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SAMMANFATTNING 

 

De allra äldsta i samhället är människor med lång livserfarenhet och med nästan ett helt liv 
bakom sig. Hur resten av deras liv kommer att gestalta sig beror mycket på dem själva, deras 
anhöriga och på samhällets insatser. Det är av största vikt att samhället ger de insatser som gör 
att de allra äldsta känner sig ansvariga, självständiga och trygga. 

Syftet är att ta reda på vad de allra äldsta själva uppfattar är betydelsefullt för dem, när det gäller 
att bo kvar i sitt eget hem. Tio personer deltog i en kvalitativ intervjustudie. 

De allra flesta i vår studie vill fortsätta bo kvar i sitt hem och de känner sig trygga, fria och 
tillfreds där. De beskriver på olika sätt hur de tar ansvar för sina liv och att de gör det de kan 
själva, med hjälp av teknik och hjälpmedel. De får hjälp med resten av hemtjänst eller anhöriga. 
För våra informanter är det viktigt att vara aktiva utifrån sina egna förutsättningar. Intressanta 
områden att undersöka vidare kan vara hur bemötandet i vård och omsorg påverkar de allra 
äldstas liv och hur stöd och handledning från arbetsterapeut till omvårdnadspersonal gör skillnad.  
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ABSTRACT 

The oldest old in our society have a long life experience. How well they can live the remaining 
part of their lives depends not only on themselves, but also on their relatives and societal 
contributions. Our society must provide a setting in which the elderly are given a sense of 
responsibility, independence and safety.  

The aim of this study was to identify the self-reported factors that are of importance for the 
oldest old to continue to live in their own home. Ten individuals participated in qualitative 
interviews. 

The majority of the respondents wanted to remain in their homes where they felt safe, free and 
peaceful. They described how they took responsibility for their lives and did what they could by 
themselves or with technical aid. They received help from home-help services and relatives in 
areas they could not manage by themselves. That they continued to be active on their own 
conditions was of great importance to the respondents. Interesting fields for future research 
would be how the interaction with health care has an influence on the lives of the oldest old, and 
whether support and guidance from an occupational therapist to health care personnel makes a 
difference.  
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1  INLEDNING 

De äldres livsvillkor diskuteras på många håll i dag. Antalet äldre ökar, men också 
deras hälsa och livslängd.  De äldres behov och möjligheter lyfts fram i 
slutbetänkandet från Äldreboendedelegationen, ”Bo bra hela livet”. Där skriver man i 
sammanfattningen att det är hälsofrämjande att själv få vara den som aktivt styr sitt 
liv (SOU, 2008). 

Författarna till denna studie har arbetat länge inom kommunal äldreomsorg. Mötena 
med de allra äldsta har fått oss intresserade av att studera vad de allra äldsta själva 
säger och tänker om att bo kvar i sitt hem. Som arbetsterapeuter har vi förstått att det 
inte alltid är rationella eller praktiska saker som påverkar den enskildes beslut. För att 
hitta de allra äldsta, som också funderat över om de skulle bo kvar i sitt hem, valde vi 
dem som var 85 år eller äldre och hade hemtjänst.  

En arbetsterapeutisk helhetssyn underlättar förståelsen av det de allra äldsta beskriver 
är betydelsefullt för att bo i sitt hem. Denna förståelse för hur äldre personer upplever 
sin omvärld och känner tillfredsställelse i sitt liv gör att arbetsterapeuten kan stödja 
den äldre så att finna den balans mellan aktivitet, samspel med andra och vila som ger 
livskvalitet (FSA, 2007). 

Det har visat sig i tidigare forskning att det inte enbart är objektiva faktorer, som till 
exempel den fysiska miljön, som är betydelsefull för äldre personers hälsa och 
livskvalitet. Deras egna beskrivningar innehåller också subjektiva aspekter på boendet 
som har större betydelse, framförallt när personen är beroende av andra (Iwarsson, 
2008).  

 

2  BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver äldre personers boendesituation och hemmets betydelse. Den 
berättar om omvärldens syn på aktivitetens betydelse för hälsa och de äldres egen syn 
på hälsa, samt behov av hjälpinsatser.  

 

2.1  Äldre personer 

De allra flesta äldre personer bor idag i vanliga lägenheter och hus. Drygt 80 procent 
av de äldre över 80 år bor i eget boende. År 2006 hade 20,9 procent av de över 80 år 
kommunalt bistånd med omsorgsinsatser i hemmet (Berg, 2007; Rahm Hallberg, 
2008).  

År 2000 hade 47 procent av personer som var över 75 år och ensamboende endast 
informell hjälp. Denna gavs främst av barn, men även av syskon och andra anhöriga. 
De som hade både informell hjälp och offentlig hemhjälp var ungefär 24 procent 
(Johansson, 2007). Cirka 16 %  procent av personer över 80 år bodde 2007 på ett 
permanent vårdboende och av dessa var ca 70% kvinnor (SOU, del 1, 2008). 

De senaste 100 åren har antalet personer över 65 år tredubblats och medellivslängden 
har ökat med 30 år. Möjligheterna för dagens pensionärer är oändligt mycket större än 
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tidigare. Behovet av vård och omsorg har flyttats uppåt i åldrarna. En tredje ålder har 
uppstått i samband med pensioneringen, där de allra flesta äldre fortsätter vara aktiva 
i livet och kan ägna sig åt sina intressen. Den fjärde åldern, som inträffar när den 
äldre har blivit beroende av andra för att klara sin vardag på grund av sjukdomar och 
nedsättningar i funktionsförmåga, har också att flyttats längre och längre upp i 
åldrarna (Westlund & Sjöberg, 2005).  

I mötet med äldre personer är det viktigt att man ser varje person som en individ med 
egna möjligheter och erfarenheter, även om de som grupp kan ha samma slags 
problem med tillgänglighet, miljö och åldrande (Golant, 2003). 

Dödligheten bland äldre som bor på vård- och omsorgsboenden är mer än dubbelt så 
hög som bland dem som bor i eget boende. Under det första året på ett vårdboende 
försämrades både den äldres förmåga att klara av att sköta sin vardag (IADL) och sin 
personliga omvårdnad (PADL) tydligt. Kognitiva och motoriska svårigheter ökade. 
Det egna boendet stimulerar den äldre att överleva längre, trots sjukdom och 
funktionsnedsättningar (Lagergren, 2008). 

 

2.2 Vikten av att bo i eget boende 

Flera studier visar att äldre personer anser att det egna hemmet betyder oerhört 
mycket.  Hemmet lyfts fram som en betydande del av dem själva och där finns 
personens största trygghet. Det betyder också mycket utifrån möjligheterna till 
självständighet, självbestämmande, meningsfullhet och frihet. De äldre tillämpar 
olika strategier för att kunna bo kvar.  De kan t ex dela upp hushållssysslorna över 
längre tid, ändra arbetssätt i köket eller att be om hjälp från anhöriga. Deras mål är att 
fortsätta vara aktiva och delaktiga i sin vardag (Lilja, 2000; Iwarsson, 2008).  

I andra studier visas att de allra äldsta tycker att hemmet är viktigt bland annat för 
tryggheten, frihetskänslan, kännedomen om hur allt fungerar och de egna minnena. 
Under åldrandet flyttar den äldre gränserna för att vara oberoende, från att ha klarat 
sig helt själv till att vara den som fattar egna beslut om vad som ska göras i hemmet. 
Den känsla av att vara delaktig och självständig som äldre personer har, beror mycket 
på om hon har möjlighet att fatta egna beslut i vardagen (Haak, 2006; Haak et al, 
2007). 

Äldre personer vill bo kvar i kretsen av nära och kära och då är det värdefullt att de 
anhöriga, som oftast hjälper till, orkar finnas till och ge praktisk hjälp. Syskon, 
bekanta och grannar kan också hjälpa den äldre, men inte i lika stor utsträckning 
(Johansson, 2007). 

I en studie av Dahlin, Ivanoff et al (2007) kommer det fram att de äldre ser det som 
en fördel att de känner till omgivningarna och dem som bor där. Genom att veta hur 
allting fungerar och att ha sina minnen runt sej känner de inte bara trygghet, utan de 
upplever också en känsla av frihet. 

Det påpekar också Berg (2007) att genom att känna sig hemma, vara trygg i sin 
bostad och ha sociala kontakter motverkar den egna känslan av ensamhet och 
isolering. 
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Det egna välbefinnandet beror i hög grad på hur personen själv uppfattar sitt liv och 
sin livshistoria. Äldre personer har bättre förutsättningar att klara nya prövningar i sin 
ålderdom om positiva värderingar i den psykosociala utvecklingen genom livet har 
skapats (Rennemark & Hagberg, 1997). Andra professioner använder, som Westlund 
& Sjöberg (2005), andra ord för att beskriva samma sak. De skriver att den äldre 
individen tar med sig all sin erfarenhet av livet, vilket påverkar och är av stor 
betydelse för hennes känsla av sammanhang (KASAM) och hur hon kan begripa och 
hantera nya situationer. En individ med starkt KASAM kan identifiera sina nya 
uppkomna problem, finna lösningar utifrån sina egna resurser och möjligheter och gå 
vidare. Många gånger går det bättre när det finns personer runt omkring, som 
vägleder och stödjer individen att finna nya möjligheter. Det kan vara både personal 
och anhöriga.  

Bostadens tillgänglighet har i studier visat sig ha liten påverkan på äldres personers 
benägenhet att flytta, men däremot påverkas graden av livskvalitet och möjligheterna 
att vara aktiv. Att bo i det egna hemmet stimulerar personerna att överleva längre, 
trots sjukdom och funktionsnedsättningar (Lagergren, 2008). 

 

2.3 Aktivitetens betydelse för hälsa 

En av arbetsterapin referensramar och modeller är Canadian Model of Occupational 
Performance (CMOP). Den beskriver människans förmåga till aktivitet som en 
dynamisk process och en samverkan mellan personen, omgivningen och aktiviteter 
under livet. Själva utförandet består av två komponenter. En del som är möjlig att 
observera och en del som handlar om individens egna upplevelser (CAOT, 2002).  

Hälsa och utveckling i en människas liv påverkas av aktivitet och handling, vilket 
också arbetsterapeuternas Etiska kod lyfter fram (FSA, 2007). I Världshälso-
organisationens hälsodeklaration står det att hälsa skapas och upplevs i det dagliga 
livets arbete och lek. Möjligheter att fatta beslut och ha kontroll över sitt liv bidrar till 
hälsa (WHO, 1986). Det är tillsammans med andra som människan finner mening och 
livsglädje. Nya situationer i livet och nya roller påverkar också individen över tid. 
Äldre personer påverkas av samhällets och sin egen syn på åldrandet och 
åldrandeprocessen, vilket i sin tur påverkar hälsa och aktivitet (Andersson, 2002). 

 

2.4 Äldre personer och aktivitet 

Den fysiska miljön lyfts fram som viktig för att de äldre ska kunna fortsätta vara 
aktiva i vardagslivet. Detta gäller framförallt de som är oberoende och självständiga i 
sina vardagsaktiviteter. Äldre personer som är beroende av hjälp i sitt vardagsliv 
lägger större vikt vid sociala boendefaktorer (Iwarsson, Hortsmann & Slaug, 2007). 
En viktig slutsats blir då att för att kunna fortsätta vara aktiv i vardagen med både små 
och stora funktionsnedsättningar ställs höga krav på bostadens tillgänglighet och 
närmiljöns användbarhet.  

En studie av personer över 85 år, belyser att de äldre uppfattar att det de gör i dag inte 
skiljer sig så mycket från tidigare, men däremot gör de på ett annorlunda sätt. 
Vardagssysslorna skapar struktur på dagen genom rutiner och vanor. Studien lyfter 
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också fram de äldres teknikanvändning och att den blir aktuell först när ingen enklare 
lösning går att finna. Tekniken måste ge den äldre en fördel i det hon ska uträtta. Den 
äldre har således ofta en inställning att den nya tekniken skall ha praktisk nytta 
(Larsson, 2009). 

De allra äldsta gärna vill fortsätta vara aktiva, ha hälsan och känna att de kan hantera 
sitt eget liv och fortsätta vara självständiga, bekräftar flera källor. För att fortsätta 
känna sig nöjda, minskar de kraven på utförandekvaliteten. De väljer ett enklare 
utförande och gör inte så många saker längre (Johannesen, Petersen & Avlund, 2004; 
Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin-Ivanoff, 2007; Larsson, 2009). Men om de nyligen 
blivit ensamma och/eller förlorat någon närstående minskas denna tillfredsställelse 
(Johannesen, Petersen & Avlund, 2004).  

 

3  SYFTE 

Studiens syfte är att ta reda på vad de allra äldsta själva uppfattar är betydelsefullt för 
dem, när det gäller att bo kvar i sitt eget hem.   

 

4  METOD 

Kapitlet innehåller en beskrivning av urval, datainsamling, analys och etiska 
överväganden. 

I denna kvalitativa intervjustudie fick intervjupersonerna möjlighet att berätta om sin 
uppfattning av betydelsen att bo hemma. Detta datainsamlingssätt ger personerna stor 
möjlighet själva att avgränsa innebörden av fenomenet (Uljens, 1989) och den 
kvalitativa intervjun är särskilt lämplig när människors erfarenheter och uppfattningar 
skall komma fram genom deras egna berättelser (Trost, 2005). 

 

4.1  Urval 

Kriterierna för deltagande i studien var: 

• män och kvinnor födda 1924 eller tidigare 

• ha insatser av hemtjänst 

• bo i ordinärt boende  

• kunna uttrycks sig i tal, skrift och kunna läsa det svenska språket 

• kognitiv förmåga att kunna berätta om sina egna uppfattningar  

Trost (2005) påpekar att det är viktigt att antalet intervjuer inte blir för stort så att 
materialet kan överblickas och att detaljer som har betydelse för studiens resultat kan 
hittas. Sammanlagt genomfördes tio intervjuer utifrån de uppsatta kriterierna. Fem 
stycken på respektive ort där författarna är verksamma.  
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För att nå intervjupersoner i den fjärde åldern, det vill säga när den äldre är beroende 
av andra för att klara sig i vardagen på grund av sjukdomar och nedsättningar i 
funktionsförmågan, valdes de som hade insatser av hemtjänsten.  

För att hitta intervjupersoner kontaktades chefen för hemtjänsten på författarnas 
respektive arbetsplatser. Denne informerades om studien och gav samtycke till att 
genomföra den inom respektive verksamhet. Arbetsledaren på respektive 
hemtjänstenhet bistod sedan med urvalet av intervjupersoner efter de uppsatta 
kriterierna. Patel & Davidsson (2003) säger att det är bra att en opartisk person står 
för urvalet av intervjupersoner utifrån kriterierna. De möjliga intervjupersonerna 
kontaktades, i bokstavsordning, tills tillräckligt många hade tackat ja till att delta i 
studien.   

Intervjupersonerna kontaktades en i sänder genom att ett brev lämnades personligen 
av en bekant hemtjänstpersonal. I brevet förklarades syftet med studien, att 
deltagandet var frivilligt och anonymt, att möjlighet fanns att när som helst att avbryta 
sitt deltagande. Det stod vem som har lämnat ut deras namn och att intervjun skulle 
spelas in (bilaga 1a och1b). 

Författaren kontaktade sedan personen per telefon och frågade om han/hon ville delta 
i intervjun.  

 

4.2  Datainsamling   

För att besvara syftet utarbetades en intervjuguide som stöd.  Den användes för att 
intervjupersonerna skulle ges möjlighet att tala fritt utifrån de öppna frågor som 
ställdes under intervjusituationen. Vid behov användes också de följdfrågor som 
fanns i guiden (bilaga 2). 

Intervjuguidens frågeområden handlade om intervjupersonernas ålder, bostad, deras 
boende, vad som uppfattades som betydelsefullt i boendet och tankar om framtiden. 
Intervjuguidens frågeområden utvecklade författarna själva utifrån syftet och vad som 
skulle kunna vara betydelsefullt för de allra äldstas egen uppfattning kring sitt boende 
(bilaga 2). 

Eftersom författarna bodde på två olika orter kom fem intervjuer att genomföras på 
varje ort under tiden maj till september 2009. Trost (2005) menar att hemmet kan 
vara en bra plats där den intervjuade känner sig trygg. Det är dock viktigt att intervjun 
inte störs av telefon eller andra personer. Per telefon erbjöd sig intervjuarna att besöka 
personerna i deras hem. Varje intervju varade mellan 35 och 45 minuter. 
Intervjupersonerna fick själva välja en lämplig dag och tid på dagen när de hade 
kommit i ordning och att inga besök väntades av hemtjänsten eller anhöriga.  

De båda författarna gjorde först varsin provintervju med den första av de möjliga 
intervjupersonerna. Genom att läsa igenom sin egen och kollegans intervjuutskrift 
fick båda en möjlighet att förbättra sin intervjuteknik. Intervjuguiden behövde inte 
justeras eftersom provintervjuerna innehöll tillräckligt mycket material. Trost (2005) 
förordar att om provintervjuer innehåller material som kan användas och är 
tillgängligt, skall det tas till vara.  Provintervjuerna kom därför att ingå i det material 
som analyserades. 
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I början av varje intervjutillfälle upprepade intervjuaren syftet med studien och att 
deltagandet var frivilligt, samt frågade om intervjun fick spelas in. Ett muntligt 
samtycke spelades in, innan intervjun gick vidare. Transkriptionen gjordes, som Trost 
(2005) föreslår, efter varje avslutad intervju av den som genomfört intervjun.  
Intervjuerna och utskrifterna i denna studie kom att pågå under ett par månader.  

 

4.3 Analys 

Det insamlade materialet har analyserats med vägledning av Trosts (2005) 
beskrivning av hur kvalitativa intervjustudier kan bearbetas, analyseras och tolkas. 
Dessa tre steg griper in i varandra, men det är värdefullt att det finns tid mellan själva 
intervjuarbetet och arbetet med analys och tolkning. Det är också en fördel om 
intervjuerna genomförs av samma personer som utför studien, då minnet av 
intervjuerna också har betydelse under själva analysen och tolkningen. Intervjuer 
gjordes i ett första skede, maj till augusti och i september påbörjades bearbetningen 
av materialet. 

Vid användning av citat i resultatet anser Trost (2005) att det är mycket viktigt att den 
intervjuades integritet respekteras och att citaten inte avslöjar vem som gjort 
uttalandet. Utskrifterna avidentifierades av den som gjort intervjun och varje utskrift 
fick nytt förnamn som sedan kom att användas i analysdiskussionerna och i resultatet. 
Författarna valde också att inte dela upp intervjuerna efter bostadsort, eftersom 
personerna då lättare skulle ha kunnat bli igenkända.  

Trost (2005) anser att själva bearbetningen av intervjuerna kan göras genom att lyssna 
på den inspelade intervjun och skriva av den ordagrant inklusive pauser och skratt. 
Därefter förslår Trost att för att få en överblick av materialet använder sig av 
överstrykningspennor eller stickord i marginalen, om utskrifter har gjorts av 
intervjuerna. Detta ger möjlighet att gå tillbaka till materialet under analysarbetet. 

Alla genomförda intervjuer skrevs ut ordagrant. På så sätt kunde vi ta del av 
varandras intervjuer i analysfasen. Överstrykningspennor användes och nyckeltext 
markerades först. Till att börja med markerades var intervjupersonerna beskrev sin 
uppfattning om de frågeområden som fanns i intervjuguiden för att besvara syftet. Det 
arbetssättet gjorde det möjligt att gå tillbaka till intervjuerna under arbetets gång.  

I analys och tolkning av materialet påpekar Trost (2005), att den som kodar och 
analyserar måste ha ett öppet sinne för att sedan kunna tolka materialet och finna det 
som verkligen är intressant. Själva analysarbetet kan ske genom att texterna läses 
igenom och satser och meningar studeras, alternativt att man väljer att se vad hela 
texten som helhet säger för att sedan gå vidare att tolka materialet för att sedan 
komma fram till ett mönster, en analytisk kategori. 

Analys- och tolkningsarbete fortsatte genom att utskrifterna lästes flera gånger både 
tillsammans och enskilt med de gjorda överstrykningarna för att få en kännedom om 
innehållet och vad intervjupersonerna egentligen hade sagt som var värt att fundera 
vidare på. Nu markerades de intressantaste meningarna som beskrev de intervjuades 
uppfattningar om det som var viktigt för att bo kvar. Textavsnitt som hade samband 
med varandra fördes samman till kategorier. Efter många diskussioner om 



 

     12

kategoriernas innehåll och betydelse, men också genom att pröva olika tolkningar av 
materialet, utmynnade arbetet i fyra kategorier.  

 

4.5 Etiska överväganden 

De fyra huvudprinciperna för all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) är Informationskravet, Kravet på samtycke, 
Konfidensialitetetskravet och Nyttjandekravet. Dessa krav gäller vid all forskning. 
Samtliga intervjupersoner har fått skriftlig och muntlig information. De har gett sitt 
samtycke. Alla intervjupersoner har fått kodnamn. Materialet har förvarats säkert där 
ingen utomstående kunnat komma åt det. Trost (2005) skriver om vikten att 
respektera informanternas integritet och undvika att göra direkta citat som kan kännas 
igen. I studien redovisas inte var intervjupersonerna bor. Den informationen skulle 
inte ha tillfört resultatet så mycket att det var värt risken för att våra intervjupersoner 
skulle bli igenkända.  Det insamlade materialet kommer inte att användas på annat 
sätt.  

 

5  RESULTAT  

Tio personer intervjuades, åtta kvinnor och två män. De var mellan 85 år och 95 år 
och hade insatser från hemtjänsten. Alla bodde ensamma, men åtta hade tidigare varit 
gifta och hade barn. Två personer bodde i villa och de andra åtta intervjupersonerna 
bodde i lägenhet. Två av lägenheterna ligger i ett hus där det finns möjlighet att äta i 
gemensam matsal. 

Resultatet beskriver de intervjuades uppfattning om betydelsen av att bo i sitt eget 
hem.  

• Känna trygghet och vara självständiga 
• Att leva i den egna bostaden 
• Viljan att vara aktiva under dagen 
• Personer som gör det egna boendet möjligt 
 
 

5.1  Känna trygghet och vara självständiga 

Nio av tio uppger att de av egen vilja bor kvar i sin bostad. På olika sätt beskriver de 
att de känner sig trygga och tillfreds i sitt hem. Majoriteten har bott mycket länge i sin 
bostad och valt bostaden tillsammans med sina makar. Flera av intervjupersonerna 
har blivit erbjudna annan bostad, men tackat nej. En av de intervjuade kvinnorna har 
bott en kortare tid i ett särskilt boende, men flyttat tillbaka hem igen.  

”Mitt hem är min borg! ... Det är skönt att vara hemma. Det är här jag bor. Det är 
här jag vill vara. … Alla vill väl vara i sin trygghet hemma. Det ligger i människans 
natur.” (Svea) 

De personer som flyttat på senare år lyfter fram fördelar med bostaden och 
omgivningarna som huvudskäl till att de vill bo kvar. De som bott många år i 
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bostaden, från början tillsammans med sin familj, talar om tryggheten, friheten och 
sina egna saker som de skaffat under livet. De är trygga och vana och hittar överallt. 
De kan sköta sig själva och bestämma som de vill.  

”Ja det är liksom som om min man finns här i väggarna. Han är överallt. …. Jag 
trivs så innerligt bra här. Jag känner mej aldrig otrygg. Jag känner en stor trygghet. 
Jag är aldrig rädd.” (Marianne) 

”Det är att man känner sig hemma i lägenheten som man bott i så många år. … Jag 
är van vid alla interiörer, som är här hemma, som man varit med att skaffa. … Det är 
mitt hem.   … Jag vill bestämma hur jag vill ha det själv. … Så länge jag orkar på 
mitt vis.  … Jag tycker att allt är bra så här, jag är så infödd med allting.” 
(Margareta) 

Några intervjupersoner uttryckte oro för att ramla. Möjligheterna att kunna ta hjälp av 
hemtjänsten och anhöriga, liksom trygghetslarmet nämns också som viktiga 
anledningar för att vilja bo kvar.    

”men man är ju lite rädd, men man har ju väggarna så nära. Jag håller alltid i mej 
om jag kan lite…” (Anna) 

”Flickorna är bussiga och hjälpsamma och inte sura. Vi har trevligt ihop …. Det är 
klart att då kom de ju oftare om man behövde mera hjälp.” (Marianne) 

Flera säger att de vill bo kvar resten av livet i bostaden, men några beskriver också att 
de skulle kunna tänka sig flytta om de inte längre är klara i huvudet eller om det 
skulle hända något särskilt. Andra säger att de gärna vill dö i sin bostad, innan de 
kommer någon annanstans. Några tar dagen som den kommer, och vill inte säga 
något om framtiden. 

”Jag vill bo kvar här tills jag slutar andas. … Och sen får de bära ner mej.” 
(Margareta) 

”omdöme och så, det händer ju saker med oss äldre, det kan man ju inte veta hur 
snart det blir” (Siri) 

En intervjuperson har en avvikande mening och uttrycker ingen trygghet i sitt boende. 
Hon står i kö för att få en annan bostad, men upplever det svårt att få en annan bostad 
och ta kontakter med kommunen. 

”Det är så svårt på något vis… att man inte har balans utan måste hela tiden hålla i 
…. Jag är så rädd för att ramla … Bara oro, oro, oro …. Samtidigt får man vara 
tacksam att man kan gå och man får alltid tänka på att vara tacksam, men det hjälper 
inte. … hur jag vänder mej så blir det stopp” (Iris) 

 

5.2 Att leva i den egna bostaden   

Intervjupersonerna beskriver att det är i den egna bostaden de vill bo i. För de allra 
flesta är hemmet något de byggt upp under många år. Sex av de intervjuade har bott i 
sin nuvarande bostad huvuddelen av sitt vuxna liv. Två har flyttat till sin nuvarande 
bostad de senaste åren.  
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”Jag hade tur som fick den här lägenheten. Den är stor och finns på nedre botten, så 
jag slipper hissen.”(Karl) 

De två kvarstående flyttade för ett tiotal år sedan till sin nuvarande bostad och då 
valdes den så de kunde bo kvar under lång tid. 

”du vet, jag flyttade till marklägenhet. Jag var över 70 år då och då tänkte jag att nej 
jag ska ha en marklägenhet för att jag kan få ont i benen och få svårt att gå i 
trapporna, så jag satsade på det. Ja köpte jag en lägenhet skulle det vara en lägenhet 
som jag skulle kunna stanna kvar i.” (Svea) 

De allra flesta klarar inte att ta sig ut från bostaden själva och de har mycket olika 
förutsättningar att ta sig fram i bostaden. Några som inte kan komma ut, betonar att 
de är nöjda med att vara inne. De som bor i villa har inte tillgång till hela huset 
längre.   

”jag saknar inte att komma ut. Jag trivs med tillvaron. ... Och så ser jag lite folk, jag 
tittar här i fönstret.” (Tea)                                                                           

De flesta av de intervjuade beskriver att de använder rollator eller rullstol och att de 
har fått sina trösklar borttagna. Den del berättar också att de kan gå in till bad- eller 
duschrummet med hjälp av stödhandtag då inte rollatorn kommer in. De klarar själva 
eller med hjälp att sköta sin personliga vård och bara någon av de intervjuade 
använder en duschstol med hjul. 

”jag har dusch, dom ändrade och drog ledningar, ja jag kan duscha när jag vill och 
hur jag vill.” (Doris) 

 

5.3  Viljan att vara aktiva under dagen 

De allra flesta av de intervjuade talar om att det är de själva som har ansvaret för hur 
deras vardag ser ut och de bestämmer över vilken hjälp de tar utifrån och vad de 
sköter själva. 

Flera av intervjupersonerna beskriver först att de är trötta och inte orkar någonting, 
men när de får berätta lite mera, så gör de många olika saker. De bekymrar sig över 
att de inte orkar som förr, men var och en har sina strategier för hur de ska klara sin 
vardag. De delar upp sysslorna i mindre delar, ersätter matlagning med färdig mat att 
värma, byter ut de krävande krukväxterna mot orkidéer, lejer hjälp med 
trädgårdsarbete och snöskottning. Det är också vanligt att de vilar någon gång under 
dagen. 

Att kunna förflytta sig är den aktivitet som intervjupersonerna lyfter fram som allra 
viktigast. Rollatorn beskrivs som nästan oumbärlig och rullstolen nämns på samma 
sätt. 

”Jag går inte utan rollatorn. Men det kan hända att jag glömmer den, men då känner 
jag med detsamma när jag kommer upp.” (Anna)  

”Den här lägenheten är bra på det viset att jag kan åka hur som helst…. Jag har inte 
några fotstöd på den här då. Så jag krafsar lite grann med bena.” (Rudolf) 
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Flera personer lyfter fram att de fått hjälp med hemrehabilitering eller att de deltar i 
dagverksamheter. Dessa insatser upplevs vara av stor betydelse för att kunna fortsätta 
vara aktiva.  

”Och dom senaste veckorna har sjukgymnasten varit och gått med mej…. Han 
kommer i morgon också och tränar i trappan … .opp och ner och opp och ner… Det 
känns bra.” (Margareta) 

”Det är så roligt att röra sig. Det är så lätt att träna när man får hjälp och det är så 
roligt att komma dit till Dagrehab.”(Marianne)  

Intervjupersonerna beskriver också att de använder tekniska hjälpmedel och apparater 
i många olika aktiviteter i hemmet. Till exempel vid matlagning och tvätt, men också 
för att kommunicera med omvärlden och som tidsfördriv. En intervjuperson använder 
telefon, räkneapparat och textteve för att köpa och sälja aktier. Andra hjälpmedel som 
nämns är till exempel badbräda, duschstol, glasögon, förstoringsglas, hörapparat och 
blodsockermätare. 

”Ja, tur att jag har TV:n. Det är till och med att jag måste köpa en ny TV, för den 
gamla paja ju. Jag fick ju en bra TV nu och stor och bra bild och det är fjärrkontroll 
till.”  (Margareta) 

De allra flesta lagade och/eller värmde mat. De gjorde det de kunde och fick hjälp 
med resten. Flera av intervjupersonerna skötte delar av städningen själva och tvättade 
upp mindre plagg. 

”Jag värmer det dom kommer hit med. Gröt och smörgåsar gör jag själv och kokar 
kaffe gör jag ju, men annars är det slut med det där. ” (Margareta) 

Jag gör gröt, har fått en mikro. Det är fantastiskt, bara låta den stå så blir den klar. 
… Igår köpte jag en ny kaffebryggare för den gamla hade gått sönder. ” (Iris) 

Att läsa eller lyssna på böcker och tidningar, titta på TV, handarbeta, lyssna på radio 
och CD-spelare, telefonsamtal är sällskap och tidsfördriv.  

”Jag har ju talböcker att läsa vet du och det är ju en stor glädje. … biblioteket har en 
fantastisk service. De kommer hem med böcker till mej och hämtar dem sen.” 
(Marianne) 

 

5.4  Insatser från personer som gör det egna boendet möjligt 

Här beskrivs de olika personer som intervjupersonerna nämner. De som har en 
personlig relation till intervjupersonen och de som är anställda. Våra intervjupersoner 
beskriver vad olika personer betyder för dem. 

 

5.4.1 Anhöriga och bekanta 

Alla intervjupersonerna beskriver att de har kontakt med anhöriga som besöker dem 
och/eller ringer. De bistår sina nära med det de själva inte klarar av. Flera kommer 
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med matlådor eller lagar mat hemma hos den äldre. Anhöriga hjälper också till med 
olika saker som handling, städning, tvätt och ekonomi.  

Alla utom en får hjälp av anhöriga eller hemtjänsten med inköp. Hjälpen består i att 
de har någon som följer med eller att de skickar med en lista till anhöriga eller med 
hemtjänsten.  

”Jag går med i alla fall, men i början så plocka dom varor åt mej och så, men usch 
vad tråkigt det blev, man vill ju se vad man ska ha … I början så plockade de in här 
… men plocka in kan jag göra själv, då har jag något att göra.” (Doris) 

”Jag har mat i kylskåpet. Den lagar flickorna åt mej och kommer hit med. Åsa lagar 
mat hemma och Inger lagar här när hon kommer hit och sätter i kylskåpet….”(Tea)  

”Per-Arne, ja han som tvättar åt mej har sagt att jag ska vika upp ärmarna, för 
annars blir det så svårt att få rent när det skaver emot rullstolen. Men strumpor och 
kalsonger, dom tvättar jag själv . Det är korta grejor.” (Rudolf)  

Två intervjupersoner beskriver någon av sina grannar som en stor tillgång. De har 
nästan daglig kontakt. En tredje får hjälp att ta in post och vattna blommorna. 

En kvinna har tvättstugan tillsammans med sin kamrat och då passar de på att dricka 
kaffe och äta lunch ihop. En kvinna berömmer sin kamrat som tog sig för att komma 
och tala med henne varje dag när hon satt med armen i band och ingenting kunde 
göra. 

”varenda förmiddag kom hon hit och satt och pratade en stund och hade kaffe med. 
Det var ju som en injektion. Ja riktig vänskap var det.” (Doris) 

” jo jag har ju grannen ovanpå. Hon är ju ovärderlig. Det är hon som kan ta ut mej 
här på altanen.” (Svea)  

De två som äter i gemensam matsal träffar flera olika personer varje dag. Även om de 
inte beskriver någon nära bekant vet de mycket om många.  

 ”han satt ju mycket ute och rökte och då brukade jag gå ut och hålla honom 
sällskap. Ja jag rökte ju inte men…” (Rudolf) 

De övriga fem intervjupersonerna berättar att de inte har någon kontakt med 
grannarna som är ganska nyinflyttade, men de tycker att de är vänliga och hälsar. 

 

5.4.2 Hemtjänsten 

Intervjupersonerna för fram hur viktigt det är med hjälpen och kontakten med 
hemtjänstpersonalen. De allra flesta har flera besök per dag från hemtjänsten. Flera av 
dem beskriver hur värdefullt det är att kunna vara den som bestämmer vad som ska 
göras i deras hem. De kan också be om hjälp med olika småsaker, som att ta ner något 
från en hög hylla eller öppna en förpackning.  

”Jag kan säga till vad jag behöver för hjälp och se till att det blir så bra som 
möjligt.” (Svea) 
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”Tur att hjälpen finns annars skulle jag inte kunna bo kvar här.” (Margareta) 

Ett par av de äldre beskriver det istället som att hemtjänsten bestämmer vad som ska 
göras, men att de vill ha det så. Någon berättar att hon inte är nöjd med en del av de 
bistånd hon fått, men då har hon sagt ifrån.  

”Jag hade en hjälp förut som jag skulle ha på eftermiddagen vid fem halvsextiden., 
men den sade jag ifrån för den var värdelös… Den var ingenting, dom kom bara hit 
och fråga om det var bra och så gick de med en gång… Den ville jag inte ha och 
liksom nattpatrullen som kom ville jag inte heller ha… dom kom ju bara och väckte 
upp en på natten.” (Tea) 

En intervjuad har haft mycket hjälp under en period, men har nu återfått mycket av 
sin förmåga. Hon var mycket noga med att fortsätta vara aktiv och självständig 
genom att göra de sysslor hon klarade av. Hemtjänsten var viktig för henne när hon 
behövde hjälp och hon vill ha kvar kontakten med dem, eftersom hon förstod att hon 
kan behöva dem igen.  

”De var här och hjälpte mej, men sen klarade jag mej, men städningen det har jag 
kvar… då kommer de var 14de dag och det känns så tryggt att jag vet att de kommer 
och är jag lite bekant med dem om det skulle bli så att jag skulle behöva hjälp igen.” 
(Doris)      

Flera av intervjupersonerna lyfter fram sina relationer med hemtjänstpersonalen. De 
berättar att de respekteras som personer och har roligt tillsammans med dem. De 
beskriver personalens arbetssituation med inlevelse och önskar bättre villkor för 
personalen. 

”Med min ordinarie personal här, så fungerar de som min familj. Jag skulle inte stå 
ut om jag inte hade dem. … Vi har så kul och bara skrattar och de har sån humor.” 
(Svea) 

 

6  DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka vad äldre personer över 85 år beskriver vad som 
är betydelsefullt för dem när det gäller att bo kvar i sitt egna hem. Författarna 
upplevde det mycket positivt att de äldre var så tydliga då de uttryckte viljan att bo 
kvar i sitt hem. De äldre använde olika sätt att formulera det, men de gav alla tydliga 
besked. Resultatet innehåller flera olika delar där varje intervjuperson hade sitt sätt att 
beskriva det. Nio av tio framför att de vill bo kvar i sitt hem.  

Författarna anser att de genom studien fått sitt syfte besvarat. Genom att titta på 
tidigare forskning på området stärks resultatet. Det våra intervjupersoner lyft fram 
och som redovisas i resultatet, stämmer väl överens med tidigare forskning av till 
exempel Dahlin Ivanoff, Haak, Fänge, Iwarsson; Johannesen och Lilja som vi också 
refererar till nedan.  
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6.1 Resultatdiskussion 

De allra flesta av våra intervjupersoner lyfter fram tryggheten i det egna hemmet. De 
har sina egna saker kring sej och de bestämmer själva hur de vill ha det.  De har löst 
sin situation på olika sätt och skaffat sig ett liv som de upplever som tryggt och det 
bästa de kan få. De håller fast vid att göra det de klarar av och flera säger tydligt att 
de vill ta varje dag som den är. För att klara resten ber de om stöd från anhöriga 
och/eller hemtjänsten. Den trygghet intervjupersonerna känner så tydligt, är enligt 
dem själva kanske inte helt realistisk, men de känner sig ändå trygga. Detta resultat, 
som överensstämmer med det man funnit i tidigare studier, att hemmet betyder 
oerhört mycket och det är en del av dem själva. Att bo kvar i sitt hem och känna att 
man bestämmer själv beskrivs också som en känsla av frihet. (Lilja, 2000; Haak et al., 
2007) 

Svensk folkhälsa är bland de bästa i världen. Enligt sociologen Rostila (2008) kan det 
bero på att när man kan lita på att var och en kan få hjälp från samhället då det blir för 
svårt, känner innevånarna en större tillit. Detta leder till att de mår bättre och därför 
lever ett längre liv. Tryggheten och tilliten i samhället påverkar också de enskildas 
tillit till varandra  

Den känsla av trygghet och frihet våra intervjupersoner ger uttryck för är mycket 
viktig för att vilja bo kvar. Det egna välbefinnandet, värdigheten eller känslan av 
sammanhang (KASAM) är personlig och beror på individens historia, men påverkas 
också av bemötandet i nuet (Rennemark & Hagberg, 1997; Nordenfeldt, 2003; 
Westlund & Sjöberg, 2005). Några av våra intervjupersoner betonade vikten av att bli 
behandlade som en hel och ansvarig människa. Att respektera den enskilde och 
hennes känsla av KASAM, gör att hon kan fortsätta ha kontroll över sitt liv och kan ta 
de beslut hon vill.  

Det stöd intervjupersonerna fick från hemtjänst, hemsjukvård, anhöriga och bekanta, 
trygghetslarm, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning bidrog till deras känsla av 
trygghet. Enligt socialtjänstlagen ska ett kvarboende stödjas på många sätt som ovan, 
men också med dagcentraler, träffpunkter och anhörigstöd för att få kontakt med 
andra (SOU, 2008). De intervjupersoner som kommit i kontakt med hemrehabilitering 
eller dagverksamhet lyfte fram detta som viktiga delar för att kunna fortsätta vara 
aktiva.  

En av intervjupersonerna uttryckte en stor oro att bo kvar i det egna hemmet trots 
insatser från daglig hemtjänst och besök av sina barn en gång i veckan, som hjälpte 
till med inköp, tvätt och trädgårdsarbete. I Folkhälsorapporten 2009 beskrivs att oro, 
ängslan och sömnproblem samt besvär med ensamhetskänslor är mycket vanliga 
bland kvinnor över 85 år (Socialstyrelsen, 2009).  Att hitta vägar för att möta oro och 
ängslan är viktigt för att stärka de enskilda. Här frågar sig författarna om 
Dagverksamhet och möjligheten att känna sig viktig och behövd kan vara till nytta. 
Det är ett utmärkt område att forska vidare kring. 

Flera av intervjupersonerna beskrev att de var mycket ensamma, men uttryckte också 
att de hade vant sig med ensamheten. De kände sig ändå trygga och tillfreds i sina 
bostäder och ville bo kvar. Berg (2007) påpekar att känslan av att vara ensam innebär 
olika saker för olika individer och att ensamhet kan upplevas både positivt och 
negativt. Den egna upplevelsen är mycket viktig och kunskap om hur man själv 
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upplever sitt sociala nätverk och ensamhet kan ge den enskilde ökad förståelse och 
medvetenhet om livet.   

Begreppet ”horisontellt tänkande” används för att beskriva hur man flyttar fram 
gränsen vad som är möjligt i stunden (Westlund, 2008; Haak et al 2007). Detta känner 
vi igen när våra intervjupersoner reflekterar över vad som skulle göra att de skulle 
vilja flytta. Bara de personer som själva utförde mycket av vardagsaktiviteterna kunde 
tänka sig att flytta till ett vårdboende längre fram om de inte längre skulle vara klara i 
huvudet. Medan de som hade större behov av stödinsatser utifrån inte nämnde det 
alls, utan verkade ha flyttat gränsen för att vilja flytta. 

Majoriteten av intervjupersonerna hade bott väldigt länge i sin bostad. Berg (2007) 
har sett att äldre flyttar mer sällan och att de allra äldsta byter bostad på grund av 
sjukdom eller när man inte orkar sköta en stor bostad. De flyttar inte förrän 
situationen är ohållbar och då ofta direkt efter en sjukhusvistelse. Tidigare studier 
visar att de äldre minskar sina krav på utförandekvaliteten och att bostadens 
tillgänglighet har en liten påverkan på den äldres benägenhet att flytta (SOU, del 1, 
2008; Haak et al 2007). Våra intervjupersoner som bott länge beskriver, liksom 
Dahlin-Ivanoff et al (2007), både trygghet och frihet i att veta hur allting fungerar och 
ha sina minnen runt sig. Detta är värden som är viktiga, men svåra att mäta.  

Av de som inte hade bott så länge i sin nuvarande bostad, hade två bytt bostad på 
grund av att den tidigare bostaden var omodern och då flyttat till en seniorbostad. 
Idag är det bara få äldre som inte bor modernt (Berg, 2007). Att flytta till 
seniorbostad kan ge bättre förutsättningar till gemenskap med andra och vara det enda 
alternativet om man är rullstolsburen. Dessa bostäder har generellt en hög grad av 
tillgänglighet och idag finns det en ökad efterfrågan från de äldre att flytta in i sådana 
bostäder för att kunna fortsätta vara aktiva och delaktiga i vardagslivet, även om de 
nått den fjärde åldern (SOU, del 1, 2008). Den efterfrågan märktes inte mycket i vår 
studie. Det var tvärt om flera personer som blivit erbjudna olika typer av anpassade 
lägenheter, men tackat nej eller till och med flyttat dit och sedan tillbaka hem.  

Våra intervjupersoner, som flyttat till seniorboende, uttrycker att de har många ytliga 
bekantskaper, men att de egentligen inte har några vänner där. Det väcker frågan om 
hur gemenskap ser ut när man flyttar på äldre dagar.  Att undersöka detta ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv skulle kunna vara intressant. 

Två personer hade bytt bostad för flera år sedan att öka sin tillgänglighet, vilket också 
Iwarsson et al (2007) betonar är viktigt. För att kunna fortsätta vara oberoende måste 
de äldre mer än tidigare planera sitt boende och flytta till servicebostäder eller andra 
bostäder med hög tillgänglighet och användbarhet. 

Samtidigt är det värdefullt att lyfta fram att de intervjupersoner som har valt att byta 
bostad, kanske hade bättre förutsättningar att finna lösningar för att fortsätta vara 
aktiva i en egen bostad, trots nyuppkomna funktionshinder (Rennemark & Hagberg, 

1997; Westlund & Sjöberg, 005).  

Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur de fortsätter att vara aktiva under 
dagen, men utifrån sina egna förutsättningar. De utför vardagsaktiviteterna, många 
gånger med hjälp av tekniska hjälpmedel och teknik, men också med stöd från 
hemtjänst och anhöriga. De betonar att de inte tar emot mer hjälp än de behöver. 
Westlund (2008) påpekar hur viktigt det är att stödinsatser från samhällets sida inte 
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skall ges i onödan och att hänsyn skall tas till den enskildas egen förmåga och vilja att 
lösa sina problem.  

Att råka ut för en livssituation där tidigare erfarenheter och sätt att reagera inte räcker 
till för att man skall förstå och hantera den nya situationen, kan leda till en 
krisreaktion i flera faser som starkt kan påverka individens förmåga och möjligheter. 
Krisen delas upp i fyra faser där förmågan att hantera sitt liv kommer tillbaka, när det 
som hänt bearbetats. I det arbetet kan personal och anhöriga ha viktiga funktioner 
(Cullberg, 1992).   

Våra intervjupersoner uppger också att de ofta är trötta och inte orkar någonting. 
Flera källor varnar för riskerna, med för mycket hjälp, som tar ifrån den enskilde hans 
förmågor och självkänsla och leder till passivitet (Socialstyrelsen, 2001; Vestlund, 
2008). 

Intervjupersonerna har alla stöd av anhöriga, vänner och/eller hemtjänsten för att 
klara sina vardagsaktiviteter. Samtidigt beskriver de själva att de är noga med att göra 
det de kan, men ofta lite enklare och i ett annat tempo och att de bestämmer över sitt 
liv själva. Det stämmer väl med tidigare forskning som lyfter fram värdet av att kunna 
fortsätta vara sysselsatt med vardagssysslor. Det ger en känsla av att fortfarande 
bestämma över sitt liv och det skapar struktur på dagen genom rutiner och vanor. På 
så sätt skapas oberoende och välbefinnande hos individen samtidigt som behovet av 
hjälp och stöd från samhället blir mindre (Larsson, 2009; Johannesen et al, 2004).   

Alla intervjupersonerna beskriver att de har kontakt med anhöriga genom besök eller 
telefonsamtal. Många får hjälp av anhöriga med en del av göromålen som matlagning, 
inköp, tvätt och ekonomi. Omfattningen varierar, men flera beskriver att det är varje 
eller varannan vecka och om det finns flera barn hjälps de ofta åt. Det tror vi kan vara 
av stor betydelse för att vilja bo i det egna hemmet, trots sin höga ålder. Olika studier 
visar också att anhöriga och bekanta spelar stor roll för service och hjälp. Ungefär två 
tredjedelar eller mer av den totala hjälpen ges av anhöriga och grannar. Under en 
längre tid har det i Sverige varit så att det är de anhöriga som är lättast att be om 
hjälp, och då främst makar och barn, när man inte längre upplever att man klarar sig 
(Berg, 2007). Men det har också visat sig, trots stora insatser från det offentliga från 
1980-talet och fram till idag, att möjligheterna att bo kvar hemma för äldre personer 
som kommit in i den fjärde åldern, beror till stor del från stödet från anhöriga (SOU, 
del 1, 2008; Johansson, 2007). 

Våra intervjupersoner uttryckte på många sätt att det var de som bestämde att de 
skulle ta emot hjälp och stöd. Vi förstår att det kan vara en balansgång mellan 
beroende och självbestämmande, inte bara för de äldre personerna som Rahm 
Hallberg (2008) framhåller, utan också för de anhöriga. Den äldre personen behöver 

ehandlas som en kompetent och ansvarig person vars vilja ska respekteras.  b

 

6.2 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att ta reda på vilka uppfattningar äldre över 85 år lyfter fram om 
vad som är betydelsefullt för att bo kvar i sitt egna hem, beslöt vi att göra en 
kvalitativ intervjustudie.  Den kvalitativa metoden valdes för att fånga 
intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar utifrån sin livssituation. Antalet 
intervjupersoner begränsades till tio för att kunna överblicka resultatet. En kvalitativ 
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intervjustudie går ut på att förstå den intervjuades tankar, känslor och resultatet beror 
inte på antalet intervjuade (Trost, 2005).  

Urvalet gjordes för att fånga de allra äldstas uppfattningar. Vi ville gärna möta dem 
som hade varit tvungna att fundera över om de skulle flytta eller bo kvar, så vi sökte 
dem som var i den fjärde åldern. Genom att välja intervjupersoner som var över 85 år 
och som hade hemtjänstinsatser kunde vi hitta dem. Ytterligare två kriterier sattes upp 
för att intervjuerna skulle kunna genomföras. Intervjupersonerna behövde  kunna läsa 
och skriva samt tala det svenska språket och ha kognitiv förmåga för att kunna berätta 
om sina egna uppfattningar. 

Tack vare att vi arbetade och var kända i den hemtjänstverksamhet, som bistod med 
urvalet av intervjupersonerna efter de uppsatta urvalskriterierna, fick vi god hjälp i 
vårt arbete att få tag på intervjupersoner. Ordinarie hemtjänstpersonal lämnade först 
ut förfrågan om deltagande. Denna första kontakt underlättade för att intervjun skulle 
komma till stånd, då de tillfrågade kände en viss trygghet i att brevet lämnades ut av 
hemtjänstpersonal som var igenkänd. Vi var också noga med att arbetsledarna följde 
urvalskriterierna till studien. Det påpekar Trost (2005) är viktigt, så att inte dessa 
personer styr urvalet så att studien får de mest intressanta eller mest kunniga 
intervjupersonerna. Genom att vi frågade intervjupersonerna i bokstavsordning 
undvek vi detta. Trost lyfter också fram att den första kontakten är viktig för att ett 
intresse att delta skall väckas.  

En fråga vi ställde oss var om studiens resultat skulle sett likadant ut om den 
genomförts på en ort. Då hade vi naturligtvis behövt ägna mera tid åt att visa att vi var 
både trovärdiga och pålitliga personer, innan vi fått tillgång till kontaktuppgifter till 
möjliga intervjupersoner. Det hade inte heller varit lika självklart att få skicka 
inbjudan med ordinarie hemtjänstpersonal. Själva intervjuerna skulle antagligen 
genomförts ungefär som dessa efter en längre inledning. Men vi tror att de flesta 
kommuner skulle uppskatta att få tillgång till en sådan undersökning utförd i den egna 
kommunen. 

Intervjuguiden kom att betyda en hel del under själva intervjuerna, för att få de 
givande samtalen att beröra frågeområdena. När vi utarbetade guiden diskuterade vi 
olika frågor och hur de skulle kunna ge våra intervjupersoner möjlighet att själva 
beskriva sin uppfattning av värdet att bo hemma. Eftersom vi var två som utförde 
intervjuerna, märkte vi att tack vare arbetet med intervjuguiden blev 
intervjuresultaten jämförbara. 

Trost (2005) menar att man skall ge den intervjuade möjlighet att styra samtalet och 
ordningen, men här fann vi att intervjupersonerna hade relativt svårt att berätta 
spontant och länge. De beskrev istället sin uppfattning i omgångar. Detta gjorde att vi 
fick stötta dem med intresserade kommentarer och vänta på fortsättningen.  

Under intervjuerna märkte vi att vi hade stor nytta av vår erfarenhet att möta äldre 
personer i deras hemmiljö. Under åren har vi besökt många äldre i deras hem och hört 
många sätt att beskriva sitt problem och sett många olika lösningar. Vi har på så sätt 
fått ökad kunskap om de äldres livssituation. Under ett intervjutillfälle kan man väcka 
många tankar och funderingar hos intervjupersonen. Vi märkte att när vi frågade om 
framtiden blev det ganska tyst och båda författarna valde då att inte gå vidare och 
ställa fler frågor för att inte skapa onödig oro. Detta framför också Lantz (2007) som 
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påpekar att det är betydelsefullt att inte vålla något obehag för personen man 
intervjuar.  

Trost (2005) skriver att som intervjuare ska man sträva efter att den intervjuade 
känner sig bekväm och förstådd utan att själv härma den man intervjuar. Vi 
uppfattade båda att de äldre vi intervjuade kände sig trygga och nöjda att vi lyssnade 
på dem. Tack vare intervjuguiderna kunde vi styra samtalet till det som rörde vårt 
syfte. Under intervjuerna var vi tvungna att vara observanta för att inte falla in i vår 
yrkesroll och börja diskutera lösningar av problemen, istället för att lyssna till vad 
intervjupersonerna hade att säga.  

I vissa fall hade intervjupersonerna träffat författarna i andra sammanhang.  Att vara 
känd hos dem som hjälpte oss att få kontakt med intervjupersonerna var en tillgång, 
men att vara känd hos intervjupersonerna krävde av författarna att de var noggranna 
med varför de var där. Det uppstår alltid relationer mellan intervjuare och intervjuad 
och ansvaret för att samtalet ska hållas på en lagom nivå ligger hos intervjuaren 
(Trost, 2005).   

Under analysarbetet gång fann vi det värdefullt att vi hade valt att skriva ner 
intervjuerna ordagrant på datorn. Vi valde också att läsa om utskrifterna för att finna 
ytterligare meningar och satser. Genom att använda den metod Trost (2005) 
rekommenderade, gavs gott stöd i analysarbetet. Att bearbeta det insamlade materialet 
genom att skriva ut det och markera meningar och nyckeltexter anser vi är helt 
nödvändigt när man är nybörjare att genomföra kvalitativa intervjustudier. 

Trost (2005) hävdar att all forskning kräver bland annat kreativitet, nyfikenhet och att 
kunna visa att det intressanta är intressant vilket vi gärna håller med om.   

 

6.3  Fortsatt forskning  

Det skulle vara av intresse att utföra en studie med liknande syfte fast med att 
hemtjänstkriteriet skulle tas bort för att se hur om uppfattningen av betydelsen av att 
bo hemma skulle förändras på något sätt. En studie med ett större underlag skulle 
också vara intressant. 

Intressanta områden att fortsätta att undersöka: 

-På vilket sätt påverkar bemötandet i vård och omsorg påverkar de allra äldstas liv 
och val av bostad och vad hon vill göra med resten av sitt liv. Upplever de allra äldsta 
att ett rehabiliterande förhållningssätt stöttar den äldres lust och önskan att bo kvar. 

-På vilket sätt har anhörigas kunskap och bemötande betydelse för att den äldre ska 
vilja bo kvar i sitt eget boende kan vara intressant att titta vidare på utifrån ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv. Skulle arbetsterapeutisk handledning till 
omvårdnadspersonal och anhöriga kunna göra skillnad. 

-En fråga, där det behövs vidare forskning, är om det är bostadens lämplighet, 
individens förmåga, obearbetade krisreaktioner eller om det är övervård som orsakar 
äldre personers flytt till vårdboende.    
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-På vilket sätt ser den nya gemenskapen ut när man flyttar på äldre dagar. Hurdana 
kontakter skapas. Denna fråga skulle vara intressant att titta på ur ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv. 

-Att hitta vägar för att möta oro och ängslan är viktigt för att stärka de enskilda. Här 
frågar sig författarna om Dagverksamhet och möjligheten att känna sig viktig och 
ehövd kan vara till nytta. Det är ett utmärkt område att forska vidare kring. b
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     Bilaga 1a 

2009-05-04     

 

Information om intervjustudien angående äldres uppfattningar om sitt boende 

Vi är två yrkesverksamma arbetsterapeuter som fortbildar oss samtidigt som vi 
fortsätter arbeta. Vi skriver vårt examensarbete i arbetsterapi under våren och hösten 
2009 inom Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet. 

Det finns inte så mycket forskning runt vad de allra äldsta själva för fram som 
betydelsefullt i sina liv. Vi vill undersöka Vad de allra äldsta säger är 
betydelsefullt för att bo i eget boende.  

Vi söker därför äldre personer över 85 år som vill delta i en intervju. Vi bor i Uppsala 
och Norberg och letar några som vill bidra med sina upplevelser där. Vårt mål är att 
resultatet skall komma till nytta för äldreomsorgen i Sverige, i Norberg och i Uppsala. 

 

Jag heter Gertrud Sedin och är arbetsterapeut inom hemvården i Uppsala kommun. 
Ditt namn har jag fått genom verksamhetschefen                                         i de                                   
stadsdelarna i Uppsala. Jag vill gärna göra en intervju med dig i ditt hem och att du 
kan berätta och beskriva det som gör det betydelsefullt att bo kvar i ditt egna hem. 

Hon har godkänt att en förfrågan går ut till ett antal kunder i hemtjänsten, om de kan 
tänka sig delta i studien.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill. 
Intervjun kommer att ta ungefär 1 timme. Under intervjun kommer vi att använda 
bandspelare för att kunna minnas intervjun efteråt på bästa sätt. 

 

 

Intervjumaterialet kommer endast vara tillgängligt för oss två som utför 
examensarbetet och vår  handledare. Det ska förvaras på ett sådant sätt att inga 
obehöriga kan ta del av det. I den färdiga uppsatsen kommer ingen enskild person att 
kunna kännas igen eller namnges. 

 

Jag, kommer att ta kontakt med Dig via telefon om några dagar och fråga om du vill 
att jag ska komma och i så fall komma överens om en tid som passar dig.  
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Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller vår handledare via 
någon av kontaktvägarna nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Gertrud Sedin 

Leg. arbetsterapeut, student 

tfn:  

mobil:  

E-post:  

 

Åsa Larsson 

Universitetsadjunkt 

tfn:  

E-post:  
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     Bilaga 1 b 

2009-05-02 

 

Information om intervjustudien angående äldres uppfattningar om sitt boende 

Vi är två yrkesverksamma arbetsterapeuter som fortbildar oss samtidigt som vi 
fortsätter arbeta. Vi skriver vårt examensarbete i arbetsterapi under våren och hösten 
2009 inom Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet. 

Det finns inte så mycket forskning runt vad de allra äldsta själva för fram som 
betydelsefullt i sina liv. Vi vill undersöka Vad de allra äldsta säger är 
betydelsefullt för att bo i eget boende.  

Vi söker därför Äldre över 85 år som vill delta i en intervju. Vi bor i Uppsala och 
Norberg och letar några som vill bidra med sina upplevelser där. Vårt mål är att 
resultatet skall komma till nytta för äldreomsorgen i Sverige, i Norberg och i Uppsala. 

 

Jag heter Eva Pålsson och är arbetsterapeut i Norbergs kommun. Jag vill gärna göra 
en  intervju med dig i ditt hem och att du kan berätta och beskriva det som är viktigt 
för dej i eget boende.  

Ditt namn har jag fått genom ansvarig för hemtjänsten                                                                      
i Norberg. Hon har godkänt att en förfrågan går ut till ett antal kunder i hemtjänsten, 
om de kan tänka sig delta i studien. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan när Du vill. 
Intervjun kommer att ta ungefär 1 timme. Under intervjun kommer vi att använda 
bandspelare för att kunna minnas intervjun efteråt på bästa sätt. 

 

Intervjumaterialet kommer endast vara tillgängligt för oss två som utför 
examensarbetet och vår  handledare. Det ska förvaras på ett sådant sätt att inga 
obehöriga kan ta del av det. I den färdiga uppsatsen kommer ingen enskild person att 
kunna kännas igen eller namnges. 

Jag som kommer att ta kontakt med Dig via telefon om några dagar och fråga om du 
vill att jag ska komma och komma överens om en tid som passar dig.  
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Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller vår handledare via 
någon av kontaktvägarna nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Eva Pålsson 

Leg. arbetsterapeut, student 

tfn:  

mobil:  

E-post:  

 

 

Åsa Larsson 

Universitetsadjunkt 

tfn:  

E-post:  
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     Bilaga 2 
      

2009-05-05 

Frågeguide. 

Större frågeområden som ska beröras och stödfrågor att ta till om man inte får fart på 
berättandet.       

Berätta först om vad vi ska göra och varför…. 

Berätta om tystnadsplikt och anonymitet och bandspelare.  

Tala om vem du talar med och fråga om han/hon tycker det är OK att bli intervjuad 
och om du får spela in intervjun på band så du inte tappar bort något.  

Bakgrund: 

 

Berätta lite om dej själv.   Ålder 

    Var du bor 

    Bor du ensam 

    Hemtjänstinsatser 

    Bostad – hur länge 

    Umgänge – familj 

    Närmiljö  

 

Beskriv ditt boende Vad är bra och mindre bra med 
det 

Hur tänker du om framtiden  Var tror du att du kommer bo 

    om 5 år, 10 år 

  

Vad är det som gör att du bor här? 

Vad uppfattar du som betydelsefullt i ditt boende? 

                                             Lägenheten /Huset? 

och mera    Grannarna  

och mera…    Närmiljö 

    Ekonomi 
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någonting annat…    Sakerna 

    Hittar… 

    Hjälpmedel/teknik  

 

 

Hur tänker du om framtiden? Vad skulle kunna göra att du valde att flytta? 

   Vad är viktigt för att bo kvar? 

   Ensamhet eller grannar/familj 

Otrygghet eller trivsel 

   Oro eller trygghet 

   Anpassning 

   Hemtjänst  

    

Avslutningsvis läses man huvudrubrikerna upp för att se att alla har berörts. 
Möjlighet finns då för intervjupersonen att komplettera… 

 


