om ett, så livet är ju egentligen ingen höjdare för mig, 

va ska jag sitta här för?” (Deltagare 1) 

 

”Nu har jag ingenting, bara tjata med gubben det är inte roligt alls” (Deltagare 6) 

 

Deltagare uppgav även att de har slutat att utföra aktiviteter som de gjorde tillsammans 

med andra eller tillsammans med sin make/maka, för att de är nu är ensamma.  

 

”och när min man levde var vi ute och åkte mycket, nåt som vi gillade så var det att 

åka dom här bussresorna och särskilt till Norge” (Deltagare 4) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna ville beskriva deltagarnas upplevelser, upplevelser är subjektivt och kan 

inte beskrivas i siffror därför har examensarbetet en kvalitativ design (Kristensson, 

2014). Frågor är formulerade utifrån ValMO-modellens makro-, meso-, och 

mikroperspektiv (Erlandsson & Persson, 2014) och utgår därför från en modell, alltså 

en deduktiv ansats (Polit & Beck, 2012). Deltagarna har möjlighet att svara fritt på 

frågorna då intervjun är semistrukturerad (Kristensson, 2014) vilket innebär att även 

en induktiv ansats har använts (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna 

har redogjort för sin förförståelse i metoden för att på så sätt öka trovärdigheten i 

examensarbetet (Kristensson, 2014). Då författarna har diskuterat kring deras 

förförståelse så var författarna medvetna om denne och har på så sätt kunnat undvika 

att det har påverkat resultatet. 

 

Ett typiskt urval användes för att medvetet kunna välja ut deltagare som passade för 

examensarbetets syfte (Polit & Beck, 2012). För att variationen mellan deltagarna 

skulle bli större har inkusionskriteriet hemtjänst inte någon minimum eller maximum 

gräns utan det viktiga var att de hade hemtjänst. För att kunna rekrytera deltagare som 

passade för examensarbetet samt matchade inklusions- och exklusionskriterierna 

kontaktades en enhetschef för hemtjänst som i sin tur hänvisade vidare till en 

hemtjänstsamordnare. Hemtjänstsamordnaren valde ut tio individer som matchade 

inklusions- och exklusionskriterierna. Vid intervjuer är det en fördel att deltagarna 

själva vill bidra med sina berättelser och upplevelser (Kristensson, 2014). Då 

hemtjänstsamordnaren kände till individerna kunde hen välja ut deltagare som mer än 

gärna ville bidra med sina upplevelser vilket var positivt för examensarbetet då 

författarna inte hade haft samma möjlighet att välja ut lämpliga deltagare (ibid.). 

Hemtjänstsamordnaren kontaktade deltagaren om vilken dag och tid intervjun skulle 

ske genom ett hembesök för att det inte skulle bli några missförstånd över telefon 

mellan deltagaren och författarna. 

 

Intervjun var semistrukturerad för att ge deltagarna möjlighet att berätta fritt om sina 

upplevelser av möjligheten till meningsfulla aktiviteter (Polit & Beck, 2012). 

Författarna valde att utgå från ValMo-modellen vid formulering av frågor för att få ett 

så fylligt resultat som möjligt genom att få en bild av aktivitetsrepetoaren över tid. Det 

är inte relevant att presentera resultatet i makro-, meso-, och mikroperspektiv, i 

förhållande till examensarbetets syfte men alla perspektiv behövs för att förstå den 

nuvarande situationen. Därför har ValMo-modellen inte presenterats i resultatet. En 

intervjuguide användes som ett verktyg för att säkerställa att deltagarna fick samma 

frågor och för att öka trovärdigheten i examensarbetet (Kristensson, 2014). 

Bakgrundsfrågor om ålder, kön, boendetyp, boendesituation och stöd från hemtjänst 

har använts för att visa på variation bland deltagarna vilket ökar trovärdigheten 

(Kristensson, 2014). Frågan ”hur en vanlig dag ser ut” ger en bild av deltagarens 

aktivitetsrepertoar men ger inte ett direkt svar på examensarbetets syfte, därför har 
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författarna valt att lägga denna fråga som en bakgrundsfråga. Öppna frågor är bra då 

det ger deltagaren chans att svara fritt på frågan, men det finns även en risk att svaren 

enbart blir övergripande. Följdfrågor har därför använts för att ge deltagaren möjlighet 

att ge mer djupgående svar (Kristensson, 2014). För att ge deltagarna chansen att 

berätta saker som inte kommit upp tidigare under intervjun samt ställa frågor 

avslutades varje intervju med att fråga deltagaren om de ville berätta något mer eller 

hade några frågor (Polit & Beck, 2012). 

 

Deltagarna valde själva var intervjuerna skulle utföras och alla intervjuer skedde i 

deltagarnas hem. Fyra av intervjuerna skedde i par, så kallade dyadic interviews (Polit 

& Beck, 2012), då båda i paret var tilltänkta deltagare. De önskade att få göra 

intervjuerna tillsammans och då deltagaren bestämmer över förhållandena under 

intervjun så accepterade författarna deras önskemål (Kristensson, 2014). I båda par-

intervjuerna var kvinnan den mer aktiva deltagaren men bjöd även in mannen i 

samtalet och frågade efter hans upplevelse. Dyadic interviews kan ha påverkat 

resultatet genom att den ena parten inte kom till tals lika mycket samt att de kanske 

inte delade med sig av information då make/maka var i samma rum. Dyadic interviews 

kan även ha bidragit till att information framkom genom att den ena parten berättade 

om aktiviteter som den andre utförde som denne inte hade tänkt på. Det visade även 

att även man och hustru som fortfarande bor kvar i hemmet kan känna ensamhet och 

inte ha möjlighet till meningsfulla aktiviteter trots att de har varandra.  

 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer för att redan under datainsamlingen 

påbörja triangulering genom att författarna kunde diskutera informationen efter 

intervjuerna då båda tagit del av samtalet (Kristensson, 2014). För att avdramatisera 

intervjusituationen samt skapa en kontakt med deltagaren valde författarna att börja 

varje intervju med småprat om andra saker så att deltagaren skulle känna sig bekväm 

(Polit & Beck, 2012). Under intervjuerna gjordes noteringar av författarna för att 

undvika att data skulle gå förlorad på grund av eventuella tekniska fel eller liknande 

(ibid.).  

 

Författarna läste igenom varandras analyser för att se om man tänkt likvärdigt samt se 

till att analyseringen inte påverkats av förförståelsen (Polit & Beck, 2012). Koderna 

som formulerats under analysprocessen såg väldigt olika ut, därför diskuterades och 

omformulerades dessa så att de blev skrivna på liknande sätt, för att förenkla 

kategorisering. Författarna diskuterade fram underkategorier och kategorier 

tillsammans för att öka trovärdigheten genom triangulering (Kristensson, 2014). För 

att ge läsaren insyn i analyseringsprocessen och öka trovärdigheten har exempel från 

innehållsanalysen presenterats i databearbetningen. Citat till underkategorierna har 

tagits från alla intervjuer för att öka trovärdigheten i resultatet (ibid.). 

 
Vid databearbetningen framkom det att fler följdfrågor hade varit aktuella för att få ut 

mer av intervjuerna (Kristensson, 2014). Det rörde sig om djupgående frågor angående 
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transport och då specifikt färdtjänst, som kan tänkas påverka möjligheten till 

utförande.  

 

Resultatdiskussion 

Examensarbetets fokus har legat på möjlighet till utförande av meningsfulla 

aktiviteter. Under den manifesta analyseringen (Kristensson, 2014) framkom flera 

faktorer som både kan hindra och möjliggöra meningsfulla aktiviteter.  

 

Deltagarna uppgav miljön som en påverkande faktor för meningsfulla aktiviteter. 

Kielhofner (2012) skriver om miljön som ett hinder eller en möjlighet för aktivitet 

beroende på om den är anpassad efter individens behov eller inte. Den fysiska miljön 

utanför hemmet visade sig vara det största miljömässiga hindret för utförande av 

meningsfulla aktiviteter. Dessa hinder var bland annat trottoarkanter och att andras 

hem inte var anpassade för deltagarnas behov. Enligt Boverket (2016) behöver 

samhället börja anpassas för ökningen av äldre med fokus på att anpassa individens 

hem utifrån dennes förutsättningar men även anpassning av offentliga miljöer och 

transport.  

 

Kyrkan visade sig vara en av de viktiga faktorerna för möjliggörande av meningsfulla 

aktiviteter. Kyrkan möjliggör meningsfulla aktivitet genom att anordna aktiviteter i 

form av att besöka de äldre i hemmet för en social stund men också aktiviteter i kyrkans 

lokaler, till exempel sjunga sånger och fika. De bidrar även med transport i form av en 

kyrkbuss som hämtar de äldre utanför deras hem, kör dem till kyrkans lokaler för 

aktiviteter samt kör hem dem efteråt. Kyrkan är en träffpunkt för många äldre och en 

möjlighet att engagera sig socialt och på så sätt öka hälsan (Österman & Wånell, 2010) 

samt ge individen en känsla av delaktighet (Socialstyrelsen, 2015b). Träffpunkter kan 

vara antingen finansierade av kommunala insatser eller anordnas av ideella 

organisationer och möjliggör sociala såväl som fysiska aktiviteter som upplevs 

meningsfulla av många äldre (Jönson & Harnett, 2015). Enligt Österman och Wånell 

(2010) har träffpunkter en positiv inverkan på äldres hälsa och välbefinnande. De 

skriver även om en stor variation i utbudet av träffpunkter inom olika kommuner vilket 

innebär att alla äldre inte har samma möjlighet till dessa meningsfulla träffpunkter 

(ibid.). När de träffpunkter som finns läggs ned kan det innebära förlust av aktiviteter. 

 

Förlust av organiserade aktiviteter visade sig vara en anledning till att meningsfulla 

aktiviteter inte utförs. Att organisationer och frivilligverksamhet har lagts ner har 

medfört aktivitetsförlust för deltagarna och är utom individens kontroll. 

Aktivitetsförlust, eller Occupational deprivation som Wilcock och Hocking (2015) 

benämner det, innebär att individen blivit berövad aktiviteter av värde på grund av 

faktorer som individen själv inte kan påverka (Whiteford, 2000). Enligt ValMo bidrar 

förlust av meningsfulla aktiviteter till ohälsa (Erlandsson & Persson, 2014) Andra 

faktorer som bidragit till aktivitetsförlust var kroppsliga begränsningar så som 

synförlust, gångsvårigheter, reumatism och stroke.  
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Kroppsliga och mentala begränsningar var något som alla deltagare uppgav som en 

anledning till varför de inte hade möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter. En 

stigande ålder innebär en hög risk för sämre hälsa med sjukdomar som ger fysiska och 

kognitiva funktionsnedsättningar vilket påverkar aktivitetsutförandet (Fristedt, 2013). 

Backman och Hentinen (2001) skriver om att individer som klarar av att utföra 

aktiviteter på egen hand känner en ökad livstillfredsställelse. Det är därför angeläget 

att arbeta för att möjliggöra att de äldre, trots kroppsliga begränsningar, klarar av att 

utföra meningsfulla aktiviteter självständigt så gott det går. Hemtjänsten ska enligt 

Westlund (2013) arbeta utifrån ett salutogent arbetssätt som innebär att man utgår 

ifrån KASAM, vilket i sin tur innebär att man utgår från vad individen känner är 

meningsfullt och att individen ska vara delaktig i beslutet om hemtjänst. Flera 

deltagare önskade mer stöd av hemtjänsten i form av social tid vilket var meningsfullt 

för dem men de hade inte beslut från biståndshandläggaren om att få social tid.  Trots 

att hemtjänsten ska arbeta utifrån det salutogena arbetssättet är det vanligare att man 

arbetar utifrån det patogena arbetssättet och det skulle kunna bero på personalbristen 

som råder inom äldreomsorgen vilket resulterar i att de bara hinner hjälpa individen 

med de basala aktiviteterna (Mattmar & Holmin, 2012; Nilsson, 2016). En deltagare 

nämnde att hen kunde bli beviljad hjälp med dusch men att det medför en 

tidsbegränsning vid utförandet och att denne då valt att tacka nej för det känns mer 

meningsfullt att få sitta och schamponera håret i lugn och ro. Detta visar att i vissa fall 

finns mer stöd att få men det tar bort meningsfullheten i aktiviteten då den är villkorat 

och utförs under tidspress. Man kan se det som att hemtjänsten hjälper till med den 

basala aktivitetsrepetoaren och kyrkan bidrar med det däröver.  

 

Trots vissa åkommor som åldern medför samt samhällets negativa syn på ålderdomen 

(Andersson, 2008) säger flera deltagare att de inte känner sig gamla och enligt 

Boverket (2016) behöver åldern inte innebära sjukdom och ohälsa. Flera deltagare 

nämner att de känner sig som de alltid har gjort, det är bara kroppen som inte riktigt 

hänger med längre. ”Det handlar inte om hur gammal man är, utan hur man är 

gammal”, blev ett tema som resultat av den latenta analysen (Kristensson, 2014) då 

det var någonting som genomsyrade alla intervjuer. Namnet på temat kommer från 

Westlund (2013), och valdes då det representerade det temat står för. Deltagarna 

beskrev upplevelser att man har åldern emot sig och att man inte träffar vänner längre 

på grund av åldern. Flera av deltagarna sa att man inte klarar av någonting när man är 

gammal och att de tar för givet att de inte klarar av att utföra vissa aktiviteter nu när 

de är äldre. Att äldre upplever att de inte klarar av att utföra aktiviteter kan tänkas bero 

på samhällets syn på äldre och de äldres internaliserade syn på sig själva, som Fristedt 

(2013) skriver är det lätt att ta för givet att människor i en viss ålder har begränsningar 

i vad de klarar av att göra. Åldern har på så sätt blivit en stigmatisering (Andersson, 

2008). Blir en individ tilldelade egenskaper eller roller av andra tar denne tillslut på 

sig dessa egenskaper och roller, så kallat self-fulfilling prophesy/självuppfyllande 

profetia (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015).  Wilcock och 

Hocking (2015) skriver om vikten av att uppmuntra alla individer, även äldre, till att 
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utföra aktiviteter de önskar göra istället för att säga till dem vad de inte kan göra, detta 

för att öka hälsa och välmående hos individen. Negativ ålderism innebär att man blir 

särbehandlad på grund av sin ålder (Andersson, 2008). Enligt Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) ska man inte bli diskriminerad på grund av ett visst kön, läggning eller 

etnicitet. År 2013 gjordes ett tillägg i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som 

innebar att man inte heller ska kunna bli diskriminerad på grund av sin ålder (Jönson 

& Harnett, 2015). Deltagarna upplevde att de har åldern emot sig och att när man är 

gammal bryr sig vården inte om en längre. Resurser inom vården måste prioriteras på 

grund av ekonomi vilket ofta görs genom att begränsa vilka som får vissa behandlingar 

och vård i form av åldersgränser (Andersson, 2008). Det innebär att många äldre inte 

får den hjälp de behöver för att de är ”för gamla” och diskrimineras på grund av ålder. 

Även personal inom vården har en negativ inställning mot äldre individer enligt 

Andersson (2008). Personalen spenderade inte lika mycket energi och resurser på de 

äldre då man ansåg att det inte gick och/eller var någon idé att skapa en kontakt med 

individen samt att man inte hade kunskap om hur man ska bemöta de äldre (ibid.).  

 

Deltagarna berättade även att omgivningen tagit avstånd när de blivit äldre samt att 

nära anhöriga avlidit och att de på grund av detta upplever ensamhet. Även deltagarna 

som bodde med make/maka upplevde ensamhet och önskade att träffa andra 

människor i sociala sammanhang. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska äldre 

ha möjlighet till ett aktivt liv i sällskap med andra. Människan har enligt Argentzell och 

Leufstadius (2010) ett socialt behov och har enligt Kielhofner (2012) flera olika roller 

genom livet och roller som man identifierar sig med. Roller kan vara mamma/pappa, 

syster/bror och maka/make (Kielhofner, 2012). Ökad ålder medför vissa roll- och 

identitetsförluster samt skapar nya roller (ibid.). Många deltagare hade förlorat rollen 

som mamma/pappa och maka/make samt rollen som bilförare vilket de upplevde har 

påverkat deras aktivitetsrepertoar, som Wilcock och Hocking (2015) benämner 

occupational disruption. Kommentarer som ”och när min man levde var vi ute och 

åkte mycket, nåt som vi gillade så var det att åka dom här bussresorna och särskilt 

till Norge” och ”…allihop ligger på kyrkogården… så livet är ju egentligen ingen 

höjdare för mig” visade att stora förändringar i livet dels påverkar 

aktivitetsrepertoaren men även känsloförändringar kring aktiviteten som Wilcock och 

Hocking (2015) benämner occupational alienation. ValMo-modellen beskriver att 

känslor och värde i en aktivitet kan förändras över tid (Erlandsson & Persson, 2014). 

Livsförändringar så som förlust av make/maka kan leda till att aktiviteter inte har 

samma mening längre och på så sätt kan aktiviteter på mikro-nivå påverka 

aktivitetsrepetoaren på meso-nivå och slutligen makro-nivå (ibid.). 

 

Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv 

I examensarbetet presenterar resultatet olika hinder och möjligheter som den äldre har 

upplevt, vilket tidigare forskning inte har undersökt. Denna kunskap bidrar till att 

arbetsterapeuter kan förutse hinder och hitta lösningar samt att se vilka möjligheter 

som finns och använda sig av dessa. Då många äldre har förlorat flera meningsfulla 
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aktiviteter med åldern är det viktigt att arbetsterapeuten arbetar med att utreda vad 

som är meningsfullt för den äldre individen för att på så sätt kunna arbeta 

klientcentrerat (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) och möjliggöra 

meningsfulla aktiviteter samt öka hälsan (Erlandsson & Persson, 2014). 

Arbetsterapeuten är den profession som har mest kunskap om meningsfulla aktiviteter 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2010) vilket gör det angeläget att denne arbetar 

med att utreda hindren för utförandet av meningsfulla aktiviteter (Källdalen, 

Marcusson, Nägga & Wressle, 2012). För att möjliggöra meningsfulla aktiviteter trots 

kroppsliga begränsningar kan arbetsterapeuten arbeta med att anpassa aktiviteten så 

att aktivitetens krav matchar den äldres förutsättningar (Kielhofner, 2012). 

Arbetsterapeuten kan även förskriva hjälpmedel som underlättar vid utförandet av 

meningsfulla aktiviteter samt hitta strategier för att klara av dessa aktiviteter (Fisher, 

2009). Arbetsterapeuten bör även fortsätta arbeta med anpassning av hemmiljön för 

de äldre som bor kvar i ordinärt boende för att kunna möjliggöra aktivitet (Kielhofner, 

2012).  

 

Kommande undersökningar 
Fortsatta studier kan vara att undersöka hemtjänstpersonalens upplevelser kring 

stress, tidspress och möjlighet att kunna hjälpa den äldre med det som önskas. Även 

vilken typ av aktiviteter som är meningsfulla för äldre kan vara av intresse att 

undersöka. Då det är stor variation i utbudet av träffpunkter kan faktorer som påverkar 

möjligheten till anordning av träffpunkter undersökas. Det vill säga vilka faktorer som 

bidrar till att träffpunkter fungerar samt faktorer som gör att träffpunkter läggs ned. 

Kommande undersökningar skulle även kunna vara att ta reda på hur samhällets syn 

påverkar den äldres hälsa.   
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Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att undersöka de äldres upplevelser av möjlighet och 

hinder till meningsfulla aktiviteter. I resultatet framkom att de flesta deltagare 

upplevde att de inte hade möjlighet att utföra meningsfulla aktiviteter. De berättade 

om flera faktorer som hindrade möjligheten till utförandet. Hindrande faktorer var 

kroppsliga funktionsnedsättningar, fysisk miljö som inte var anpassad efter individens 

behov samt aktivitetsförlust. De som upplevde möjlighet till meningsfulla aktiviteter 

nämnde närhet till aktivitet samt stöd från kyrkan som möjliggörande faktorer.  

Möjliggörande av meningsfulla aktiviteter har därför påverkats av både 

omgivningsfaktorer och personfaktorer. I resultatet framkom även temat ”Det handlar 

inte om hur gammal man är, utan hur man är gammal”. Utifrån resultaten som 

framkommit och tidigare forskning kan slutsatsen dras att samhällets syn på äldre 

samt äldres syn på sig själva har betydelse för möjligheten till meningsfulla aktiviteter. 

Med stöd av denna kunskap kan man som arbetsterapeut arbeta för att de äldre ska 

kunna utföra meningsfulla aktiviteter.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjumall med exempel på frågor: 

 

Intervju nr:_____________________________________ 

Datum:_________________________________________ 

Intervjuare:_____________________________________ 

Intervjuns längd:_________________________________ 

 

Frågor: 

I: Bakgrundsfrågor: Hur gammal är du? Hur många gånger om dagen får du 

besök av hemtjänsten? Vad gör hemtjänsten? Bor du tillsammans med någon? 

Hur ser en typisk dag ut för dig? Hjälpmedel? Kön och boendetyp 

II: Hur många gånger om dagen får du besök av hemtjänsten?  

III:  Innan du fick hemtjänst, fanns det aktiviteter som du utförde då som du inte 

gör idag? 

        Följdfråga: Finns det någon anledning till att du inte utför dessa aktiviteter 

idag? Vilka aktiviteter var det? Var dom meningsfulla?  

IV: Har du möjlighet att utföra alla aktiviteter du vill? 

      Följdfrågor: Vilka aktiviteter är det som du inte har möjlighet att utföra? Vad är        

anledningen till att du inte har möjlighet att utföra dessa? Finns det möjlighet att få 

hjälp att utföra dessa? 

V: Vad är meningsfullt för dig att kunna göra? Tillexempel något som ger dig 

glädje. 

      Följdfråga: Klarar du av att göra det själv? 
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Bilaga 2 

Deltagarinformation 
Meningsfulla aktiviteter hos äldre som bor i ordinärt boende 

Det här är ett examensarbete med syfte att beskriva upplevelsen av möjligheter och 

hinder till meningsfulla aktiviteter hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende. Vi är 

två arbetsterapeutstudenter som läser sista året på Hälsohögskolan vid Jönköping 

University och arbetar just nu med vårt examensarbete. Examensarbetet har en 

kvalitativ design som innebär att deltagarna intervjuas. Vi undrar nu om just du vill 

medverka i vårt examensarbete? 

 

Vad innebär det att medverka? 

Examensarbetet innebär att du deltar i en intervju där vi båda studenter kommer 

medverka. Intervjun spelas enbart in via ljud, alltså ingen film. Frågorna som ställs 

under intervjun berör meningsfulla aktiviteter, aktiviteter i vardagen samt 

tillgängligheten av dessa. En aktivitet är någonting du gör, exempelvis äter frukost eller 

går en promenad. Intervjun sker på dina villkor där du bestämmer plats och tid samt 

när pauser behöver tas. Eventuella citeringar kan förekomma i det slutliga 

examensarbetet.  

 

Måste man delta? 

Deltagandet i examensarbetet är frivillig och du får när som helst avbryta din 

medverkan. Väljer du att inte delta eller vill hoppa av under examensarbetets gång 

kommer du inte påverkas negativt. Din vanliga vård kommer inte påverkas av 

examensarbetet. Väljer du att delta kommer du få skriva på ett informerat samtycke 

som innebär att du tagit del av informationen och godkänner ditt deltagande i 

examensarbetet. 

 

Sekretess 

Det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

obehöriga får ta del av informationen och materialet kommer enbart användas till 

forskning för detta examensarbete. Materialet förvaras oåtkomligt för obehöriga. Du 

kommer inte nämnas vid namn eller på annat sätt kunna identifieras i examensarbetet. 

Eventuell citering kan förekomma men enbart du själv kan identifiera ditt citat, ingen 

annan. Det slutliga examensarbetet kommer finnas tillgängligt på biblioteket vid 

Jönköping University.  

 

Vid frågor kontakta: 

Linnéa Wedin: weli1499@student.ju.se 

Linnéa Wisberg: wili14mw@student.ju.se 

Handledare: 

Inger Jansson: Inger.Jansson@ju.se  

Telefon: 036 – 10 13 11 



 
 

 

30 
 

Bilaga 3 

 

Skriftligt samtycke till att delta i ett examensarbete 

Meningsfulla aktiviteter hos äldre som bor i ordinärt boende 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om examensarbetet. Jag 

samtycker härmed till att jag har förstått informationen och godkänner därmed mitt 

deltagande i examensarbetet. Jag är medveten om att jag deltar frivilligt och får avbryta 

min medverkan när som helst utan att det påverkar mig negativt.  

______________________ 

Datum 

 

______________________ 

Deltagarens underskrift 

 

Önskar du att få ta del av den färdiga studien? 

 

 

Ja Nej 
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 EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 

 

Examensarbetets titel: Äldres upplevelse av möjlighet till meningsfulla aktiviteter 

 

 

 
O OOo           Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
                     Jönköping den 2017-03-01 

Student/studenter: Linnéa Wedin & Linnéa Wisberg 

Handledare: Inger Jansson 

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande 
 nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)? Ja Tveksamt Nej 
a/ Medicinsk risk                              
b/ Smärta                                               
c/ Hot mot personlig integritet                                                            
d/ Annat obehag                                             
 
2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 
 i resultatredovisningen?                                               
 
3. Är deltagandet i projektet frivilligt?                                               
 
4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
 avbryta sitt deltagande?                                               
 
5. Innebär studien att personregister upprättas - om ja -                          
 vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 
       
 ....................................................................... 
 (registeransvarig person) 
 
6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 
a/ Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 
 och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)                                               
b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 
 beslut om att medverka eller avstå från medverkan?                         
c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 
 deltagaren avbryter sin medverkan?                                                                           
  
7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?                             
 

Bilaga 4 


