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Sammanfattning:  
I dagens samhälle bor äldre personer kvar i eget boende. De kan då vara i behov av insatser 
från hemtjänst, anhöriga och bekanta. Aktivitetsförmågan, tryggheten, hemmiljön och 
möjligheten till social gemenskap är viktigt för de äldre. När sedan förutsättningarna ändras 
behövs anpassningar för att vardagen ska bli hanterbar. 
  
Syftet med vår studie var att ta reda på hur de äldre ensamboende över 80 år upplever sin 
vardagssituation. Eftersom vi ville få deras egna åsikter och upplevelser valde vi en 
intervjustudie med kvalitativ ansats. Vi ville inrikta oss på personer med få vårdinsatser. För 
att komma i kontakt med dessa personer bestämde vi oss för att de skulle ha någon typ av 
insats från hemtjänsten. Vi kunde på så sätt få hjälp av hemtjänst och biståndshandläggare att 
välja ut lämpliga personer att intervjua. Då vi som författare bodde på olika orter valde vi att 
utföra fyra intervjuer var på respektive ort. Intervjuerna genomfördes med totalt åtta personer 
i åldern 82-93 år, sex män och två kvinnor, i personernas hem. 
Frågorna vi ställde handlade om hur de äldre upplevde vardagsaktiviteterna, boendemiljön, 
tryggheten och den sociala situationen. Vi ville också veta om de upplevde några svårigheter 
eller begränsningar i vardagen.  
 
Resultatet visade att de äldre ensamboende är mer aktiva och trygga än vi förväntade oss. Den 
främsta sysselsättningen är hushållsaktiviteter som förekommer i samband med matlagning 
och tvätt. Flera av deltagarna handlade sin egen mat och hade intresse att sköta detta på egen 
hand. Några deltog i sociala aktiviteter genom Frälsningsarmén och kyrkan samt bingospel, 
andra träffades utanför affären. Alla utom en var mycket nöjda med sitt boende och ville inte 
flytta. Ensamhet var det största problemet som flera av deltagarna uppgav, men i varierande 
grad. De uppskattade trots detta möjligheten att kunna råda över sin egen tid.  
 
I vår studie deltog fler män än kvinnor, vilket brukar vara det omvända inom äldreomsorgen. 
Det visade sig att de äldres aktiviteter stämde bra med vad de vill, kan och önskar göra. Den 
stora förändringen i den äldres liv sker i samband med att personen ramlar eller förlorar 
funktionsförmågan. De kände sina begränsningar men var ändå nöjda med situationen och var 
mer aktiva än vad vi förväntade oss.  
Sökord: Äldre, aktivitet, ensam, hemma och arbetsterapi 
              (Elderly, activity, loneliness, home, occupational therapy) 
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INLEDNING 
 

Stora förändringar har skett inom äldreomsorgen under 1990-talet, framför allt i samband med 
Ädelreformens genomförande 1992. Ädelreformen innebar att ansvaret för de äldres vård 
skulle samordnas mellan landstingen och kommunerna. Kommunens äldreomsorg skulle 
ansvara för all äldreomsorg och efter uppbyggnad av kompetensen även vissa sjukvårdande 
insatser.  Landstinget skulle enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inrikta sig på sjukvård 
som kräver läkarvård (Amundberg, 2003). Fördelningen av ansvaret ser olika ut i 
kommunerna.   

Enlig Socialstyrelsens rapport, Vård och omsorg om äldre (2006) får fler äldre omsorg och 
vård i hemmet. Nedläggningen av särskilda boenden går i vissa fall snabbt och man följer inte 
alltid upp och ser vilka konsekvenser det medför. Kritik riktas mot att personalkontinuiteten 
är mindre bra. De äldre får insatser från alltför många olika personer. Insatserna är 
standardiserade och omfattar mest praktisk service. Kvaliteten och det sociala i 
omsorgsrelationen kommer i andra hand. Förändringarna inom äldreomsorgen innebär ofta att 
anhöriga och närstående får ta ett större ansvar för de kvarboende och behöver då stöd för att 
klara detta. 

I vår studie vill vi ta reda på de äldres möjligheter till ett bra liv i vardagen och hur de 
upplever möjligheterna till aktivitet och gemenskap med andra. Idén till uppsatsen fick vi 
under vår praktik i primärvården då vi gjorde hembesök hos äldre personer. Vi fick 
uppfattningen att de ofta var ensamma och inte så aktiva.   

 

BAKGRUND 
 
Socialtjänstlagen och bistånd till äldre 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp de 
behöver. Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlagstiftning som ger kommunerna riktlinjer för hur 
de kan utforma de sociala tjänster, som den enskilde har rätt till. Den är inte detaljbestämd 
utan innehåller allmänna principer, och socialnämnden avgör hur den ska tillämpas.  
I socialtjänstlagens målförklaring skriver man att det inte bara är ekonomisk och social 
trygghet som ska främjas, utan också medverkan till jämlika levnadsvillkor och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet (Elmér et al, 2000). Inriktningen ska vara att tillvarata personens 
och gruppens egna resurser, med respekt för individens självbestämmanderätt och integritet. 
Man ska också ta hänsyn till människans ansvar för sin egen och andras sociala situation. 
Socialtjänsten bör följa vissa principer. De viktigaste av dessa är: helhetssyn, normalisering, 
kontinuitet, flexibilitet och närhet.  
De paragrafer som rör de äldres område är kap 5, 4-6 § § i SoL (Rättsnätet, 2006) och 
innehållet ser ut så här: 
  
”Socialnämnden skall 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. 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. 
Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 
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Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka 
med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.”  
 
Den största gruppen medborgare som behövt hjälp av samhället har alltid varit de äldre 
(Elmér et al, 2000). Under de senaste hundra åren har äldreomsorgen helt ändrat karaktär, från 
institution och fattigvård till service och vård i hemmet. Ädelreformens mål var valfrihet, 
trygghet och integritet (Amundberg, 2003). Detta innebär att så många som möjligt ska bo 
kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt, den s.k. kvarboendeprincipen.   
Socialtjänstlagen bygger på frivilliga åtgärder som betonar den enskildes ansvar för sin egen 
situation. Det är den äldre själv som ska bestämma över sitt liv och vilka åtgärder han/hon vill 
ha från äldreomsorgen. Hjälpen kallas för bistånd och måste sökas personligt och vara 
egenhändigt undertecknad. Alla biståndsprövningar ska göras utifrån individens behov. 
Biståndsåtgärderna ska verka för att kompensera, bevara eller återfå funktionerna hos den 
enskilde (Amundberg, 2003).  
Behovet av bistånd kan uppstå akut inom äldreomsorgen. Det kan t ex röra sig om hemtjänst, 
trygghetslarm eller sängplats för korttidsboende. Utgångspunkten bör vara att personen kan 
bo kvar hemma även om hon har behov av tillsyn och omvårdnad. När kraven på trygghet och 
säkerhet inte längre kan tillgodoses bör det finnas möjlighet att flytta till en särskild 
boendeform (Amundberg, 2003).  
 
Forskning om äldre 

GÅS – Gott Åldrande i Skåne 
Flera stora forskningsprojekt angående äldre pågår, både nationellt och internationellt. 
En stor studie pågår i Skåne under namnet GÅS – Gott Åldrande i Skåne (Elmståhl, 2006). 
Den startades 2001 och beräknas pågå 15-20 år till. Studien ingår i ett större nationellt projekt 
som heter SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care (Andersson, 2005). Det 
grundläggande syftet med SNAC är att under en längre tid (30 år eller mer) göra en 
individbaserad, områdesvis insamling av uppgifter som beskriver hälsan, åldrandet och 
behovet av omsorg såväl socialt, medicinskt och psykologiskt. Där registreras också vilka 
insatser individen erhåller från kommunens äldreomsorg och landstingets hälso- och sjukvård. 
Uppgifter om vilka insatser anhöriga och frivilligorganisationer gör samlas också in. 
Uppgifterna sparas i en longitudinell databas.  
 
Avsikten med projektet ”GÅS” (Elmståhl, 2006) är att öka kunskapen om vilka faktorer som 
påverkar de äldres hälsa och sjukdom. Studien vill också se hur behoven av vård och omsorg 
ser ut. Projektet består av två delar. Den ena delen är en befolkningsstudie och den andra 
delen handlar om äldres vård och omsorg och leds av professor Ingalill Rahm Hallberg. I en 
artikel i Vetenskapsrådets tidskrift, Forskning & Medicin (2005: 3) beskriver hon att äldres 
livskvalitet beror på deras funktionsförmåga och sociala nätverk. Var och hur de bor har ingen 
större betydelse så länge de får den hjälp de behöver. Forskning har visat att äldre som bor 
kvar hemma konsumerar mer av landstingets hälso- och sjukvård än de som bor i särskilt 
boende. Förklaringen kan vara att man inte har någon annanstans att vända sig än till 
akutmottagning, primärvårdsmottagning eller specialistmottagningar. De som bor i särskilt 
boende kan i ett tidigare skede få en adekvat vård. Enligt GÅS- forskarna finns det inget 
vetenskapligt stöd för att det är bättre för de äldre att bo hemma och inte heller för att de 
skulle vilja det. Vad personerna tycker i en fas i livet kan ändras snabbt om 
funktionsförmågan försämras. Att inse att funktionsförmågan successivt blir sämre är 
smärtsamt. Då är det inte längre så viktigt var man bor, utan att man kan få den hjälp man 
behöver och kan känna sig trygg. Professor Rahm Hallberg (2005) menar att nya metoder 
behöver utvecklas för vård av äldre och att man ska arbeta mer förebyggande. Ett sätt är att 
aktivt identifiera och söka upp de personer som är i riskzonen för inläggning, en 
förebyggande och uppsökande verksamhet.   



3 

Enable-age projektet  
Enable-age Project (Sixsmith, 2005) är ett projekt som handlar om äldres förmåga till 
självbestämmande, delaktighet, välmående, psykisk och fysisk hälsa vid högre ålder, och 
omgivningens betydelse för hälsosamt åldrande. Projektet är ett samarbete mellan 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Lettland och Ungern. Personerna som ingår i studien är 
över 80 år gamla och bor ensamma i eget hem. Data insamlades med hjälp av intervjuer som 
genomfördes av olika kategorier av hälsoarbetare, bland annat arbetsterapeuter, i de fem 
deltagande länderna mellan 2001 och 2004, med uppföljning flera år framåt. Frågorna 
handlade om hemkänsla, frihet och kontroll, säkerhet och trygghet, komfort och 
bekvämlighet, minnen och minnesförmåga, hemmiljö och samhälle, ekonomiska resurser.  
Man frågade också om personens uppfattning om oberoende, identitet, sociala avigsidor m m.  
 
Huvudmålet i hela Europa har varit att den äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt 
(Sixsmith, 2005). Det underliggande målet är inte bara att de äldre ska få åldras i hemmet, 
utan också vara kostnadseffektivt för samhället. De flesta deltagarna menar att så länge man 
är frisk, oberoende och aktiv, vill man bo kvar hemma. När förmågan att sköta sig själv 
minskar eller då funktionshinder eller sjukdom uppstår, så vill de hellre till ett serviceboende. 
När det bekväma, trygga och lättskötta hemmet en dag förvandlas till en opersonlig och 
opraktisk hemvårdsenhet, blir det besvärligt och otryggt. Vid minskat oberoende och behov 
av hjälp med att laga mat, komma ut, handla och kanske till och med behov av hjälp med 
personlig vård, anser de flesta att det är tryggare att vara där det alltid finns personal att tillgå. 
Betydelsen av sociala faktorer är lika i alla länder. Människan är social, var hon än bor, och 
behöver vänner och familj omkring sig. Många äldre, framför allt i England, använder telefon 
och Internet för att kommunicera med familjemedlemmarna (Sixsmith, 2005).  
 
De flesta äldre vill nå en hälsosam ålderdom, som innebär aktivt deltagande, bibehållen 
identitet, värdighet och överlevnad i sitt hem och i sin omgivning (Sixsmith, 2005). 
 
Äldre och aktivitet 
 
Att ha en positiv attityd till livet och att ha skaffat sig positiva vanor under sin livstid påverkar 
hur de äldre kan hantera sin situation och sitt åldrande. Genom att ha förmåga att organisera 
och välja ut det som anses viktigast i livet och ägna sig åt aktiviteter som ger känslomässig 
tillfredsställelse, t ex att träffa familj, vänner och bekanta, innebär att de äldre känner att livet 
är meningsfullt trots vissa begränsningar (Dehlin et al, 2000). 
 
I en studie utförd av Margareta Nilsson (2000) kan man läsa att känslomässig styrka och att 
ha energi, är något som äldre menar är viktigt och påverkar hälsan. Relationen mellan 
kroppslig och mental energi påverkar hur man upplever trötthet och svaghet. Sorg och glädje 
påverkar den mentala energin och även sociala relationer. Den mentala energin upplevs 
nödvändig för ett positivt åldrande. 
 
Fysisk aktivitet är en viktig del för att behålla både sin fysiska och psykiska hälsa. Allvarliga 
sjukdomar blir ofta lindrigare om den fysiska hälsan är god. Det är lättare att orka med de 
dagliga aktiviteterna som krävs för ett självständigt liv, vilket bidrar till välbefinnandet och en 
god ålderdom. Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att behålla funktionsförmågan långt upp 
i åldern och motverkar uppkomsten av många kroniska sjukdomar. Många äldre är inaktiva 
och inaktiviteten ökar med stigande ålder. Fler kvinnor än män är inaktiva. Orsakerna kan 
vara olika hälsoproblem, som t ex balanssvårigheter, synproblem, besvär från skelett och 
leder. Psykiska orsaker som oro och osäkerhet kan också bidra till minskad aktivitet.  
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Möjligheten att förbättra muskelstyrka och kondition vid fysisk träning är lika stor hos äldre 
som hos yngre personer, men det tar längre tid att se effekten av träningen hos äldre. En 
individuell anpassning av träningen måste göras med hänsyn till begränsningar av förmågan  
på grund av funktionsnedsättningar och olika sjukdomar. Träning i grupp ger sociala 
kontakter för de ensamboende och motverkar känslor av ensamhet och depression (Dehlin et 
al, 2000). 
 
För en äldre person räcker det med en promenad på c:a 30 minuter per dag för att få tillräcklig 
motion (Berleen, 2004). Det ger starkare benmuskler, högre kalciumhalt i benstommen och 
lägre blodfetter jämfört med dem i samma ålder som går mindre. Bevis finns för att träning 
minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Känslan av välbehag och stimulering är 
avgörande för att personen ska förbli aktiv, det gäller att hitta en form av aktivitet som man 
trivs med (Amundberg, 2003).   
 

Teoretisk grund för aktivitet 
Den arbetsterapeutiska teoretiska grunden är MoHo, Model of Human Occupation. Teorin 
bygger på människans vanor, vilja, utförandeförmåga och roller. Modellen utgår från att 
människan i grunden är aktiv och att utförandet av vardagliga aktiviteter främjar 
välbefinnande och hälsa (Kielhofner, 2002). 
 
Aktivitetsförmågan bygger även enligt Sonn (2000) på tre komponenter: en 
handlingskomponent, att en person utför/gör aktiviteten, en kapacitetskomponent, att personen 
kan och har färdigheter att utföra aktiviteten och en viljekomponent, vilket innebär att 
personen vill och är motiverad att göra något. För att underlätta för personen utvecklas olika 
arbetsterapeutiska strategier. Det kan vara att anpassa utförandet genom att t ex ändra 
personens dagliga rutiner eller att förenkla aktiviteten. En strategi är att förändra omgivningen 
genom att anpassa den fysiska miljön. Att använda hjälpmedel är en strategi, och att förändra 
utförandet och ändra förutsättningarna är en annan. Personen kan också be om hjälp eller, i 
värsta fall, strunta i att utföra aktiviteten. Det är personen själv som bestämmer hur 
betydelsefull aktiviteten är.  
 
Trygghet i boende och närmiljö 

Hjälpmedelsbehov 
Den största förändringen när det gäller hjälpbehovet sker mellan 70 och 76 års ålder.   
Äldre personer utgör den dominerande brukargruppen av hjälpmedel. Hela 70 % av alla 
hjälpmedel går till den åldersgruppen. Av de som bor i ordinärt boende och är över 75 år har 
47 % något hjälpmedel, dock inom gruppen ”mindre komplicerade” och ”mindre kostsamma” 
hjälpmedel. Det centrala målet för det hälsofrämjande samhället är att göra det enklare för 
äldre människor att leva ett oberoende liv och motverka ohälsa och handikapp. Man måste 
komma ihåg att äldre personer inte är en konstant likformig grupp utan är högst individuella. 
Hjälpmedlet kan inte ses som en isolerad åtgärd utan måste ses i ett vidare perspektiv utifrån 
brukarens utgångspunkt. Anpassning och modifiering av miljön kan öka individens förmåga 
och möjlighet att bo kvar hemma, vilket också ökar tryggheten (Sonn, 2000). 

Samtal om hälsa  
I skriften ”Det goda seniorlivet”, som är utgiven av Sveriges kommuner och Landsting (2006) 
beskrivs att ”Samtal om hälsa" är en uppsökande verksamhet som började 1999 i 
Örnsköldsviks kommun. Där erbjuds alla personer över 75 år som bor hemma ett hembesök. 
Besöket görs av en sjuksköterska eller arbetsterapeut från vårdcentralen och är ett samarbete 
med polis och räddningstjänst. Samtalet handlar om att bygga upp ett förtroende. Det förs 
samtal om hälsan, hur personen kan må bättre, om mat och motion och enkla 



5 

säkerhetsåtgärder. Mediciner och även naturläkemedel kontrolleras upp. Personalen 
kontrollerar att brandvarnare finns och att de fungerar. Att må bra handlar också om social 
gemenskap och därför får seniorerna den information som finns tillgänglig om kulturutbud 
och liknande. Dessutom får de en tydlig telefonlista med namn och telefonnummer om var 
personen kan vända sig i olika frågor, som t ex matdistribution, färdtjänst, hjälpmedel m m.  
Ett liknande projekt har påbörjats i Eskilstuna våren 2006.  

Utomhusmiljö  
I samma skrift (Det goda seniorlivet, 2006) berättas om ett bostadsområde i Kristianstad. Där 
genomförs ett projekt för att förbättra utemiljön för en tryggare vardag för de äldre och andra. 
Projektet går under namnet ”Kom så går vi”, och är en samverkan mellan Vägverket Region 
Skåne, Kristianstads kommun, Lunds Universitet och Lunds tekniska högskola. 
Nyckelpersonerna i projektet är seniorerna själva. Flera delstudier har utförts, dels en enkät 
via posten, dels observationer på plats, där en forskande arbetsterapeut tog promenader med 
de äldre i området. Därefter kartlades trottoarernas och gångbanornas status, som bredd, 
lutning och kantstenarnas höjd och även förekomst av bänkar. En forskningscirkel var en 
uppskattad och viktig del i projektet. Där ingick representanter för de boende, Vägverket, 
Skånetrafiken, kommunala förvaltningar, föreningar, fastighetsägare och politiker. Ett konkret 
åtgärdsprogram togs fram. Exempel på åtgärder är: sänkta kantstenar i alla gatukorsningar för 
rollatorer och rullstolar, bredare gångbanor separerade från cykelbanorna, ”grön gubbe” under 
längre tid, flera handikappvänliga bänkar, bättre tillgänglighet till busshållplatserna. En av de 
viktigaste faktorerna att framhålla är de äldres engagemang och delaktighet för en god hälsa 
hos befolkningen. Projektet ska utvärderas under 2006.  
 
I en artikel av Valdemarsson (et al, 2004) beskrivs vad äldre vill göra och vilka allmänna 
inrättningar de vill besöka. Det visar sig att de mest frekventerade platserna är varuhus och 
det är också dit de flesta vill gå. Enligt undersökningen besöktes apotek, bank, post, 
klädaffärer av många av personerna men inte så ofta. Caféer och kulturella inrättningar 
besöktes ofta men inte av så många. Utomhusmiljöerna bedömdes av deltagarna och problem 
som togs upp var ytbeläggningen, trottoarkanterna, övergångsställen, ombyggnader av 
gångbanor och gator, belysning, sittplatser, skyltar, parkeringsplatser och lastzoner (öppna 
dörrar och lastbryggor som inte är synliga). De största problemen är: trappor utan ledstänger 
och ramper, höga trottoarkanter, trasiga och ojämna trottoarer och gångbanor. Allt detta är 
onödiga risker för äldre personer och funktionshindrade.  
 
Sociala relationer 
 
Sociala relationer är viktigt för hälsan och välbefinnandet hos de äldre. Vilken kontakt den 
äldre har med barn, barnbarn eller andra nära släktingar påverkar i hög grad livsvillkoren. 
Socialt stöd påverkar hälsan positivt och minskar dödlighet och sjukdom både psykiskt och 
fysiskt. Det är allt färre äldre som bor tillsammans med yngre släktingar, vilket beror på de 
äldres ofta goda ekonomiska situation som ger dem möjlighet att bo i eget boende. Att 
kvinnor lever längre och ofta har gift sig med en äldre man ökar risken för kvinnor att bli 
ensamstående. De sociala relationerna är mycket beroende av om man är ensamstående eller 
ett par. Mycket av umgänget försvinner när man blir ensam. För äldre personer är också 
stödet från maka eller make viktigt för möjligheten att kunna bo kvar hemma om handikapp 
eller funktionshinder uppstår (Thorslund & Larsson, 2002).  
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PROBLEMOMRÅDE 
 
Ädelreformens genomförande har inneburit ändrade förutsättningar för de äldre. De flesta bor 
hemma så länge som möjligt med eller utan insatser från hemtjänsten. Den så kallade 
kvarboendeprincipen, som funnits sedan 50-talet, har fått en annan innebörd. Många av de 
äldre vill bo hemma så länge det går, men en del tycker inte det är tillfredsställande, behoven 
är olika. Den äldre har själv ansvar för sin tillvaro, men det kan vara svårt att inse när gränsen 
för att klara att bo hemma är nådd, och kommunen ska kontaktas. Problem kan uppstå för den 
enskilde att själv ta den kontakten om läget blir akut. Motivationen och aktivitetsförmågan 
förändras, vilket kan göra att tillvaron blir svår att hantera. Vad som är betydelsefullt i en 
äldre människas vardag och vad personen vill och kan göra med sin tid, är viktigt att ta 
hänsyn till. 
 
Som arbetsterapeut gör man punktinsatser genom hembesök med hjälpmedelsutprovning och 
bostadsanpassningar. Vid hembesöket kontrollerar man att hjälpmedlet fungerar just då, men 
vad händer sedan?  
 

SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka hur de ensamboende äldre upplever sina 
vardagsaktiviteter, sin hemmiljö, sitt sociala liv och tryggheten. 
 

METOD 
 
Urval 
  
För att få fram informationen utifrån syftet användes ett strategiskt/ändamålsenligt urval, 
vilket innebär att man handplockar en grupp personer som man tror kan ge den information 
man söker (Polit & Beck, 2004). Författarna tog kontakt med verksamhetschefer inom 
äldreomsorgen i Örebro och Eskilstuna och fick via biståndshandläggare och hemtjänst hjälp 
att välja ut fyra personer i varje ort som uppfyllde följande kriterier:   
 
� Ensamboende män och kvinnor. 
� Uppnått en ålder över 80 år. 
� Bor i eget boende. 
� Har enstaka insatser av hemtjänsten.  
� Ha förmågan att uttryck sig i tal. 
 
I Eskilstuna fick vi namnet på två män och två kvinnor. En kvinna avböjde och ersattes med 
en man, som hade mera insatser från hemtjänsten. I Örebro var det tre män och en kvinna från 
början. Fördelningen blev slutligen sex män och två kvinnor.  

 
Datainsamling 
 
Arbetet är en studie med kvalitativ ansats i intervjuform med en öppen och delvis riktad 
karaktär (Lantz, 1993). I intervjun använder man sig av det direkta mötet och det unika samtal 
som uppstår i just denna kontext (Widerberg, 2002).  
Intervjuerna genomfördes efter egen intervjuguide med öppna frågor i deltagarnas hem.  
Något vi tyckte kändes viktigt innan vi startade intervjun var att försöka etablera en så bra och 
naturlig kontakt med intervjupersonen som möjligt. Att personen kände förtroende för oss 
som intervjuare var viktigt för att intervjusituationen skulle bli bra och att samtalet kunde ske 
på ett naturligt sätt (Trost, 1997). 
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Frågorna var inriktade på deltagarens upplevelser och åsikter och var utformade så att de gav 
genomgripande svar. Intervjuguiden systematiserades och planerades noggrant för att ge de 
svar vi sökte (Krag Jacobsen, 1993). Eftersom vi var två studenter som skulle göra intervjuer 
på olika orter, planerades intervjuguiden noggrant för att vi skulle få så rättvisande svar som 
möjligt.  
  
Intervjuguide 
 
Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades efter bearbetning av syfte och bakgrund. Som teoretisk 
grund användes Sonn´s (2000) tre komponenter för aktivitetsförmåga: handling, kapacitet och 
vilja. Under det inledande arbetet med bakgrunden till studien reflekterade vi över det vi läst, 
och kom fram till ämnesområden i intervjuguiden som motsvarade syftet. Projektet Enable-
age (Sixsmith, 2005) gav inspiration till frågor och inriktning. Frågorna är indelade i teman 
med huvudfrågor och underfrågor. 
 
Genomförande  
 
En skriftlig begäran om tillstånd hos verksamhetschefen inom äldreomsorgen på respektive 
ort gjordes för att få göra intervjuer med personer inom verksamhetsområdet (Bilaga 2). 
Biståndshandläggare och hemtjänst valde ut, och tillfrågade de utvalda personerna om att 
delta i studien. Författarna fick namn och telefonnummer till de personer som visade intresse 
av att delta. Telefonkontakt togs därefter med deltagarna för att informera muntligt om 
studien och bestämma tidpunkt för intervjun. Därefter skickades en skriftlig information om 
studien till deltagarna där de kunde signera sitt samtycke (Bilaga 3). I brevet fanns 
information om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta 
om det uppstod tveksamheter eller om han/hon inte längre ville medverka i studien.  
 
Intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem och spelades in för en säkrare analys. Alla deltagare 
godkände inspelning av intervjuerna. Intervjun började efter ett inledande samtal för att lära 
känna varandra. Huvudfrågorna i guiden ställdes och beroende på hur uttömmande svaren var, 
ställdes flera följdfrågor. Följdfrågorna var även bra om personen hamnade för långt ifrån 
ämnet. I samband med intervjuerna gjordes anteckningar om sådant som var av betydelse i 
miljön eller hos den intervjuade deltagaren, som t ex hur de bodde, eventuell sjukdom, ålder, 
kön. Materialet behandlades konfidentiellt.  
 
Dataanalys  
 
Materialet analyserades med en kvalitativ ansats för att beskriva deltagarnas uppfattningar och 
upplevelser av att bo hemma (Lantz, 1993). I kvalitativa intervjuer bearbetas och analyseras 
materialet genom att försöka utröna vad personen menar och hur hon tänker och känner 
(Trost, 1997). Kvale (1997) menar att man genom detta förhållningssätt försöker förstå 
sociala fenomen, genom deltagarnas sätt att berätta hur de upplever sin omvärld och situation. 
En beskrivning görs sedan av upplevelsen som förutsätts spegla verkligheten såsom 
deltagarna ser den. Ett försök görs att sätta sin egen förförståelse och kunskap vid sidan om 
för att komma fram till en objektiv beskrivning av fenomenet. Det innebär inte att man helt 
bortser från sina egna förkunskaper och förförståelse, utan att man kritiskt analyserar dem i 
förhållande till vad som framkommer under analysen. Syftet är att beskriva och tolka olika 
teman som framkommer under intervjuerna (Kvale, 1997). Trost (1997) beskriver olika 
metoder för bearbetning av inspelade intervjuer där han förklarar att det inte finns några klara 
riktlinjer för hur arbetet ska gå till. Det finns flera sätt att utföra analysen på. 
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Intervjuerna genomfördes med fyra deltagare i Eskilstuna och fyra deltagare i Örebro. Tiden 
för intervjuerna varierade mellan 25 och 55 minuter. Efter att intervjuerna var genomförda 
skrevs de ut. Författarna skrev ut sina egna intervjuer från inspelningarna. Utskriften gjordes 
så ordagrant som möjligt med noteringar om pauser och skratt m m. Materialet omfattade c:a 
hundra sidor text. En hel del material föll utanför ramarna för syftet.  
 
Materialet, som var avidentifierat, skickades via Internet mellan författarna så vi kunde ta del 
av varandras intervjuer. Vi bearbetade och tolkade först våra egna utskrifter och sedan 
varandras och slutligen materialet i sin helhet. Materialet tolkades på detta sätt flera gånger. 
Utskrifterna lästes igenom många gånger för att få en överblick över vilka data som fanns i 
materialet. Därefter gjordes markeringar med olika färger, efter de teman vi hade i 
intervjuguiden: vardagsaktiviteter, hemmiljö, socialt och trygghet. Sedan jämfördes våra 
synpunkter och tolkningar av materialet och kategorierna bestämdes. Kategorierna användes 
som rubriker i resultatet.  
 
Etiska överväganden  
 
När man som arbetsterapeut bedriver forskning, både som verksam och under utbildning, bör 
man enligt Etisk kod för arbetsterapeuter (2005) följa de lagar, regler och riktlinjer som gäller 
för medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Enligt lagen (2003: 460) om 
”etikprövning av forskning som avser människor” informerade vi deltagarna både muntligt 
och skriftligt om hur studien skulle utföras, vilken metod som skulle användas och syftet med 
studien. Vi informerade också om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 
helst. Alla uppgifter som framkom i materialet behandlades konfidentiellt så att deltagarnas 
identitet skyddades. Inga namn eller personuppgifter fanns med i resultatet. Vid intervjuer i 
hemmet måste stor hänsyn tas till den personliga integriteten (Vetenskapsrådet, 2004). Efter 
analys och sammanställning förstördes materialet.   
 

RESULTAT 
 
Intervjupersonerna var mellan 82 och 93 år gamla, de var ensamstående och bodde i eget 
boende. Sammanlagt intervjuades åtta personer, sex män och två kvinnor. Sex av personerna 
bodde i lägenhet och två i eget hus. Hjälpinsatsen från hemtjänsten varierade från endast 
trygghetslarm till sjukvårdhjälp två gånger per dag. Några hade städhjälp varannan eller var 
tredje vecka och en hade mattjänst.  
 
Hushållsaktiviteter 
 
De aktiviteter som var vanligt förekommande hos alla deltagarna var de som sker i samband 
med att de äter sin mat. Frukosten klarade alla att göra i ordning själva och även enklare 
måltider på kvällen. Några lade ner ganska mycket tid på matlagning och tyckte att det var 
roligt. De såg det som ett intresse och tidsfördriv, att ha något att göra en stund på dagen.  
Tre deltagare engagerade sig mycket i sin matlagning och gjorde storkok och frös ner, för att 
ha till senare tillfällen. 
 
”Min största hobby är matlagning. Jag har halva skänken med kokböcker, mycket kokböcker. 
Och då gör jag olika rätter, ibland blir det dyrt och ibland blir det billigt, men då har jag att 
göra.” 
 
Två av deltagarna hade en period fått sin mat genom hemtjänsten, men tyckte inte att maten 
var god och ville hellre laga sin egen mat. De fick då äta vad de själva tyckte om. En av 
deltagarna hade mattjänst men tillagade sin egen mat vissa dagar. Det fanns möjlighet för 
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några att gå till en matsal i något närliggande servicehus eller boende och äta sin lunch mitt på 
dagen. Två personer hade det som daglig rutin och två gick dit det när det serverades någon 
maträtt som tilltalade dem. Men det hände också att de tillagade sin egen mat då de inte tyckte 
att det som serverades passade dem. 
Fem deltagare handlade sin mat själva, medan de övriga fick hjälp att handla av hemtjänsten, 
anhöriga eller bekanta. 
 
Hushållsaktiviteter som att sköta sin tvätt nämndes av fyra av deltagarna. De hade egen 
tvättmaskin i badrummet och kunde tvätta när de ville. De uppgav att de tyckte att det var 
viktigt att sköta sina kläder och se prydliga och ordentliga ut.   
 
”Jag vill vara klädd när jag går ut, för jag har alltid velat vara det. Och jag vill vara snygg 
och ren, och byta om och inte ha samma trasor hela tiden.” 
 
Fritidsaktiviteter och intressen 
 
En aktivitet som alla ägnade sig mycket åt var att titta på TV. Fyra av deltagarna nämnde att 
de tittade väldigt mycket på TV och någon uttryckte att det kanske blev lite för mycket, men 
att det gjorde att tiden gick. Det var lätt att bli sittande framför TV-apparaten om inte 
någonting annat var inplanerat. Det var främst under kvällstid som TV-tittandet förekom, men 
ibland även på dagtid. 
 
”Jag tittar på TV och så där, det blir kanske nästan lite för mycket ibland, men då har jag ju i 
alla fall någon jag ser.” 
 
Två deltagare berättade att de ägnade mycket tid åt att läsa tidningar och lösa korsord. En 
deltagare tyckte det var ett bra sätt att hålla hjärnan igång. En annan deltagare hade taltidning 
då synen inte var så bra.  
Lyssna på radio gjorde några då de tyckte att det var trevligt att höra en röst och de upplevde 
det som ett sällskap. Sova middag en stund på dagen eller ligga och vila var även något som 
flera av deltagarna brukade göra. 
 
Promenader var en aktivitet som fyra av deltagarna ägnade sig åt. Två hade svårt att gå ut och 
promenera efter att de fått stroke, och någon kände osäkerhet på grund av yrsel. Det var flera 
som tog ganska långa promenader om vädret tillät. Vintertiden med snö och halka upplevdes 
som besvärlig och innebar att denna aktivitet inte utfördes lika ofta, vilket medförde att 
personerna blev sittande mer inomhus.  
 
”Annars går jag ut en sväng, inte nu på vintern har jag gått ut, för då är det lite halt, men 
annars går jag ut när det är fint väder,…man håller sig igång bättre.” 
 
Hemtjänst och sjukvårdsbesök 
 
Andra rutiner på dagarna var besök av hemtjänst för hjälp med omläggningar och mediciner. 
Besök på vårdcentral och sjukhus ingick ganska ofta i vardagsaktiviteterna vilket krävde en 
del planering, som t ex beställning av färdtjänst. Någon hade hjälp av anhörig med skjuts till 
olika sjukvårdsbesök. Flera deltagare klarade att åka buss till exempelvis sjukhuset och tyckte 
att det fungerade bra. De kunde då även gå till apoteket och kanske även gå till något kafé, 
lämna in tips eller uträtta andra mindre ärenden. 
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Boendet 
 
Boendet varierade. Två personer bodde i villa, en i en mindre hyresfastighet och fem i större 
fastigheter, både hyresrätter och bostadsrättslägenheter förekom. De flesta av deltagarna i 
studien trivdes bra i sin hemmiljö. De upplevde inga större svårigheter och var nöjda med 
bostaden, och ville inte flytta.  
 
”Det är det bästa, jag har aldrig trivts så bra som här, man hör inte ett skvatt.”  

”Här är lugnt och stilla och bra så det är inget fel på någonting.”  

Två deltagare tyckte att de hade lite för stora lägenheter, men sade samtidigt att det var bra att 
kunna röra sig och få plats med rollatorn. Det var ingen som hade några invändningar mot 
standarden, de hade allt de behövde. Balkongen uppskattades av dem som bodde i lägenhet, 
framför allt av en rökare.  
 
Utomhusmiljön 
 
Utomhusmiljön var bra enligt de flesta deltagarna om det inte varit för all snö som gjorde det 
svårt att ta sig fram med rollator. Flera hade inte varit ute så mycket under vintern av rädsla 
för halkan. Endast två av deltagarna gick utan rollator utomhus. Många längtade till våren.  
Möjligheterna till promenader upplevdes som goda och avståndet till affärer och andra ställen, 
som personerna besökte var inte alltför långt. Två uppgav att de hade nära till busshållplats 
för att kunna ta sig in till centrum.  
 
Bor man i eget hus har man andra bekymmer såsom snöskottning, gräsklippning och rensning 
av rabatter, som kan vara svårt att sköta på egen hand. En deltagare uttryckte det som ett 
problem och kände oro för hur det skulle lösas, och övervägde därför att flytta till ett annat 
boende. Det upplevdes i vissa fall som ett bekymmer att vara beroende av hjälp från 
utomstående. 
 
”Nu är jag orolig för trädgården för jag har ingen som kommer att klippa åt mig, och inte 
som ska gräva i rabatterna heller, för den jag har haft nu i flera år han sa ifrån …så nu vet 
jag inte var jag ska få tag på någon…” 
 
En annan deltagare hade ordnat det så här: 
 
”Grabben, dotterns grabb, sköter det… han ska ta över när jag dör… så han får sköta det 
här… Och skottar snö det gör grabben mittemot.” 
 
En person som hade flyttat från sitt hus till lägenhet svarade på frågan om han saknade något 
när han flyttat: 
 
”Njaa faktiskt inte,…man slipper ju så mycket också. Snöskottningen till exempel, nu när det 
snöar kan man titta ut genom fönstret så här bara,…man behöver inte bry sig…” 
 
Trygghet, säkerhet och oro 
 
Alla deltagare i studien hade trygghetslarm utom en man. Flera av deltagarna sade att de nog 
egentligen inte behövde det, men att det är bra att ha om det skulle hända något.  
 
”Om jag faller så jag inte når telefonen…” 
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Många förknippade ordet trygghet med att inte vara rädd. På frågan: Känner du dig trygg? 
fick vi bl a det här svaret: 
 
”Ja det gör jag faktiskt, jag behöver inte vara rädd eller något, det är ingen som vill mig 
något.” 
 
De som bodde i lägenhet kände sig lite tryggare än de som bodde i hus. I lägenhet har man 
folk omkring sig om det skulle hända något. Ett par deltagare tyckte att de kände sig oroliga 
men inte direkt otrygga. I ett av fallen var det tomheten efter sambon som gått bort för mindre 
än ett halvår sedan. Personen hade inte vant sig vid det nya och kände oro. I ett annat fall var 
det känslan av att inte orka med eller klara allt som måste skötas i hemmet.  
 
”Jag tror man är lite nervös, ja lite orolig,…det har jag blivit lite grand,…det har jag inte 
varit förr,… det är så mycket att tänka på…” 
 
Flera kände sig oroliga för att ramla på grund av yrsel, blodtrycksfall, synfältsbortfall, mattor 
m m. En deltagare ville inte gå ut på grund av att hon var yr och rädd att ramla. Synen och 
hörseln påverkade deltagarnas sätt att leva. De flesta var mycket medvetna om vad de klarade 
av och vad de inte kunde göra.  
 
En deltagare var irriterad på att hans vilja inte respekterades, han hade ramlat på en av 
mattorna flera gånger och ville inte ha den på golvet. 
 
”Jag har ju slagit omkull mig flera gånger på den där mattan där… 
Jag har ju mattor på golvet… När jäntan kommer lägger hon på dom, men jag tar bort dem.” 
 
Sju av våra deltagare hade rollator. Fyra använde den ofta, en del både inne och ute, vissa 
bara utomhus. Två av dem använde den inte alls. 
 
”Jag har en rollator står här, men det är säkert ett halvår sedan jag tog i den.” 

 
Livskvalitet 
 
En deltagare hade stomi och hans stora bekymmer var att inte påsen skulle sitta kvar eller 
läcka. Han kunde inte byta den själv, utan var beroende av hjälp morgon och kväll. Han kände 
sig därför otrygg, instängd och bunden, han kunde inte göra vad han ville. Han önskade att 
han skulle kunna lära sig att byta påse själv för att få en bättre livskvalité.  
 
”Men nej, jag tror mig inte om det, jag har ju blivit så fummelhänt.”  
 
Många upplevde att de var trötta på den långa och snörika vintern. De längtade efter våren, så 
att de kunde komma ut och ta längre promenader i naturen. Att kunna sitta ute i solen ville 
alla. Att ta fram bilen igen, var något som hägrade för två av våra deltagare. De insåg att de 
var tvungna att träna lite innan de gav sig ut i trafiken, eftersom de inte kört på hela vintern.  
 
”Man blir mera oberoende om man kan använda bilen, och då kan jag åka ut i skogen…och 
titta efter blåsippor och tussilago.” 
 
De som slutat köra hade insett att de inte var goda bilförare längre. Några av deltagarna 
saknade bilen och friheten den hade gett tidigare.  
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Socialt kontaktnät 
 
Hur ofta man träffade släktingar och vänner varierade hos deltagarna. Flera uppgav att det inte 
hände så ofta. De upplevde att barnen hade fullt upp med sina arbeten och att ta hand om sin 
egen familj. Fyra av deltagarna berättade om vänner eller anhöriga som inte längre levde. De 
hade också vänner eller anhöriga som började bli sjuka och funktionshindrade och inte orkade 
ta emot besök, eller själva komma på besök. 
 
”Jag kan ringa hennes systrar, men dom är inte så friska och bra, jag vill inte störa dem. En 
syster är inte hemma så mycket, hon är med i Filadelfia. Den andra har ont i huvudet och vill 
inte bli störd. Annars har jag ingen direkt, alla mina jämngamla dom är borta.” 
 
Sociala aktiviteter 
 
Två av deltagarna deltog i sociala aktiviteter i form av träffar som ordnades av 
Frälsningsarmén och kyrkan. Där fanns det möjlighet att träffa andra och dricka kaffe och 
prata. Bingospel eller deltagande i någon förening förekom också. En deltagare berättade om 
en syjunta som hon var med i sedan många år. En annan hade gamla tenniskamrater som kom 
och hälsade på ibland. En nämnde att han träffade andra vid affären eller i någon park 
sommartid.  
 
”Klockan elva eller halvtolv då går jag upp till ljugarbänken vid affären. Där sitter det både 
karlar och fruntimmer.” 
 
Flera av deltagarna uppgav att de tyckte att möjligheten att träffa andra hade förändrats. Detta 
på grund av att de hade svårare att förflytta sig. De hade slutat köra bil och även drabbats av 
sjukdom som gjorde att de var mer begränsade när det gällde möjligheten att träffa andra. En 
av deltagarna kände sig instängd och begränsad därför att han måste passa de tider då 
hemtjänstpersonalen kom och hjälpte honom. 
 
”Jag blir så stängd av de där tiderna som dom ska vara här… morgnarna gör ju ingenting, 
men kvällarna är värre…” 
 
På förfrågan hur deltagarna skilde på vardag och helg när det gäller aktiviteter och rutiner, så 
uppgav alla att de inte märkte någon skillnad. Ett par uppgav att de kanske träffade barn eller 
barnbarn på helgen, vilket gjorde att det hände något utöver det vanliga. 
 
Ensamhet 
 
Ensamhet är något som deltagarna upplevde i varierande grad. Två av deltagarna hade ganska 
nyligen blivit ensamma och upplevde stor saknad efter sin livskamrat. De upplevde tomhet 
och tystnad. De saknade någon att prata med. 
 
”Man får ta det som det är men man saknar umgänget, ha någon att prata med och ringa och 
som ringer. Jag har väl haft nu på 14 dagar två signaler på telefonen,…det är inte mycket.” 
 
Flera upplevde sig som ensamma men tyckte samtidigt att de ändå hade det bra och att det var 
värdefullt att de själva kunde bestämma över sin tid. De kände tillfredsställelse i att de ändå 
kunde klara sig relativt bra själva i sin vardag och att de trots sina begränsningar var ganska 
självständiga. 
 
”Man blir ju nästan själv…men jag tycker det är bra. Det är ingen man träffar numera. Jag 
finner mig så bra i det här.” 
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Två av deltagarna uttryckte att de saknade den djupare kontakten med andra människor. De 
träffade andra när de gick och åt mat eller när de spelade bingo, eller deltog i någon förening 
och tyckte att detta var trevligt. Samtidigt beskrev de att de upplevde att många hade bråttom 
att komma därifrån och säga adjö, och sedan var det inget mer. Kontakterna upplevdes ofta 
som alltför ytliga. 
 
”När jag går ut och äter då är det ju det att de har så väldigt bråttom gubbarna. De reser sig 
och tackar och hej med dig.” 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Vår uppfattning är att de äldre ensamboende i vår studie upplever sin vardagssituation 
tillfredsställande. De verkar vara relativt nöjda med sin vardagssituation. 
De är mycket nöjda med boendet. När det gäller aktivitet och sysselsättning så gör de inte så 
mycket utanför hemmet De har inte så stora behov av det. En del har problem att förflytta sig, 
och funktionsnedsättningar på grund av sjukdom eller enbart hög ålder. Många är rädda för att 
falla. Flera har färdtjänst men tycks inte utnyttja den så ofta. De finner sig i sin situation och 
tycker att det är viktigt att de kan vara självständiga i sitt hem och kan disponera sin tid som 
de vill. Ensamhet och få sociala kontakter är det största problemet som flera av deltagarna 
uttrycker. De träffar inte sina barn, barnbarn eller andra anhöriga särskilt ofta. Många av de 
vänner och bekanta som de haft har dött eller också är de sjuka och kan inte heller förflytta 
sig. Några av deltagarna har dock hjälp av anhöriga, bekanta eller grannar med att handla mat, 
skotta snö eller få skjuts till olika vårdinrättningar. För att de ska kunna bo kvar i sin villa 
krävs det mer hjälp med t ex trädgårdsskötsel och underhåll om något går sönder, vilket kan 
upplevas som besvärligt. 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion  
 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi valde denna metod då vårt syfte med 
studien var att få ta del av deltagarnas egna upplevelser av hur de såg på sin vardagssituation. 
Frågorna vi ställde i intervjun var öppna, för att deltagarna skulle stimuleras att berätta fritt 
om sina upplevelser utifrån frågorna vi ställde. Vi var intresserade av att få så beskrivande 
berättelser som möjligt. Intervjuguiden hjälpte oss att hålla oss till syftet och vi kunde styra 
upp samtalet. Det räckte oftast med att ställa huvudfrågan i ämnet, så fick vi resten av svaren, 
och mer därtill. Det var en hel del av materialet som inte svarade mot syftet och det är därför 
inte med i resultatet. Flera berättade mycket om sitt tidigare yrkesliv, vilket speglade en viktig 
del i deras liv. 
 
Att etablera en så bra och naturlig kontakt med intervjupersonen som möjligt var viktigt för 
att personen skulle känna förtroende för oss som intervjuare. Vi upplevde att detta lyckades 
och medverkade till att samtalet blev innehållsrikt, och att en lättsam situation skapades 
(Trost, 2005). 
 
Vi spelade in intervjuerna för att kunna koncentrera oss på att ställa frågorna och på samtalet. 
Inspelningarna gjorde att vi fick med alla fakta och underlättade analysen av materialet. 
Vid bearbetningen kunde vi återvända till materialet och lyssna igen, vilket vi ansåg var en 
stor fördel (Kvale, 1997). En nackdel som Trost (2005) nämner är att intervjupersonen kan 
känna sig hämmad och besvärad av att bli inspelad. De flesta vänjer sig och glömmer efter en 
stund bort bandspelaren. En annan nackdel kan vara tekniska problem som kan uppstå, vilket 
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kan förstöra intervjusituationen. Vi upplevde vid några tillfällen att intervjupersonen var 
väldigt medveten om bandspelaren, och att när vi stängt av den började berätta mer fritt om 
mer personliga saker. Om vi ansåg att något av detta var av vikt för vårt resultat antecknade vi 
detta efteråt, för att ta med det vid bearbetningen. 
 
Då vi som forskare bodde på olika orter var telefonen och Internet ovärderligt. Det blev 
många samtal, vilket fungerade bra. Materialet tolkades flera gånger, först av den ena 
författaren och sedan av den andra. Tredje gången gjordes tolkningen av oss båda 
tillsammans. Vi hade många diskussioner för att kunna tolka materialet på rätt sätt. Flera 
tolkare ökar tillförlitligheten enligt Kvale (2005).  
 
För att öka trovärdigheten i vårt resultat valde vi att infoga citat från uttalanden som gjorts av 
deltagarna. Detta gjordes för att styrka de tolkningar av intervjuerna som vi redovisat. Vi 
valde de mest beskrivande citaten som representerade vårt resultat (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
En annan aspekt är om intervjuerna hade blivit annorlunda om vi båda tillsammans hade 
medverkat vid alla intervjuerna, och att även tolkningarna hade skett på ett annat sätt. Två 
personer kan tolka en situation olika och även utföra en intervju på olika sätt. 
Enligt Trost (2005) kan det vara ett stöd att vara två vid en intervju om man är ovan. Det är i 
så fall viktigt att man är samspelta. För intervjupersonen kan det lätt kännas som att hamna i 
underläge och det bör undvikas. 
Vår studie har inte påverkats negativt av att vi utfört intervjuerna var för sig. Vår uppfattning 
är att kontakten med intervjupersonen blev bättre, då vi var en person som genomförde 
intervjun. De kände sig mer trygga i situationen och hade därför lättare att berätta. Tolkningen 
påverkades inte heller negativt då vi hela tiden diskuterat med varandra.  
 
I vår studie medverkade sex män och endast två kvinnor. Vanligtvis är förhållandena de 
omvända inom äldreomsorgen, så gruppen är inte representativ. De ensamboende kvinnorna 
är äldreomsorgens största målgrupp. De ökar fram till 80-årsåldern och utgör majoriteten av 
de äldre i omsorgen (Socialstyrelsen, 2006). Fördelningen i vår studie beror bland annat på att 
en kvinna tackade nej, och ersattes av en man, som dessutom hade mera hjälpinsatser från 
hemtjänsten. Detta påverkade vårt resultat, då han egentligen hamnade utanför våra 
urvalskriterier, tyvärr framkom det inte förrän vid intervjun, så vi kunde inte exkludera 
honom. Hemtjänsten och biståndshandläggaren plockade ut deltagarna åt oss på grund av 
sekretess och av etiska skäl.  
 
Till bakgrunden sökte vi tidigare forskning i ämnet men hittade inte mycket som handlade om 
”vanliga äldre”. Det material som vi fick fram när vi sökte i databaserna Ovid MEDLINER, 
AMED och CINAHL, med sökorden elderly, home, activity, alone, handlade till största delen 
om hemsjukvård och dess personal och det motsvarade inte vårt syfte.  
 
Resultatdiskussion  
 
Vår uppfattning innan studien var att äldre personer kände sig otrygga, ensamma och vara 
mindre aktiva, men det visade sig att otryggheten inte var något stort problem bland 
personerna i vår studie. Det var ingen av personerna som kände sig direkt otrygg. Alla utom 
en hade trygghetslarm, men flera trodde inte att de egentligen behövde det. Ensamheten var 
ganska uttalad, men många tyckte det var skönt och de hade valt det själva. De ansåg att det 
var värdefullt att kunna bestämma över sin egen tid. För en del var det avsaknad av umgänge 
som var det mest uttalade, att inte ha någon om de skulle vilja. Att ha en djupare relation och 
någon att prata med var något som flera saknade. Flera av deltagarna deltog i olika sociala 
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aktiviteter och tyckte det var en trevlig sysselsättning, men upplevde ändå att detta inte var 
tillräckligt.  
 
Något som överraskade oss var att så många av männen var intresserade av matlagning och 
skötte sin egen tvätt. Vi trodde inte att det var så vanligt i den här åldersgruppen. Flera såg 
denna sysselsättning som ett sätt att få dagen att gå och att ha något att göra. 
 
Hur en person upplever sin tillvaro beror mycket på henne själv. Vad hon vill göra, vad hon 
kan göra och vad hon gör. Det handlar om vilja, kapacitet och handling (Sonn, 2000). 
Deltagarna i studien upplevde i stort sett att de kunde göra det de ville, de hade inte så stora 
krav. De var ganska nöjda med sin tillvaro. De två som kände sig minst nöjda var de som 
behövde mest hjälp.  
 
En fundering är varför flera män än kvinnor valdes ut till studien. Orsaken kan vara att 
kvinnor kanske klarar sig längre utan hjälp från hemtjänsten. Det större antalet män kan bero 
på att de hellre låter sig intervjuas och är mer positiva till att medverka. Kanske hade vi fått 
andra svar om vi haft flera kvinnor representerade. Antalet deltagare i studien är för litet för 
att resultatet ska vara generaliserande eller överförbart, men kan ändå bidra till att få insikt i 
och förståelse för äldres vardagssituation. 
 
Vi kanske skulle ha valt en äldre åldersgrupp för att få det resultat vi trodde, d v s lite mindre 
positivt resultat. Personer runt 85 år är inte så ”gamla” idag och mer aktiva än vad vi trodde.  
Det visade sig att alla utom en ville bo kvar i sitt boende, och kunde tänka sig att flytta till en 
servicelägenhet. Det skulle vara intressant att se om deltagarna är mer aktiva efter att snön 
smält och vårsolen värmer. Vintern kan kanske ha påverkat upplevelsen av ensamheten, då 
möjligheten att gå ut och träffa andra är mindre under denna årstid. 
 
Gränsen mellan oberoende och beroende kan vara väldigt känslig och förändringen kan 
komma snabbt. Det som påverkar tryggheten och oberoendet är hjälpbehovet och förmågan 
till självbestämmande. När hemmet inte längre är den ”trygga borg” som det en gång var, och 
det trots stora insatser blir en ohållbar situation måste det finnas alternativ (Socialstyrelsen, 
2006).  
I Enable-age projektet talar Sixsmith (2005), om människans värdighet och identitet i relation 
till: funktionalitet, att kunna göra sådant som man behöver göra, prioriterad aktivitet, sådant 
man vill  klara av att göra, privatliv, såväl fysiskt, socialt och psykiskt, finansiell värdighet, att 
klara sin ekonomi och inarbetad värdighet, hur man uppträder. Ett hälsosamt åldrande beror 
på handlande, identitet, värdighet och överlevnad. Att ha förmåga att bestämma över sig själv 
och sin omgivning.  
Professor Rahm Hallberg (2005) konstaterar att det är ett svårt slag att förlora 
självständigheten och förmågan att styra sitt liv, och att bli beroende av andra. Det är inte 
förrän då man ifrågasätter sitt boende och sin situation.  
 
Deltagarna i vår studie tyckte det var viktigt att kunna använda sin tid som de själva ville, och 
ha möjlighet att välja vad och när de skulle utföra olika aktiviteter efter sin förmåga. Det talar 
för att den teoretiska grunden, MoHo (Kielhofner, 2002), med vilja, vanor och 
utförandeförmåga stämmer väl in på våra deltagare, och att vardagsaktiviteterna är viktiga för 
att individen ska må bra. 
 
För att de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt är hemtjänstens insatser viktiga 
och måste anpassas efter personens behov. Flertalet av våra deltagare hade inte så mycket 
hjälp ännu, men behovet kommer säkert att förändras. De flesta var nöjda med hemtjänstens 
insatser. Insatserna när det gällde städning var ganska liten, i Eskilstuna varannan vecka, i 
Örebro var tredje vecka. Upplevelsen var att mycket hann utföras under den korta tiden, men 



16 

att det fick gå snabbt. Någon uttryckte att de skulle vilja ha hjälp med lite mer städning, t ex 
fönstertvätt.  
Enligt Socialstyrelsen (2006) fick år 2004 c:a 37 % av de som var 80 år och äldre hemtjänst 
eller särskilt boende, och 80 % av hemtjänstmottagarna fick hjälp i upp till 50 timmar i 
månaden (1-9 timmar 38,5 % och 10-49 timmar 41,4 %). I vår studie var det endast en person 
som kom upp i 50 timmar, de övriga låg i den lägsta gruppen. 
 
Många av våra deltagare hade problem med att de hade ramlat och orsakerna var flera.  
Yrsel och svimning och att snubbla på mattor orsakade fallen. Problemet är enligt 
Socialstyrelsen (2006) vanligt bland äldre och svarar för en stor del av de skador som äldre 
får. Var tredje äldre person råkar ut för en fallolycka. Detta orsakar stort lidande och höga 
kostnader. Kostnaden för fallolyckorna är nästan lika stor som kostnaden för alla trafikskador 
i Sverige. Många kommuner har minskat risken för fallolyckor genom förebyggande arbete 
som bostadsanpassning, rådgivning, hjälpmedel, bättre snöröjning eller hjälp med praktiska 
sysslor i hemmet som inte utförs av hemtjänsten. Hjälpmedel och anpassning av bostaden och 
boendemiljön är viktigt för att underlätta de äldres vardagsliv. 
 
Här har vi som arbetsterapeuter en stor uppgift att genom hembesök ge information och 
undanröja risker i hemmiljön, och lära personerna att använda hjälpmedel på rätt sätt. Enligt 
Pardessus (et al 2002) beror många fall i hemmet på dålig belysning, lösa mattor, bristfälliga 
handtag i badrum, dåliga eller inga ledstänger alls i trappor, lösa elkablar, skräp på golvet. 
Om man inte kan göra det förebyggande kan man göra ett hembesök när personen åker hem 
från sjukhuset efter första fallet, för att undvika ett nytt fall och skapa självkänsla och 
trygghet. Genom att informera hemtjänstpersonal om riskfaktorerna elimineras riskerna för 
onödiga skador i hemmet och i närmiljön, och antalet fallolyckor kan minska. 
 
Förslag på vidare forskning 
 
Vi anser att vi som arbetsterapeuter borde inrikta oss mer på förebyggande arbete och att det 
finns mycket pengar och lidande att spara om man slipper fallolyckor. Det främjar även att 
äldre personer förblir aktiva och klarar att bo kvar längre i sitt eget boende. 
Det pågår redan många projekt och studier inom området, genom såväl Socialstyrelsen, 
kommuner, landsting, Räddningsverket och andra regier. Mera forskning behövs för att belysa 
de äldres problem och svårigheter, speciellt med tanke på att antalet äldre förväntas öka i 
framtiden. 
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Bilaga 1 
 
Örebro Universitet 
Hälsovetenskapliga Institutionen 
Arbetsterapeutprogrammet 
Termin 6 VT 2006 
 
 
Till verksamhetschefen inom Äldreomsorgen i Eskilstuna/Örebro Kommun 
 
Hej! 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som går sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet på 
Örebro Universitet. Vi ska göra ett examensarbete om: Hur äldre ensamboende upplever 
sin vardagssituation i samband med att de bor hemma allt längre. Vi vill beskriva hur 
aktiva de äldre är, om de anser att de får den hjälp de behöver och om de känner trygghet.  
Studien ska kunna visa på vad de äldre anser fungerar bra och vad de tycker att behöver 
ändras. Vi hoppas att er verksamhet ska kunna dra nytta av studien.   
Vi ska göra en kvalitativ studie med intervju i personens hemmiljö. 
Vår målgrupp är äldre ensamboende personer över 80 år, som har någon form av insats från 
hemtjänsten.  
 
Vi begär tillstånd att i er verksamhet och genom era medarbetare i hemtjänsten, få fram 
lämpliga personer, som vi kan fråga om deltagande i studien. Vi vill intervjua fyra personer i 
Eskilstuna och fyra personer i Örebro. Frågeområden vi kommer att ta upp i intervjuerna är: 
Vardagsaktiviteter, hemmiljö, social situation och trygghet. 
Personerna deltar frivilligt och kan när som helst avbryta sin medverkan.  
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och personuppgifterna kommer inte att 
användas i resultatet.   
 
Finns det frågor eller funderingar, kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
………………………….      ………………………………           
Anette Söderberg, studerande                   AnneMarie Murman, studerande                      
tfn: xxxxxxx   tfn: xxxxxxxx 
mobil: xxxxxx   mobil:xxxxxxx 
mail: xxxxxxx   mail: xxxxxxxx 
 
 
……………………………… 
Inga Blomstrand, handledare 
tfn: xxxxxxx 
mail: xxxxxxxx 
 
 
Underskrift av verksamhetschef 
 
……………………………….. ………………………………………….. 
Ort, datum     Verksamhetschef 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som går sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet på 
Örebro Universitet. Vi ska göra ett examensarbete om hur  äldre ensamboende upplever sin 
vardagssituation.  
 
Forskningsarbetet innebär att vi ska göra en intervjustudie. Vi vill därför göra en intervju med 
Dig i Din hemmiljö, för att få en bild av hur Du upplever din vardag. Vi vill ta reda på hur 
äldre personer har det idag. Vi vill veta vad Du upplever som bra och mindre bra. Vårt mål är 
att resultatet ska kunna användas inom äldreomsorgen. 
 
Deltagandet är helt frivilligt  och Du kan när Du vill avbryta Din medverkan.  
 
Ämnena vi vill diskutera är: Vardagsaktiviteter, hemmiljö, social situation och trygghet. 
Intervjun kommer att ta ca 45 minuter. 
 
Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt utan att röja Din identitet. Vi kommer 
att använda bandspelare under intervjun, för att kunna analysera intervjun på bästa sätt.  
Allt material kommer att förstöras när examensarbetet är klart.    
 
Vi tar kontakt med Dig via telefon inom några dagar och bokar en tid som passar Dig.  
 
Finns det frågor eller funderingar får Du gärna kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
………………………….       ………………………………          
Anette Söderberg, studerande                     AnneMarie Murman, studerande                        
tfn: xxxxx   tfn: xxxxx 
mobil: xxxxx   mobil: xxxxx 
mail: xxxxxxx   mail: xxxxxx 
 
      
……………………………. 
Inga Blomstrand, handledare  
tfn: xxxxxxx 
mail: xxxxxx 
 
 
 
 
 
Jag samtycker till att intervjun får utföras i mitt hem 
 
Underskrift av deltagaren: ………………………………………………… 
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Intervjuguide 
 
Vardagsaktiviteter 

Vi skulle vilja be Dig berätta hur Din vardag ser ut? 

- Vad gör Du under Din dag? Kan Du beskriva? 

- Rutiner, har Du några bestämda tider? 

- Aktiviteter, sysselsättning förutom hushållsgöromålen? 

- Saknar Du något? 

- Vad kan Du göra åt det? 

- Vem skulle kunna hjälpa Dig med det? 

- Går Du ofta ut? Ensam eller har Du sällskap? 

- Hur skiljer Du på vardag och helg? 

Hemmiljö 

Vi skulle vilja be Dig berätta vad du tycker om Ditt boende? 

- Trivs du? 

- Upplever du några svårigheter? 

- Hur mycket hjälp har du? Hur upplever du det? 

- Vad skulle du vilja ha hjälp med? Av vem? 

- Har du svårt att komma ut? Några praktiska hinder? 

- Hjälpmedel? 

Socialt 

Kan Du berätta hur du upplever Din kontakt med andra människor? 

- Träffar Du några släktingar eller vänner? Ofta? 

- Gör du något tillsammans med någon annan? 

- Har Din möjlighet att träffa andra förändrats? Hur? 

- Upplever Du något som hindrar dig att träffa andra? 

- Skulle Du vilja ändra på något? Hur? 

Trygghet 

Hur upplever Du känslan av trygghet i Din vardag?        

- När Du går ut?  

- I Din bostad? 

- Upplever Du något som gör att Du känner Dig osäker eller otrygg? 

- Skulle Du vilja ändra på något? Hur? 


