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Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur personer som har fått en bostadsanpassning i badrum 

upplever att förändringen i bostaden har påverkat deras dagliga liv. 

 

Metod: För att få en bild av vad förändringen i bostaden har inneburit och hur den har påverkat 

personens dagliga liv har en studie med kvalitativ ansats genomförts med semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för analys av data för identifiering av variationer i 

avseende på skillnader och likheter. 

 

Resultat: Bostadsanpassningen gör att nya bättre rutiner skapas, vilket förenklar livet för individen.   

Deltagarna i studien saknade trygghet innan bostadsanpassningen. Efter anpassningen kände de att 

tillvaron blev säkrare och att de bättre kunde utföra nödvändiga aktiviteter i sitt badrum. 

Bostadsanpassningen gav deltagarna ökad självständighet, större vardagsfrihet och minskat behov 

av hjälp. Kunskapsbristen är stor både vad gäller hjälpmedel och bostadsanpassning, många känner 

inte till vad de kan få för hjälp och vem de ska kontakta för att få den. Att kunna styra och påverka 

den bostadsanpassning de ska få, ses som något positivt och gör att anpassningen gör som mest 

nytta.  

 

Slutsats: En av sakerna som kommit fram är hur bristande informationen om bostadsanpassningar 

är. Det är få som känner till vad de har rätt till och vilken skillnad det kan göra. Självkänslan 

stärktes hos individen, de behövde inte längre vara beroende av andra som sin partner, anhöriga 

eller hemtjänst och klarade nu av att utföra aktivitet på egen hand. Trygghetskänslan ökade, 

deltagarna behövde inte längre planera när de skulle utföra aktiviteter i badrummet.   
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Bakgrund. 
 

Människan är en autonom varelse som utför olika aktiviteter i samspel med andra människor och 

med den miljö man befinner sig i. Människan kan också påverka sin hälsa genom aktivitet och 

handling (1). Enligt the Canadian Model of Occupational Therapy (CMOP) har människan ett inre 

behov av att vara aktiv och vilja att delta i meningsfulla aktiviteter som tex badrumsaktiviteter. 

Enligt modellen har miljön stor påverkan på hur aktiviteten utförs (2). Delaktighet och aktivt 

samarbete mellan terapeut och patient vad gäller olika insatser betonas i modellen. Patienten ses 

som experten på sina problem och känner till hindren för aktivitetsutförande (2). Då arbetet sker 

nära patienten fångas individens upplevelse av exempelvis en bostadsanpassningsprocess och 

förändringen av vardagen som uppstår. 

 

Enligt Svensk lag skall alla kommuner administrera och stå för finansieringen av allt om 

bostadsanpassning (BA). Alla kostnader för bostadsanpassning täcks av kommunen om det är 

nödvändig för att personen ska kunna utföra dagliga aktiviteter. Enda undantaget är att 

bostadsanpassningen inte får höja standarden i bostaden. BA beviljas av kommunen efter att 

personen som ska få anpassningen har fyllt i papper om bostadsanpassningsbidrag (3, 4, 5). År 2005 

var ca 85 % av de som sökte BA i åldern 65 år, vilket har varit den vanligaste åldersgrupp som 

söker BA under de senaste åren (3, 6). Enligt bygglagstiftningen i Sverige ska alla bostäder vara 

användbara samt tillgängliga för alla medborgare, om inte dessa krav uppfylls ska de behandlas 

med hjälp av BA (4, 7). Syftet med BA är att minska kraven från den fysiska miljön i hemmet och i 

omgivningen, så att aktivitet, delaktighet och självständighet skall ökas (3). BA inkluderar 

arkitektoniska och strukturella förändringar såsom ramper, trapphissar och badrumsanpassningar 

(4). Det vanligaste BA i Sverige under de senaste åren har varit borttagande av trösklar, 

installationer av automatisk dörröppnare, och badrumsanpassningar ex borttagning av badkar (8).  

 

Att ändra i hemmet med en BA har visat sig öka tillgängligheten och användbarheten av miljön med 

tillfredsställande resultat (9). Den typ av resultat som setts i tidigare studier är en generell bild av 

populationen som får en bostadsanpassning, med hjälp av kvantitativa metoder (9).  

 

Det finns en studie som visar på att de vanligaste skälen att söka bostadsanpassning är smärta och 

rädsla för att ramla (10). Fall bland äldre kan få allvarliga konsekvenser, som långa vårdtider och 

passivitet (11). De som tidigare fallit och skadat sig kan få ångest över nya fall vilken leder till 

förlust av självförtroende och minskat aktivitetsutförande. Detta ökar i sin tur risken för nya fall på 

grund av svaghet (11, 12). Badrum är det vanligaste rummet där risken att falla är störst bland äldre 

(13). Forskning visar att det finns en struktur av beroendedebut bland äldre med fysiska 

funktionsnedsättningar där de med nedsättning drabbas av svårigheter med att utföra aktivitet som 

promenader, bad, förflyttning och toalettbesök först (13). Bostadsanpassning är en strategi för att 

minska fallrisken genom identifiering och eliminering av olika faror genom förändring av miljön 

och installation av olika säkerhetsfunktioner, samtidigt som man uppmanar personen att använda sig 

av dessa (14, 15). Om dessa interventioner ska lyckas så handlar det om att personen ska acceptera 

och följa vårdpersonalens råd (16).  

 

Äldre vill ofta leva kvar i sina egna hem även på äldre dagar (17). De starka emotionella banden till 

hemmet gör att en flytt kan vara förödande för en äldre människa. Många äldre blir till slut fysiskt 

och psykiskt svaga och börjar märka av de olika svårigheterna i aktivitetsutförandet (17). 

Hemmiljön kan då utvärderas och modifieringar med avseende på tillgänglighet och förmåga att 

utföra aktivitet i dagliga livet (ADL) (18). Då den viktigaste anledningen till att BA görs är att den 

äldre personen ska fortsätta leva i sin bostad, trivas i den och känna sig som hemma, är det viktigt 

att ta reda på hur personen upplever sitt hem, om det fortfarande är samma hemkänsla i hemmet 
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efter en BA som innan. Om hemmet upplevs som mer eller mindre tryggt efter 

bostadsanpassningen. Den fulla potentialen av en bostadsanpassning kan bara uppnås om den 

rekommenderade bostadsanpassningen genomförs (18). Det aktiva samarbetet mellan terapeut och 

patient bör ligga i fokus för att bostadsanpassningen ska användas på ett bra, effektivt och säkert 

sätt. Om personen känner delaktighet i beslutsfattandet så ökar sannolikheten att den 

implementerade bostadsanpassningen kommer att utnyttjas och underlätta för individen att klara av 

olika aktiviteter (18).  

Det finns kunskap om vikten av bostadsanpassning (3, 5, 16.) och vad den förebygger (6, 19). Det 

finns också forskning på att ett klientcentrerat arbetssätt vid bostadsanpassning gör skillnad både 

kort och långsiktigt (17, 18, 20) samt om hur personer navigerar genom systemet när de ska ansöka 

om bostadsanpassning (20). Ett område som fortfarande är ganska outforskat är vad den enskilda 

individens upplever efter en bostadsanpassning och vilka konsekvenser en bostadsanpassning får 

när det gäller individens upplevelse av tillvaron. Hur upplever individen den nya bostadssituationen 

efter bostadsanpassningen? 
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Syfte.  
 

Syftet med studien är att beskriva individens upplevelse av bostadsanpassningsprocessen samt hur 

personen upplever att förändringen i bostadens badrum har påverkat deras dagliga liv.  
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Metod. 
 

För att få en bild över hur förändringen i bostaden har påverkat personens dagliga liv har en studie 

med kvalitativ ansats genomförts med semistrukturerade intervjuer. Genom att använda oss av 

denna metod ökar vi möjligheten att förstå hur den intervjuade ser på förändringen i vardagen. 

Genom att undersöka individens tankar, upplevelser och känslor kan vi få en fördjupad bild av 

dennes erfarenheter och livsvärld (21). Eftersom kvalitativ innehållsanalys används för att 

identifiera variationer i avseende på skillnader och likheter ansåg vi att metoden var lämplig att 

använda vid analys av data (22, 23). 

 

Urval. 

 

I denna studie gjordes ett ändamålsenligt urval som bestod av individer som var representativa för 

studiens syfte och uppfyllde vissa kriterier (24). Inklusionskriterierna utgjordes av att personen 

skulle fått en bostadsanpassning gjord i sitt badrum.  Deltagarna skulle också ha levt med sin 

bostadsanpassning i minst 3 veckor och högst 6 månader. Att just denna tidsperiod valdes berodde 

på att deltagarna ska kunna minnas processen och de upplevelser de haft under den eftersom det är 

dessa vi vill fånga. Deltagarna ska komma ihåg hur det var från det att de började tänka på 

bostadsanpassningen till det att den blivit en del av deras vardag. Personen ska också kunna förstå 

tal och uttrycka sig i tal. Storleken på anpassningen har ingen inverkan på deltagandet i studien. 

Anpassningen i badrum är det som personerna har gemensamt i denna studie, att bara badrummet 

valdes beror på att det skulle vara så neutralt som möjligt ur ett genusperspektiv då båda könen 

använder badrummet i ungefär lika stor utsträckning.  

Kontakt togs med fastighetskontoret där beslut om bostadsanpassningar i kommunen tas. Ansvarige 

ombads att ge kontaktinformation till distriktsarbetsterapeuter som jobbar med bostadsanpassningar. 

Därefter togs kontakt med sex distriktsarbetsterapeuter via e-post då ett informationsbrev om 

studien skickades till var och en av dessa varpå två svarade efter två veckors tid. Arbetsterapeuterna 

identifierade sju personer (fem kvinnor och två män) som tackade ja till att medverka i studiet. 

Innan informationsbreven skickades ut till deltagarna tog arbetsterapeuterna kontakt med dem via 

telefon. Informationsbrevet innehöll information om bakgrunden till studien, syftet med den, hur 

studien skulle gå till och att deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avslutas när som helst. 

Den första kontakten med deltagarna i studien togs via informationsbrev. Efter ca en vecka togs 

kontakt med deltagarna per telefon för att se ifall alla fortfarande ville medverka. Tid och plats för 

intervjun bestämdes i samband med telefonkontakten, samtliga intervjuer genomfördes i deltagarens 

bostad.  

Från början hade sju personer tackat ja till att vara med i studien. En av personerna ringde själv 

efter att ha fått informationsbrevet och valde att avstå från deltagandet i studien. Till slut deltog sex 

personer i studien (fem kvinnor och en man). Samtliga gick med på att genomföra intervjuerna i den 

egna hemmiljön som kan upplevas som trygg och säker. Det fanns också möjlighet att genomföra 

intervjun i ett rum hos en av arbetsterapeuterna. Deltagarna i studien var i åldrarna 50-80 år och har 

levt med sina bostadsanpassningar i badrum från tre veckor till sex månader. Anpassningarna var 

allt från sänkning av tröskel till badrummet till borttagning av badkar och installation av 

duschkabin. Fyra av deltagna levde ensamma och två levde ihop med sina partners. 

 

Datainsamling. 

 

Då det är individernas tankar, upplevelser och känslor som ska tas fram valde vi att genomföra 

intervjuer (21). I studien användes en semistrukturerad intervju. Intervjufrågorna (bilaga 1) gjordes 

utifrån syftet med studien. En provintervju mellan författarna gjordes. Originalfrågorna behövde 

fyllas ut med följdfrågor efter provintervjun. Detta skulle kunna ge ett informationsrikare material. 
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Frågorna som ställdes var öppna och gick inte i någon förutbestämd ordning. Deltagaren 

uppmuntrades till att tala fritt utifrån de öppna frågorna för att få till en dialog, varpå följdfrågor 

ställdes för att förtydliga och ge mer detaljerad information. Frågorna avhandlades på ett sätt som 

kändes naturlig utifrån samtalet. Frågor som skulle komma senare men som redan besvarats av 

deltagaren under en annan fråga togs inte upp igen. En mp3-spelare med inspelningsfunktion 

användes för inspelning av intervjuer, på så sätt fångades allt som sagts under intervjun så att viktig 

informationen inte gick förlorad. Deltagarna fick information om att intervjuerna skulle spelas in i 

informationsbrevet och innan intervjun påbörjades. Båda författare medverkade vid samtliga 

intervjuer. Intervjutiden varierade, från den kortaste på 25 minuter till den längsta på 50 minuter. 

  

Etiska överväganden. 

 

Studien godkändes av de båda arbetsterapeuterna och av verksamhetsansvariga för respektive 

verksamhet. De etiska aspekterna har betraktats avseende konfidentialitet och informerat samtycke 

(21). Inget beroendeförhållande föreligger vid medverkan i studien, då deltagarna inte är i en 

behandlingsrelation med oss. Deltagare har genom ett tillsänt informationsbrev informerats om 

studiens syfte och upplägg samt att deltagandet i studien är frivilligt. Vid intervjutillfället fick 

studiedeltagare läsa igenom hela informationsbrevet och tillfälle att ställa frågor, därefter fick de 

skriva på och ge sitt samtyckte till att delta i studien. Alla personliga data såsom adress, namn och 

personuppgifter redovisas inte. Det inspelade materialet förstördes då transkriberingen och 

dataanalysen hade genomförts. 

 

Dataanalys.  

 

De allmänna bakgrundsfakta till analysmetoden togs från Granehejm, Lundman (25) medan den 

mer detaljerade analysmetoden togs från Granskär, Höglund-Nielsen (23). Materialet som hade 

spelats in transkriberades strax efter de genomförda intervjuerna för att ha informationen så ”färsk” 

som möjligt. De delar av intervjun som inte hade med syftet att göra togs inte med i dataanalysen. 

De delar av intervjuerna som svarade mot syftet skrevs ut ordagrant. Analysen inleddes med att 

intervjuerna lästes igenom. De delar i intervjun som svarade mot syftet plockades ut och delades in i 

meningsenheter. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att de kortades ner utan att 

innehållet gick förlorat. För att sätta etikett på meningsenheterna kortades dess innehåll, detta 

innebär att kondenserade meningsenheter abstraherades till kod (figur 1). Hänsyn togs till 

meningsenhetens kontext vid skapandet av koderna. Alla koder fördes samman i underkategorier 

och kategorier. Sex kategorier och 28 underkategorier bildades. Teman skapades genom att det 

underliggande innehållet i ett antal kategorier bands samman. Analysen visade att data kunde 

beskrivas genom två olika teman, ” Bostadsanpassning skapar förändringar i aktivitetsutförande” 

och ” Kunskap och delaktighet i processen bidrar till att man blir nöjd” (23). Alla analysstegen 

diskuterades mellan författarna under hela processen.  

 

 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod 

så det är en trygghet bara... och 

för att komma upp o ner ur 

badkaret...Så handtaget behovs 

verkligen. 

Så det är en trygghet.  

Handtaget behövs verkligen. 

Handtaget behövs för trygghet. 

Figur 1. Analysexempel på stegen från meningsenhet till kod. 
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Tema  Bostadsanpassning skapar 

förändringar i aktivitetsutförande 

hos individen.  

Kunskap och delaktighet i processen bidrar 

till att man blir nöjd. 

 

Kategorier 

& 

underkateg

orier 

Bostadsanpassning förändrar 

vardagsrutiner.  

 

 Vanor finns i vardagen.  

 Planerar vardagen.  

 Oplanerad vardag efter BA 

 Nya vanor o rutiner efter BA 

 Egen lösning innan BA  

 Behov av andra innan BA 

 Minskad frustration efter BA 

 Underlättar vardagen 

 

Efter bostadsanpassningen behöver 

inte deltagaren vara rädd.  

 

 Rädd innan BA.  

 Fallrisk innan BA 

 Behöver känna sig trygg.  

 Är inte rädd att falla.  

 Säker efter BA 

 

Bostadsanpassning ger en ökad 

självständighet. 

 

 Känsla av frihet. 

 Trygghet för andra. 

 Oberoende av andra 

Kunskapsbrist kan bidra till att beslutet/processen 

fördröjs. 

 

 Förkunskap fanns.   

 Otillräcklig kunskap 

 Tar ett beslut om BA 

 

Möjligheten att välja och påverka ger bra slut 

resultat.  

 

 Får möjlighet att välja.  

 Fått sin vilja igenom. 

 Ej helt delaktig i BA 

 Behov av att bli hörd. 

 Normal väntetid. 

 

Bostadsanpassningen gör nytta. 

 

 Såg fram emot BA 

 Har nytta av BA. 

 Nöjd med BA. 

 Tacksam för BA 

Figur 2.Teman och de tillhörande underkategorier och kategorier. 
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Resultat. 
 

Resultaten kommer att presenteras utifrån de två teman analysen ledde fram till och tillhörande 

kategorier och illustreras med hjälp av citat. 

 

Bostadsanpassning skapar förändringar i aktivitetsutförande hos individen. 

 

Förändring av aktivitetsutförandet beskrivs som en förändring av vardagsrutiner, att inte längre vara 

rädd och få en ökad självständighet. 

 

Bostadsanpassning förändrar vardagsrutiner. 

 

En av deltagarna tar upp att en vanlig rutin som att duscha på morgonen inte går att göra för alla, 

beroende på sjukdom eller åldrande, men hur det än är har de starka band till sina rutiner och vanor. 

En person berättar om sina omständliga rutiner för att arrangera badkaret, så hon inte skulle riskera 

att halka innan bostadsanpassningen. Andra har på något sätt blivit tvungna att skapa sig nya rutiner, 

men kanske först efter flera år av liv med obekväma rutiner. Deltagarna nöjde sig med det de hade 

och glömde bort att de också har möjlighet att påverka vardagen.  

 

 ”Och det gick ju för att hur ska jag säga man tänker ju inte på nåt annat egentligen....Man är 

 van vid det där att så får det vara.” 

 

Flera deltagare beskriver att de lever med att planera sina dagar, men också att det inte är direkt 

något de tänker på. Det blev en naturlig del och inget annat kom i tankarna än att planera hur dagen 

skulle se ut framöver. Många av deltagarna beskrev hur egna lösningar hittades på. Då några hade 

badkar, vilket var ett stort hinder när de skulle duscha, duschade de antingen utanför badkaret, köpte 

själv produkter som antihalkmatta, staplade upp saker för att komma i badkaret eller la ut handdukar 

på golvet för att inte halka. Allt detta för att kunna genomföra sina rutiner. En av deltagarna fick 

vissa dagar åka till badhuset för att bada då det inte fungerade hemma. 

 

”...jag la en stor handduk och stod på [...] jo det gjorde jag så att det gick jo bra.” 

  

”...jag kom inte i badkaret överhuvud taget, jag fick hjälp till en börja att lägga upp massa 

 grejer att stå på och sen kliva i badkaret.” 

 

För att överhuvudtaget kunna klara sina rutiner har deltagarna tagit hjälp av andra. En deltagare 

uttrycker att utan hemtjänstens hjälp skulle hon inte kommit någonstans och även efter att 

anpassningen har gjorts så klarar hon inte riktigt dagen då hon har behov av sin partner då 

sjukdomen förvärras. Och även om de får hjälp av någon blir det ändå bökigt att utföra dessa 

aktiviteter, det blir inte riktig rätt.  

 

”...min dotter som var här o hjälpte mig[...]men det va lika bökigt det.” 

 

Efter att ha fått sin badrumsanpassning uttrycker deltagarna att de inte behöver tänka som förr, 

vardagen kan få bli mer oplanerad, vilka saker som ska göras först och vilka som ska läggas undan. 

Nu finns det en möjlighet att kunna komma in och duscha när som helst och oavsett tiden på 

dygnet, morgon eller kväll, de kan bara gå in och sätta sig. Detta gör att mer energi kan läggas på 

annat och det underlättar vid igångsättning av andra aktiviteter. Efter att de har fått en anpassning 

blir det en omställning av rutiner till skillnad mot hur de tidigare genomfördes. Det blir en vana med 

tiden och till slut så blir som det var förr.  
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”...om jag vill sätta mig o baka på morgonen så kan jag göra det behöver inte tänka på 

 duschen utan det går jag in när jag vill sen.” 

 

All irritation ändrades efter bostadsanpassning. En deltagare berättar att innan anpassningen hade 

gjorts fanns det irritationsmoment, tiden som en aktivitet kunde ta och hur svåra ”enkla” 

vardagssysslor kunde bli var ett frustrerande moment.  

 

”...ja det av så mycket irritationsmoment när man inte klara av det och det tog en sån 

mycket tid[...]det är inte samma irritationsmoment längre är det inte så det känns jätte bra” 

 

Det framkom i intervjuerna att livet har blivit enklare för en av deltagarna. En annan ser hur en 

anpassning verkligen hjälper till i olika situationer. Det finns inte i deltagarnas tankar att gå tillbaka 

och leva utan sina anpassningar. Det skulle vara omöjligt att utföra de olika aktiviteter som 

anpassningarna möjliggjort samt att deltagarna aldrig skulle ha råd att bekosta dessa själva. 

Vardagen har blivit mycket enklare och det är lättare att hantera saker de inte kunde ha göra förut 

men som kan göras nu.  

 

 ”...jag kan inte lyfta jag kan inte bära jag kan inte ta mig fram [...]så att det är jätte bra” 

 

 

Sammanfattningsvis framkom det i analysen att en viktig följd av bostadsanpassningen var att 

rutiner för hur individen utför aktiviteter förändrades på ett positiv sätt. Vad gäller rutiner ses en 

förändring och att det tillkommer nya rutiner. Bostadsanpassningen bidrar till att nya och bättre 

rutiner skapas, vilket förenklar livet för individen. 

 

Efter bostadsanpassningen behöver inte deltagaren vara rädd.  

 

Att vara rädd är något som återkommer i deltagarnas berättelser. Att fastna i badkaret är en av 

orsakerna till rädslan. Deltagarna vågar då inte duscha och känner sig osäkra när de är ensamma 

hemma. Några personer berättade om att på grund av sjukdomen eller åldrandet så har kroppen 

blivit stelare, vilket har gjort det svårare att komma över badkarskanten. Detta gjorde att vissa 

tänkte på att hoppa över duschen till dess att de skulle må bättre eller att de hoppade över den helt. 

Andra hade balanssvårigheter vilket också gjorde att de blev tveksam till om dem skulle duscha 

eller inte. Hos vissa av deltagarna fanns det tankar om vilken stor risk de utsatte sig för om de nu 

skulle duscha Deltagarna var beredda med exempelvis mobiltelefoner i närheten om något skulle 

hända. Fallrisken som fanns i badrummet var en av orsakerna till bostadsanpassning anger en av 

deltagarna.   

 

”...ibland när man skulle ner i badkaret det, man tänker alltid tänk om jag halkar, tänk om 

jag ramlar, man hade alltid mobilen vid tvätt maskinen, då var jag lite rädd alltså med att 

börja på klättra där över” 

 

Några deltagare betonar behovet av att känna trygghet. Innan anpassningen kunde inte deltagarna 

känna denna trygghet, då det inte fanns någonstans att hålla eller ta tag i. Försämring av balansen 

innan anpassningen hos en av deltagarna hade gjort att tryggheten hade minskat vid badning.  

 

”… Det gjorde att jag fick lite dålig balans, jag hade lite svårt med balansen tidigare, jag 

märkte att jag fick svårt med att kliva i och ur badkaret. När jag ville duscha eller sitta och 

bada.” 



9 

 

 

Efter anpassning blev det lättare för deltagarna att utföra sina aktiviteter i badrum som tex att 

duscha. Deltagarna uttrycker att det blev lättare att kliva i och ur badkar och att tryggheten ökade då 

de inte längre var bekymrade över att halka i badkaret. 

 

 ”...det var väl bara det att det blev lättare att kliva i badkaret, för jag var ju rädd för att halka 

 på golvet eller halka i badkaret. ” 

 

Det framkommer att anpassningen har gjort att deltagarna kan vara säkrare och vågar utföra sina 

aktiviteter när de är själva hemma. Deltagarna uttrycker att de nu kan bara gå in i duschen på 

morgonen när de vill utan att behöva tänka på exempelvis yrseln och på grund av det inte våga 

duscha. Deltagarna upplever det som en känsla av säkerhet då de vet att de kan utföra aktiviteter 

utan bekymmer. Med anpassningen känns det lugnare att utföra sina aktiviteter. Att vara i rummet 

där anpassningen har gjorts känns mycket tryggare och de behöver inte fundera på om de ska eller 

inte ska gå in i badrummet. 

 

 ”….när jag badar så känner jag mig mycket tryggare och vara där, förut så funderade jag på 

 ska man gå dit eller inte” 

 

Sammanfattningsvis visar analysen vad gäller rädsla att deltagarna upplever ett behov av att känna 

trygghet, vilket saknades innan bostadsanpassningen. Efter anpassning upplevde deltagarna att de 

lättare kunde utföra aktiviteter i badrum och tillvaron blev säkrare.  

 

Bostadsanpassning ger en ökad självständighet. 

 

En deltagare uttryckte att det blev en helt annan känsla av frihet efter bostadsanpassningen.  

 

”...men där har jag känner ju en helt annan frihet nu” 

 

Flera av deltagarna menade på att även deras anhöriga kunde känna sig tryggare nu när de hade fått 

sina anpassningar. Det var positivt både för personen och den anhörige att personen nu kunde klara 

duschen själv och inte behövde den anhöriges hjälp. Personerna hade nästan bara hört positiva 

kommentarer från anhöriga, de anhöriga hade sagt till deltagaren att det såg tryggt, funktionellt, 

bekvämt och snyggt ut samt att de borde ha gjort anpassningen tidigare. 

 

”jaaa de har sagt åå vilken bra duschkabin du har fått där o att det skulle jag ha gjort för 

länge sen.” 

 

En av deltagarna menade också att om hon skulle ramlat av stolen i duschen så skulle hon inte göra 

sig lika illa som vid fall i badkar, det lugnar de anhöriga. 

 

”...så på det visset så känner de också trygghet nu när de vet att ramlar jag av stolen så slår 

jag inte ihjäl mig i alla fall.” 

 

Några av deltagarna bodde ihop med sin partner. För dessa var det viktigt att vara oberoende från 

sin partner vid bad. De berättar att de vill klara sig själva fast att de bor ihop med sina partners, de 

ville kunna göra saker fast att de är ensamma hemma. För övriga deltagare har anpassningen gjort 

att de nu klarar sig mycket bättre själva vilket de tycker känns bra och att de känner att de inte 

behöver vara beroende av sina anhöriga hela tiden.  
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”...jag vill inte va beroende av någon hela tiden.” 

 

”...man vill klara sig själv, fast man lever ihop o så, man måste kunna göra saker fast man är 

själv hemma.” 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att bostadsanpassningen ökar självständighet hos personen och 

ger den en större vardagsfrihet och minskat behov av hjälp. 

 

 

Kunskap och delaktighet i processen bidrar till att man blir nöjd. 

  

Att ha kunskap och få vara delaktig i bostadsanpassningsprocessen beskrivs som viktigt. 

Bostadsanpassningsprocessen kan fördröjas på grund av kunskapsbrist. Att få möjlighet att välja 

och påverka sin bostadsanpassning gör att ett bra slutresultat uppnås och att deltagaren får stor nytta 

av anpassningen. 

 

Kunskapsbrist kan bidra till att beslutet/processen fördröjs 

 

Nästan alla deltagare uttrycker en känsla av att inte veta vad de kan få hjälp med. En deltagare 

menar att om hon hade vetat att nyttan skulle bli så stor så skulle hon gjort anpassningen mycket 

tidigare. Samma deltagare uttrycker också det fanns en tanke om att hon skulle bli bättre och inte 

skulle behöva hjälp vilket gjorde att hon inte ville ta tag i problemet utan levde på hoppet. Något 

som upprepas bland de flesta deltagarna i studien är att de hade tänkt tanken men aldrig kommit till 

skott, eller att de hört det av en bekant men att det var något som bara satt i bakhuvudet.  

 

”...Jag har ju tänkt på det ibland men jag kanske inte har kommit till skott.” 

 

De deltagare som tidigare haft kontakt med arbetsterapeut visste precis eller ungefär vad de skulle 

ha eller vad de skulle kunna få för hjälp, som t.ex. en deltagare som hade kontakt med 

arbetsterapeut när hon bodde i sin förra bostad och som nu efter flytt från den visste exakt vad hon 

skulle ha för att kunna klara sig självständigt vid bad. En av deltagarna hade tagit kontakt med en 

arbetsterapeut angående några mindre hjälpmedel, förutom det fick hon också information om en 

eventuell anpassning i badrummet som hon skulle ha nytta av, vilket gjorde att personen sedan 

ansökte om en bostadsanpassning då hon hade fått tänka efter.  

 

Att kunskapen om bostadsanpassningen inte finns alls, eller om den är otillräcklig, kan göra att 

personen förväntar sig något helt annat än vad den egentligen behöver. En deltagare säger att hon 

inte visste om att man kunde få en stång i duschen utan trodde att det enda alternativet var att få en 

duschkabin. De flesta var öppna för förslag och såg att det oftast inte behövde bli så komplicerat 

och att det fanns olika möjligheter för att lösa problemen. Okunskap om vem dem ska vända sig till 

fanns bland de flesta deltagare. En deltagare beskriver att hon var hos en bekant som hade fått en 

dusch som då sa till henne att ”du får hjälp om du söker”. En annan berättar om att hon fått tips om 

vem hos kulle vända sig till för att få en bostadsanpassning och sedan hon fått det tipset så har det 

inte varit några problem.  

 

”...fick jag tips att vill du ha något gjort så går du via din familjeläkare och 

arbetsterapeut[...]. Sen jag fick den upplysningen så var det inga problem.” 

 

När kunskapen finns och när personen inte längre känner att den har kontroll över situationen så blir 

nästa steg att ansöka om bostadsanpassning. En av deltagare uttryckte att det var mycket som fanns 
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där som gjorde att hon fattade ett beslut. Oron över att skada sig vid duschning utanför badkaret och 

känslan av att hon måste hålla sig ren. Hon var ”tvungen att fatta ett beslut tills vidare”. 

 

”...då bestämde jag mig det här går inte längre, jag kan inte, att stå utanför badkaret och 

duscha det kan ju bli, kanske vart jag skadad eller vad som helst alltså då tänkte jag så” 

 

Sammanfattningsvis visar materialet att flera deltagare inte visste vem de skulle kontakta för att få 

hjälp och vad det finns för hjälp att få. Kunskapsbristen var stor både vad gäller hjälpmedel och 

bostadsanpassning, utan denna kunskap blir det svårt att ta fram rätta åtgärder.  

 

Möjligheten att välja och påverka ger bra slutresultat.  

 

Något som ett antal deltagare nämner är vikten av att kunna välja och styra sin bostadsanpassning. 

Flera deltagare har valt att behålla badkaret för att de uppskattar ett bad och tycker att det är skönt 

att bada, för att badet gör att besväret med lederna minskar eller bara för att det ska finnas möjlighet 

att kunna bada när de vill.   

 

”...Så det är inte att jag badat men att jag har möjligheten att kunna bada.” 

 

En deltagare uttryckte att badkaret behövde vara kvar då det ”mjukar upp lederna på morgonen”. En 

deltagare menade att eftersom hon fått som hon ville så uppskattar hon anpassningen och njuter av 

det.  

 

Alla deltagare har upplevt att de har varit delaktiga i bostadsanpassningsprocessen där de fick tycka 

till och komma med egna förslag. En av deltagarna upplevde dock att när bostadsanpassningen 

skulle göras så hade inte personen fått medverka vid själva åtgärden och därför blivit missnöjd med 

en detalj som skulle sitta lite högre. En annan deltagare känner att hon gärna skulle vilja ha kvar 

badkaret men hon inser också att hon inte klarar av att använda det.  

 

”...Jag kommer inte i det om jag kom i det då skulle ha vilja haft det kvar men alltså när jag, 

kunde inte ens sätta mig ner i badkaret.” 

 

En deltagare hade uttryckt att hon inte ville att hennes badrum skulle ”se ut som en 

pensionärsvåning”. Hon valde därför ett så diskret alternativ som möjligt.  

 

Det framkom inte i någon av deltagarna berättelse att de fått avslag från kommunen, 

bostadsrättsföreningen eller hyresrättsföreningen om att få igenom sina anpassningar. En deltagare 

menade att det inte fanns några onödiga diskussioner överhuvud taget med husägaren vilken 

uppskattades. En annan deltagare menade att hon blir nöjd då hon blir hörd och tas på allvar.   

 

”...o sen blev det aldrig var ju aldrig någon diskussion med ee, de som äger huset heller.. ” 

 

”...att de tar en på allvar[...]en del de får tjata hur mycket som helst för att få hjälp.” 

 

Sammanfattningsvis framkommer det som positivt att kunna styra och påverka den 

bostadsanpassning som ska göras, att kunna diskutera fram de lösningar som passar en och som 

kommer att göra mest nytta.  

 

Bostadsanpassningen gör stor nytta. 
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Alla deltagare längtade efter att få sina anpassningar gjorda. Under tiden som de väntade på 

bostadsanpassningen tänkte några av deltagarna att de skulle vänta med att duscha tills allt var klart, 

men då det handlar om ett antal veckor så blev de tvungna att duscha ändå. Alla såg anpassningen 

som något som skulle bli väldigt skönt när den väl skulle stå färdig. En deltagare beskriver en stark 

längtan, då deltagaren satt och funderade om de inte skulle komma snart, längtan beskriver 

deltagaren.  

 

”...Jag längtade efter den, mm.., satt och funderade, kommer de inte, eller kommer dom 

imorgon, ska jag lyfta på luren och höra när de ska komma. Inte irriterad längtan utan jag 

vill komma till punkt så fort som möjligt.” 

 

Ingen av deltagarna i studien var missnöjd med tiden som de fick vänta på bostadsanpassningarna. 

Någon sa att ”det tog några veckor, men det tog i alla fall inte månader innan allt var klart” och en 

annan att ”anpassningarna var klara efter bara ett par veckor efter att arbetsterapeuten varit här och 

tittat”. När själva anpassningarna skulle göras så sa en deltagare att det gick smidigt till och att det 

var snabbt gjort. 

 

Alla upplever att bostadsanpassningen har gjort nytta, för vissa har nyttan varit stor, för andra så har 

den varit mindre. En deltagare menar på att hon nu vågar bada när hon är ensam hemma. Andra 

deltagare säger att de nu kan duscha oftare än vad de kunnat göra tidigare, från en dag i veckan till 

varannan dag efter bostadsanpassning. Något som ett par deltagare har gemensamt är att 

anpassningen gett dem mer ork under dagen. För en av deltagarna har anpassningen gjort så stor 

nytta att hemtjänsten eller partnern inte längre behöver vara med och hjälpa till vid bad.  

 

”...Sen måste jag ju stå också och så där, nu når jag ju den där stången både när jag sitter ner 

och när jag går upp och står, förut kunde jag inte alls, det var så att jag fick hjälp av 

hemsamarit eller min partner då.” 

 

Samtliga deltagare i studien är nöjda med den bostadsanpassning de har fått. En av deltagarna har 

uttryckt att ”detta var bland det bästa den har fått”. En annan sa att bostadsanpassningen är helt 

positiv och så är det flera som säger att de är jättenöjda och glada över att kunna bada eller duscha. 

En av deltagarna uttrycker att det nästan går av sig självt nu, det är bara att kliva i för det är bara en 

liten kant i vägen.  

 

”...Det känns jätte skönt alltså[...]ja visst blir det, bara komma in o duscha det är jätte skönt 

alltså utan det går av sig själv det är bara att kliva i och det är liksom bara en sådan här lite 

kant det är ingenting[...]jag tycker det är jätte skönt det är det verkligen.” 

 

Tacksamhet är något som återkom hos alla deltagare. En av dem uttryckte stor tacksamhet över den 

hjälp hon fått, hon upplevde att det blev säkrare för att ”någon brydde sig och lyssnade på en”. En 

annan menade att det ”inte var några småpengar det rör sig om” och var väldigt tacksam för 

anpassningen. En person beskrev att det inte fanns något att klaga på och att all den hjälp som 

personen bett om har hon fått.  

 

”...Man känner sig väldigt tacksam när man får hjälp, då blir man ju säkrare då man känner 

att någon bryr sig, tycker jag.” 
 

 

Sammanfattningsvis så beskrivs bostadsanpassningsprocessen positivt. När de väl fått kunskap om 

möjligheten till bostadsanpassning och diskuterat lösningar med arbetsterapeuten är själva åtgärden 

något de längtar efter. När åtgärden väl gjordes så upplevdes det som att allting har gått snabbt och 
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smidigt. Vissa deltagare upplevde att de fått mer ork för att kunna utföra andra aktiviteter. 

Deltagarna är tacksamma över att någon har engagerat sig i deras problem och löst dessa delvis eller 

helt. 
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Diskussion. 
 

Metoddiskussion. 

 

Ett ändamålsenligt urval (21) gjordes. Det bestod av individer som var representativa för syftet med 

studien. Sättet deltagarna hittades på var bra då det var två stycken arbetsterapeuter som var 

behjälpliga med att finna deltagare, hade alla de sex arbetsterapeuter som från början kontaktats 

svarat så hade urvalet av deltagare kunnat blivit bättre. Då skulle vi kunnat ha tre män och tre 

kvinnor vilket innebär att det skulle kunna en ökad variation av erfarenheter. Dock finns det en risk 

för bias vid det urvalsförfarande då arbetsterapeuterna vid val av deltagare kunde ha tagit de som 

hade positiva upplevelser eller de som kunde prata för sig (24). Arbetsterapeuterna ombads att hitta 

personer med varierande grad av bostadsanpassning för att ge en bred syn på fenomenet. Av de sju 

personer som sa sig vilja medverka i studien från början var sex kvar efter utskick av 

informationsbrevet. Då personen i bortfallet var en man så blev det bara en man och fem kvinnor 

kvar vilket kan ha försämrat möjligheterna att få fenomenet belyst utifrån olika erfarenheter. De sex 

deltagare skapade ändå en bra variation då vissa bodde själva, andra bodde ihop med partner och 

vissa fick hjälp av sina barn eller hemtjänst. Det var även variation på bostadsform då vissa bodde i 

lägenhet och andra i villa. Detta gjorde att vi fick en bred bild av fenomenet som undersökts och 

vilka upplevelser detta skapat hos de deltagande vilket ökar trovärdigheten (23). Det kan dock 

samtidigt tänkas att fler deltagare skulle kunnat ge oss andra upplevelser än de som fångats upp i 

den här studien.  

 

De etiska frågorna (21) hanterades innan intervjuerna med deltagarna. På så sätt vidtogs alla de 

åtgärder som ska följas innan en intervju och en god forskningsetik upprätthölls (21). Som vi ser så 

hade deltagarna fått tydlig information om studiens syfte och deras rättigheter flera gånger innan 

själva intervjun ägde rum. Deltagarna fick veta att de hade rätt att avbryta deltagandet när de ville 

under processens gång. De meddelades också att all data skulle raderas så fort uppsatsen skrivits 

färdigt. Innan intervjun fick deltagarna skriva på samtyckesblankett där de även kunde välja att ta 

en del av studien när den blev klar. Detta gör att deltagaren inte blir förbisedd efter intervjun och får 

möjlighet att läsa studien. Konfidentialiteten har följts strikt för att det inte ska kunna gå att urskilja 

någon av deltagarna genom att t.ex. ingen personlig data som adress, namn och övriga uppgifter 

redovisas och alla uppgifter från deltagarna som de inspelade intervjuerna förstördes efter 

dataanalysen. Det kan dock finnas en risk att arbetsterapeuterna skulle kunna känna igen de 

personer som deltagit. Detta är något som är svårt att komma ifrån då vi skulle behöva göra om 

berättelserna för mycket genom att ta bort allt som skulle kunna identifiera personen. Det finns 

också en risk att deltagarna känt en press och skyldighet att vara extra tacksamma för de utförda 

insatserna då arbetsterapeuten ringde och frågade ifall de ville medverka i studien. Detta kan delvis 

ha påverkat resultatet och trovärdigheten i studien. 

 

Intervju är det bästa alternativet för att få fram individernas tankar, upplevelse och känslor vilket 

var syftet med studien (21). En semistrukturerad intervju genomfördes med hjälp av ett 

intervjuunderlag. Frågorna var öppna vilket gav deltagarna möjligheten att uttrycka sig fritt. 

Följdfrågor ställdes också för att ge en förtydligande och mer detaljerad information. Detta gjordes 

för att skapa ett samspel mellan närhet och distans vilket forskaren strävar efter i kvalitativa 

ansatser (23). Distans skapas med förutbestämda frågor som gör att forskaren visar klart och tydligt 

vad denne är ute efter och att de olika intervjupersonerna får samma frågor vilket möjliggör 

jämförelsen (23). Att vara alltför distanserad skulle vara omöjligt när det gäller att fånga 

upplevelser, tankar och känslor. Närhet skapas vid en narrativ intervju där det inte går att ställa sig 

utanför som forskare. Genom att vara delaktig och stimulera till berättande är forskaren med och 

skapar texten (23). Det tydliga intervjuunderlaget gjorde att vi som ovana intervjuare kunde 
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genomför samtliga intervjuer med samma frågor som stöd. I och med att vi använde oss av samma 

intervjuunderlag och av samma frågor i alla intervjuer ger det oss ett mer tillförlitligt material att 

jobba med. Frågor som deltagaren redan besvarat togs inte upp igen och inga frågor glömdes bort 

då frågor som besvarats bockades av. Inspelningen av intervjuerna var en viktig del, då viktig data 

inte gick förlorad. Det här sättet att jobba med datainsamlingen har gjort att vi har fått ett rikt och 

detaljerat material att analysera. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data (23). Metoden innebär att ett omfattande 

arbete görs med kodning och kategorisering vilket möjliggör att det blir lättare att jobba med det 

material som tagits fram från varje intervju. Målet är att hela tiden sträva mot att inte tappa bort det 

innehållsrika i texten. Det handlar om stora textmassor där det kan vara svårt att se vad som är 

viktigt och vad som inte är det. Det är viktigt att ha syftet med studien i fokus och inte låsa sig in i 

texten och förlora det man är ute efter. En tolkning av text kräver kunskap om omgivningen i vilken 

studien är gjord. Texten kan inte plockas ut ur sitt sammanhang, vilket innebär att texten inte är fri 

eller autonom från sitt sammanhang (23). Att skapa kategorier som fångade hela innehållet av 

intervjuerna var inte helt lätt. Krippendorff (22) menar att kategorierna bör vara uttömmande och 

ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att all data bör få sin kategori utan att kunna passa in i en 

eller flera kategorier och att de data som svarar till syftet inte ska utesluta för att den inte har en 

passande kategori. All data bör har sin plats (22, 23). Det kan vara svårt att placera all data när det 

handlar om människans upplevelser och att dessa kan kännas passa in i flera kategorier. I de fall då 

författarna var osäkra eller oense på vilken kategori datan skulle ligga under fördes en diskussion 

för att till slut komma fram till ett ömsesidigt beslut. Under analysen har båda författarna till studien 

analyserat data tillsammans hela vägen från meningsenhet till tema vilket lyfter tillförlitligheten i 

resultatet (23). Genom att författarna tillsammans har reflekterat och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheterna och abstraktionsnivåer under alla stegen har koder och kategorier blivit mer 

noggranna (23). För att öka trovärdigheten och överförbarheten visas citat från de olika intervjuerna 

(25).  

 

Resultatdiskussion. 

 

Studien visar att bostadsanpassningen har en positiv effekt då nya rutiner kommer fram efter 

anpassningen. Canadian Model of Occupational Therapy (CMOP) framhäver vikten av samspel 

mellan individen och miljön (2) något som bostadsanpassningen förbättrar för dessa personer. Finns 

det inte ett samspel kommer det vara så som många av deltagarna beskriver att de glömmer hur det 

är att ha det bra och de skapar själva i längden ohållbara vanor och rutiner. Syftet med 

bostadsanpassningen är att minska de fysiska kraven som miljön ställer på personen hemma eller i 

omgivningen (3) vilket studien visar att den gjort.  

 

Efter att ha levt länge med sina ohållbara rutiner kommer det ett läge där personen bestämmer sig 

för att ”fixa” detta genom att på egen hand skapa egna lösningar. Omedvetet skapade några av 

deltagarna lösningar som kan vara livsfarliga, exempel där de staplade upp saker för att klättra över 

badkarskanten. Anpassningen i badrum syftade för några av deltagarna till att underlätta badningen i 

badkar. Genom att de fick en anpassning kunde de lättare utföra aktiviteten bad. De kunde komma 

upp ur badkaret och behövde inte stå utanför badkaret och duscha eller få hjälp under badning. För 

att ändra på situationen utförs en anpassning som ska ändra på beroendet och öka självständighet 

hos personen något som Fänge och Iwarsson (3) också tar upp i sin studie. 

 

Bostadsanpassningen underlättar för deltagarna i deras vardag då de inte längre behöver planera när 

de ska utföra aktiviteter som dusch. De kan duscha när de vill och det är möjligt då aktiviteten har 

underlättats av anpassningen som har gjorts. Samspelet har tydligt förbättrats mellan miljön och 
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individen som CMOP beskriver (2). Förändringen har lett till ett ökat aktivitetsutförande som är 

syftet med bostadsanpassning (3).  

 

Vanliga, enkla vardagssysslor kunde tidigare vara helt omöjliga eller svåra att utföra. Detta 

upplevdes framförallt av en deltagare i studien. Deltagaren upplevde aktiviteten som irriterande då 

det tog mycket mer tid och gick mycket långsammare än vanligt. Något som ändrades efter att de 

har fått en anpassning. Bostadsanpassning har hjälpt deltagaren att bli mindre irriterande och 

aktivitetsutförande i badrum ökat (3).  

    

Med åldern blir allt fler fysiskt och psykiskt svaga och märker svårigheter i sitt aktivitetsutförande. 

För deltagarna har bostadsanpassningen gjort att saker och ting nu går lättare och smidigare. 

Deltagarna i studien skulle nu inte kunna gå tillbaka till sina gamla vanor och rutiner, i ett badrum 

utan anpassning. Detta är ett uttryck för att bostadsanpassningen behövs och är nödvändig för att 

leva ett säkert liv och kunna utföra de aktiviteter som personen vill kunna utföra. Detta är något som 

också framkommer i studien Client-centered home modifications improve daily activity 

performance of older adults (17).  

 

Trygghetskänslan var något som hade ökat hos deltagarna efter anpassningen. Med större trygghet 

kunde de utföra aktivitet utan att behöva vara oroliga. Tidigare så kunde dessa aktiviteter skapa 

rädsla och olust, men de var tvungen att utföra dessa ändå. Bostadsanpassningen har gjort att 

tryggheten ökat bland deltagarna. De har fått en känsla av att tryggheten ändrats i tillvaron. Nu kan 

deltagarna bara gå in i badrummet utan att längre behöva känna sig rädda eller otrygga någon som 

också beskrivits i andra studier (9, 18). 

 

Att öka självständigheten vid aktivitetsutförande är också ett av syften med bostadsanpassning (3). 

En deltagare uttrycker att en större frihetskänsla finns efter anpassningen. Att göra en 

bostadsanpassning i hemmet har visat sig öka tillgängligheten och användbarheten av miljön med 

tillfredsställande resultat (9). Efter att en bostadsanpassning gjorts blir individen mer självständig i 

aktivitetsutförandet, vilket även de anhöriga eller partnern ser och känner därigenom större 

trygghet. Att anhöriga drar sig tillbaka gör att självständighetskänslan hos individen ökar ännu mer 

och den kan känna sig självständig i sitt aktivitetsutförande.  

 

En person som behöver hjälp med att anpassa sin bostad för att kunna fortsätta leva hemma eller 

bara för att kunna klara några enstaka aktiviteter ska inte behöva lida i onödan för att det inte finns 

tydlig information om hur de ska gå tillväga. Flera av deltagarna i studien hade dålig eller ingen 

kännedom om att det gick att få en bostadsanpassning, hur den kan tänkas se ut och vilken nytta den 

kan göra för individen. Enligt bygglagstiftningen så ska alla bostäder vara tillgängliga och 

användbara för alla invånare (4, 7). Men då måste personen själv höra av sig om problem uppstår. 

Bristen på kunskap om både bostadsanpassningen samt vem de ska kontakta för att få den gör att 

många väntar in i det sista med att ta kontakt. Att vänta för att personen inte känner till hur systemet 

fungerar är ohållbart. Många olyckor och fall skulle kunna förebyggas om informationen var bättre 

(6, 11, 19, 20). Det är oftast en olycka som gör att personen kommer i kontakt med vården och får 

information om att det går att bygga bort problemet. Men det ska inte behöva gå så långt. En studie 

pekar också på att det just handlar om rädsla och smärta när personen ansöker om en 

bostadsanpassning (10). Flera av deltagarna i studien hade sagt att det var just en olycka eller 

känslan av att situationen gått för långt och blivit ohållbar som gjort att de gick vidare med 

problemet. Det var just anpassningen av badrum som var den gemensamma nämnaren för 

deltagarna i vår studie och något som denna studie och en tidigare studie (13) såg var att rädslan för 

badrummet var stor bland flera deltagare. CMOP (2) betonar att individens aktivitet utförs i samspel 

med miljön, men om samspelet saknas så mister personen helt eller tappar delvis förmågan att 
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utföra aktiviteten. Så som det framkommit i vår studie och som kan ses i Heywoods studie (10) är 

att en av anledningarna till att samspelet mellan individen och miljön försvinner kan vara rädsla. 

Det är viktigt att kunna vara med och styra bostadsanpassningsprocessen från början till slut. Är 

personen med och styr så är sannolikheten större att den blir nöjd med slutprodukten. En av de 

största anledningarna till att en bostadsanpassning görs är för att individen ska kunna bo kvar i sitt 

hem, trivas i det och känna sig som hemma. En viktig del i att just trivas i hemmet och känna sig 

som hemma är att individen får vara med och påverka bostadsanpassningen (18). Att de säger sitt 

om hur de vill ha den. Några av deltagarna i studien har t.ex. fått behålla sina badkar och bara fått 

ett handtag för uppresning och/eller badbräda. De kände att de behövde badkaret för att det var bra 

för dem och att de sedan fått behålla badkaret gjorde att de kunde njuta av anpassningen. Att dessa 

personer fått som de ville visar att det funnits en bra kontakt mellan patient och arbetsterapeut som 

också diskuteras av (17, 18).  Det finns forskning som säger att för att bostadsanpassningen ska 

användas så bör personen vara med och säga sitt (18). Något vi också såg hos deltagarna var att 

känslan av att vara delaktig i beslutsfattandet gör att individen sedan kommer att använda 

anpassningen i större utsträckning som även kan ses i studien (18). Deltagarna uttryckte också att 

det var skönt att det inte var några onödiga diskussioner med kommunen, bostadsrättsföreningen 

eller hyresrättsföreningen om att få igenom sina anpassningar (18).  

 

Att deltagarna längtade efter sina anpassningar kan förklaras just med att de fått vara med och 

bestämma så mycket och att flera hade levt med stora problem men inte vågat ta första steget vilket 

överensstämmer med vad flera studier (10, 18) visar.  Alla såg fram emot något positivt, något som 

skulle förändra hela bilden av vardagen. Vissa beskriver längtan som en tid där de inte kunde tänka 

på något annat och bara ville att allting skulle komma till punkt. Alla deltagare var aktiva människor 

som ville klara sig själva och kunna utföra aktivitet utan andras hjälp. De hade ett inre behov och 

känsla av att kunna klara aktivitet men miljön var ett hinder på vägen. Bostadsanpassningen sågs 

därför som ett bott på problemet, skulle miljön vara tillgänglig så skulle alla problem lösas. Det som 

framkommer är ett tydligt fenomen på saknad av samspel mellan individen, miljön och aktiviteten 

något som är viktigt att ha enligt COPM (2) för ett ökat aktivitetsutförande.  

 

Den färdiga anpassningen uppskattades av alla när den stod klar. Nyttan den hade gjort var enorm 

för dessa personer. De kunde t.ex. bada när de var ensamma hemma utan att behöva vara rädda eller 

kunna duscha oftare för att de inte längre behöver vara rädd för att falla i badkaret. 

Självständighetskänslan och självkänslan stärktes hos alla deltagarna efter en genomförd 

bostadsanpassning som även kan ses i studien av Fänge et als (3). Deltagarna fick mer ork under 

dagen och vissa behövde inte längre få hjälp av sina partners vid bad vilket gör att de inte behöver 

vara beroende av att någon alltid ska vara med. De kunde bara gå in när de känner för det. Det gör 

mycket för självkänslan (3). Tacksamheten fanns hos alla deltagare, att någon kommer in och 

förändrar hela situationen till det bättre uppskattades av deltagarna.  
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Slutsats. 
 

Det har framkommit i studien att informationen kring bostadsanpassning hos deltagarna har varit 

bristande. För övrigt upplevde samtliga deltagare enbart positiva effekter av sina 

bostadsanpassningar men framför allt en ökad trygghets, självständighets och säkerhetskänsla.  

 

Studien kan bidra med information för verksamma arbetsterapeuter om hur det kan se ut för den 

enskilde individen. Störst är kunskapsbristen där informationen om bostadsanpassningen finns men 

kommer troligtvis inte riktigt fram. Bättre information om bostadsanpassningar till personer som 

inte varit i kontakt med arbetsterapeuter skulle göra att individer med onödiga, skadliga och 

tidskrävande rutiner kunde ta kontakt med en arbetsterapeut tidigare. Studien kan även ge en bild av 

hur personen upplever hela processen från början till slut samt vad arbetsterapeuten kan ta hänsyn 

till i form av att låta personen vara delaktig och diskutera besluten tillsammans. Genom att 

arbetsterapeuten låter individen vara delaktig i bostadsanpassningsprocessen så ökar sannolikheten 

till att individen blir nöjd med anpassningen.  
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Bilaga 1. 

 

Frågeställning vid intervju. 

 

1. Kan du berätta om hur bostadsanpassningsförslaget kom fram? Vad var det som gjorde att du 

bestämde dig för att göra detta? Hur såg det ut innan anpassningen, vad var dåligt/bättre. Hur 

upplevde du vardagen innan anpassningen, störande/osäkert/bra/bättre/bekväm. Var risken för 

fall en faktor som fick dig att tänka på bostadsanpassning. Har du känt att du undvikit att göra 

saker för att du känt dig osäker/obekväm med hur det skulle gå? 

  

2. Kan du berätta om hur det var under tiden då du väntade på bostadsanpassningen?  

 

3. Hur kändes den första tiden efter bostadsanpassningen? Hade några av dina rutiner som du haft 

förändrats i samband med bostadsanpassningen. Har det tillkommit nya? 

 

4. Hur känns det nu? När du får besök hem, har du funderat på vad de ska tycka om anpassningen, 

har någon av dina gäster kommenterat den? Har anpassningen gjort att du kan känna att du 

klarar mer/allt du vill? 

 

5. Hur har denna bostadsanpassning påverkat din vardag? Kunde något ha gjorts bättre?  

 

 

 


