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Sammanfattning 
 

Studien är en beskrivning över kvinnornas aktivitetsutförande under en vardag och en helg-

dag. Dagliga aktiviteter är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och är något människor utför 

varje dag. Urvalsgruppen i studien är utifrån lämplighetssampling och innefattar 12 kvinnor i 

åldern 65 till 75 år. Dessa deltagare fick fylla i sina dagliga aktiviteter i en tidsgeografisk dag-

bok utifrån förutbestämda rubriker. Metoden som används i studien har en kvantitativ design 

samt har genomförts utifrån en icke experimentell studie. Syftet med studien är att beskriva 

aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor i det dagliga livet, dess meningsfullhet och tids-

användning. Resultatet visar på att deltagarna skattar flera aktiviteter med hög meningsfullhet. 

Deras aktiviteter tidsanvändning och dess meningsfullhet skiljer sig inte nämnvärt mellan 

vardag och helgdag. Många av de kartlagda aktiviteterna utför deltagarna i hemmet och indi-

viduellt. Genom att belysa ämnet kan ett flertal av aktiviteterna som framkommits, lyftas upp 

och utvecklas. Detta i sin tur leder till ökad delaktighet samt en ökad tillgänglighet av lämpli-

ga aktiviteter i samhället för yngre äldre kvinnor. Arbetsterapeuter kan använda sig av den 

kunskapen om anpassning och tillämpning av aktiviteter utifrån olika individers förutsättning-

ar i sin profession.      
 

Nyckelord: Dagliga aktiviteter, Kvinnor, Meningsfullhet, Tidsanvändning, Tidsgeografisk-

dagbok. 



Daily life of elderly women, its meaningfulness and 

use of time. 
 

The study is a description of women's performed activities during a weekday and a holiday. 

Daily activities are a central concept within occupational therapy and something people do 

regularly. The sample group in this study is based on the suitability of sampling and includes 

twelve women aged 65 to 75 years. These participants were asked to complete their daily ac-

tivities in a geographical time-diary based on predetermined lines. The method used in this 

study, a quantitative design, has been led by a non-experimental study. The purpose of this 

study is to describe task performance for elderly women in daily life, its meaningfulness and 

use of time. The result shows that participants rate many of their activities with high meaning-

fulness. The participants' activities, their time use and its meaningfulness do not differ signifi-

cantly between weekdays and holidays. Many of the identified activities are performed at 

home and alone. By highlighting this issue, it may mean that more of the activities that 

emerged can be noticed and developed. It may then lead to increased participation and in-

creased availability of suitable activities in the community for elderly people. This is some-

thing occupational therapists can help with when they have knowledge about the adaptation 

and implementation of activities under different conditions of individuals.  

 

Keywords: Daily activities, Meaningfulness, Time Geographic Diary, Time Use, Women. 
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Inledning 
Individen bör eftersträva en så hög meningsfullhet i sittaktivitets utförande som möjligt. De 

aktiviteter som utförs leder då till ett framgångsrikt åldrande enligt Levy, Spade, Kunkel och 

Kasl (2002). Kielhofner (2008) skriver att genom att individen är delaktig i sina dagliga akti-

viteter ökar tillfredsställelsen och meningsfullheten i livet.  

  

Agahi, Lagergren, Thorslund och Wånell, (2005) skriver att samhället bör kontinuerligt arbeta 

för en förbättring, detta leder till att ökade möjligheter och förmågor till självständighet och 

välmående i samhället för äldre människor. Trombly och Radomski (2008) menar att indivi-

den kan uppnå självständighet med hjälp av arbetsterapeuten och med hjälp av samhällets 

resurser. Dessa insatser kan hjälpa individen att hitta och medverka i meningsfulla aktiviteter 

eller gruppträningar för att öka sin hälsa och delaktighet i social samvaro. Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter (2005) skriver att arbetsterapeuten ska gynna och tillgodose varje individs 

mål. Arbetsterapeuten ska underlätta och anpassa aktiviteten utifrån individens egna förutsätt-

ningar, vilket kan leda till ett ökat aktivitetsutförande och större delaktighet i samhället för 

individen. Studiens resultat kan leda till bättre och ökade möjligheter till de äldres sociala 

samvaro och fysiska aktiviteter. 

 

Denna studie är ett pilot projekt som skall synliggöra yngre äldre kvinnors aktivitetsutförande 

i det dagliga livet. Arbetet kan komma att ingå i en doktorsavhandling på en Högskola.  

Bakgrund 

Yngre äldre kvinnor 

Enligt Dehlin och Rundgren (2007) är åldrandet en biologisk process. Vid vilken exakt ålder 

individen anses som äldre går inte att bestämma då åldrandet är en konstant process. Enligt 

Berg (2007) definieras yngre äldre individer som 65-75 år, vilket även är definitionen till ex-

amensarbetet. Dehlin och Rundgren (2007) skriver även att under åldrandet sker förändringar 

i kroppen, kvinnans kroppslängd minskar och kroppsvikten reduceras. Viktnedgången påver-

kas då muskulaturen och fettet i kroppen minskar. Skelettet påverkas i hög grad hos kvinnor 

vid åldrandet, detta leder till att skelettet blir skörare och det är lättare för kvinnor att utsättas 

för en fraktur. Enligt Blomqvist och Edberg (2004) försämras de olika sinnena så som syn och 

hörsel vid åldrandet. Dehlin och Rundgren (2007) skriver att hörseln påverkas genom att den 

äldre individen kan ha svårt att urskilja ljud i bland annat bullriga miljöer. Kielhofner (2008) 

menar att om individen är fortsatt aktiv medför det till att den äldre individen kan bevara och 

upprätthålla sina förmågor, vilket leder till fortsatt förutsättning för att bibehålla sitt aktivi-

tetsutförande. Författaren påstår även att åldrandet kännetecknas av kroppsliga förändringar, 

vilket kan påverka utförandekapaciteten. Utförandekapaciteten är förmågan till att kunna utfö-

ra aktiviteter vilket även innefattar psykiska och fysiska förmågor. 

 

Wikander (2009) skriver att historiskt sett har kvinnor engagerat sig i omvårdnad och hus-

hållsarbete. Berg (2007) skriver att äldre uppfattar att det var bättre förr. Författaren beskriver 

att många äldre individer upplevde harmoni genom att de fick ett stort socialt kontaktnät ge-

nom resterande familjemedlemmar. När individen blev äldre och inte kunde bidra till hushål-

let och samhället ansågs den äldre som en börda och negativa attityder skapades. Förutsätt-

ningarna för äldre idag har förändrats markant. Äldre har idag bättre förutsättningar till god 

hälsa samt ekonomiska förutsättningar.         
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Hälsa och äldre 

Hälsa är ett begrepp som kan innebära och betyda olika för olika individer. Definitionen av 

hälsa som valts till examensarbetet är utifrån World Health Organisation (2003). Vilket inne-

bär att synen på hälsa är en resurs och förutsättning för individen för att uppnå fysiskt, psy-

kiskt och socialt välbefinnande. Detta innebär inte bara vid frånvaro av sjukdom eller någon 

form av funktionsnedsättning, utan god hälsa kan även upplevas trots sjukdom eller funk-

tionshinder.  

 

Bergman Stamblewski (2009) beskriver ett samband mellan mönster i det dagliga livet, livs-

stilsfaktorer och att ha hälsa hör starkt ihop med varandra. Individer som utför flera olika ak-

tiviteter i sitt dagliga liv löper mindre risk för ohälsa. En studie gjord av Levy et al. (2002) 

undersökte hur äldre människors inställning till sitt åldrande påverkar åldrandet. Artikelns 

resultat visar på att om individen har ett positivt tänkande, självuppfattning samt kunskap om 

sitt åldrande leder detta till ett framgångsrikt åldrande. Den äldre kommer på så sätt leva var 

dag fullt ut och ålderdomen blir en fortsatt utveckling av självförtroende och lycka. Individer 

som har en negativ syn till sitt åldrande, vilket kan bero på okunskap eller ovilja kan det leda 

till en depression och minskad självuppfattning.  

 

Bergman Stamblewski (2009), Wilcock (2006) samt Skelton och Dinan (2007) beskriver att 

ökad fysisk aktivitet och social samvaro är två av de viktigaste faktorerna till ett hälsosamt 

och framgångsrikt åldrande. Fysisk aktivitet har även många positiva hälsoeffekter, det kan 

bland annat bidra till ökat välbefinnande, stärkta muskler och skelett, vilket bevarar rörlighet 

och motverkar övervikt. Gabriel och Bowling (2004) skriver att äldre individer uppfattar livs-

kvalitén genom att kunna delta i sociala gemenskaper vilket ökar delaktigheten i samhället 

 

Enligt en studie gjord av Eshbaugh (2008) visar hur kvinnor över 65 år upplever ensamhet i 

hemmet efter de blivit änka. De flesta kvinnor kunde utrycka både positiva och negativa saker 

med ensamheten, samt att det var en stor omställning att anpassa sig efter. Några kvinnor ut-

tryckte att de nu var tvungna att se nya positiva saker med livet som de tidigare inte tänkt på 

för att kunna gå vidare i livet för att må bra. Andra kvinnor påpekade negativa faktorer som 

bristen av sällskap och någon att dela vardagen med. Borg, Hallberg och Blomqvist (2006) 

skriver att äldre individer som uppfattar sig själva tillfredställda i livet avspeglas på aktivite-

terna de utför. Den mentala och sociala hälsan påverkas positivt genom fysisk aktivitet. Inver-

kan av positiva hälsoeffekter ökar möjligheten för ett hälsosamt åldrande samt ger ett minskat 

hjälpbehov och sjuklighet. Wilcock (2006) skriver även att utförandet av aktivteter har stark 

koppling till individens välbefinnande, vilket är en positiv effekt på hälsan. Kielhofner (2008) 

beskriver att roller och vanor upptar en stor del av individens liv. Detta innebär att individen 

skapar nya roller och vanor över tid vilket utgör en del av individens identitet. Äldres roller 

och vanorna förändras då nya vanor och roller tillkommer och andra försvinner, vilket kan 

visas i individens val av aktivitet och dess utförande.  

 

Östlund (2008) menar att ensamheten kan leda till att den äldre individen mår sämre och på så 

sätt leda till depression. Dennis, Wakerfield, Molloy, Andrews och Friedman (2007) skriver 

att depression är ett vanlig psykiskt problem som kan drabba äldre individer. Därför är det 

viktigt att samhället identifierar de faktorer som gör att äldre personer mår dåligt. Resultatet 

av studien visade på att de individer som är deprimerade lever ofta ensamma, utför och deltar 

inte i aktiviteter, är isolerade samt har dåligt fysisk hälsa. Berg (2007) skriver, genom att till-

lämpa fysisk och social aktivitet går det att halvera psykiska sjukdomar, vilket skulle bespara 

samhällets ekonomiska resurser. 
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Aktivitet 

Aktivitet är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Definitionen som används i 

examensarbetet är från Kielhofner (2008) som beskriver de grundläggande aktiviteterna som 

krävs för egenvård och underhåll i det dagliga livet.  Arbetsterapeuternas etiska kod beskriver 

aktivitet som: ”Människans utförande av meningsfulla och betydelsefulla uppgifter i interak-

tion/samspel med omgivningen" (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005, s. 14).  

 

Enligt Trombly och Radomski (2008) består de dagliga aktiviteterna av personlig vård 

(PADL), instrumentella aktivteter (IADL), arbete samt fritidsaktivteter. Instrumentell aktivitet 

innebär hushålls uppgifter så som handla, städa samt tvätta. Personlig vård innebär behov som 

är grundläggande för individen så som äta, sköta sin hygien samt klä sig. Arbete innefattar 

obetalt/betalt arbete. Obetalt arbete kan innebära så som ideellt arbete. Fritidsaktivteter inne-

bär de aktiviteter individen utför för sin egen skull, så som att dricka kaffe, se på underhåll-

ning och gå promenader.  

 

Kielhofner (2008) beskriver hur individens förmåga till aktivitet kan påverka aktivitetsutfö-

randet genom externa faktorer. Viljan, vänjandet och utförande kapacitet integrerar på hela 

individen, vilket kan påverka aktivitetsutförandet. Wilcock (2006) och Dehlin och Rundgren 

(2007) beskriver att faktorer som kan påverka aktivitetsutförandet är miljön och omgivningen 

samt närheten till sociala kontakter som familj och vänner. Kielhofner (2008) skriver att viljan 

påverkas genom vad individen finner meningsfullt och är viktigt. Vänjandet är ett mönster av 

tankar och känslor om individens uppfattning av sig själv som en aktör i ett större samman-

hang.  

 

Milligan, Bingkey och Gatrell (2005) har i en studie använt sig av dagböcker som insamlings-

instrument. Deltagarna var fyllda 65 år. Författarna beskriver att deltagarna under tiden då 

dagboksanteckningarna fylls i, uppmärksammat de olika aktiviteterna i det dagliga livet. An-

teckningarna har synliggjort de aktiviteter individerna utför och deltagarna har blivit mer 

medvetna om sina rutiner i aktiviteterna och dess förändring över tid. Ellegård och Wihlborg 

(2001) beskriver att individer som fyller i dagböcker har större möjlighet att förstå sin vardag 

samt att reflektera kring vardagen, än de som inte använder sig av dagboksanteckningar. Elle-

gård (1999) skriver att när individerna utför olika aktiviteter bildas ett mönster vilket skapar 

ett sammanhang. 

 

Äldre behöver enligt Dehlin och Rundgren (2007) samt Skelton och Dinan (2007) trygghet, 

säkerhet och tillgänglighet i samhället för att öka de fysiska aktiviteterna. Äldre människor 

kan känna otrygghet eller oro för att gå utomhus på grund av rädsla för hot eller att ramla. 

Detta kan leda till minskat utomhusvistelse vilket kan medföra negativa faktorer för indivi-

dens aktivitetsutförande. Kielhofner (2008) menar att miljön kan ses som den kritiska eller 

positiva delen i utförandet av aktiviteten. När miljön hindrar individen i aktivitetsutförande 

gör detta att andra aktiviteter än den man vill utföra, kan väljas i stället. Aktiviteten blir då 

inte en fri valmöjlighet. Agahi et al. (2005) framställer gott åldrande genom att beskriva fyra 

hörnstenar, dessa är fysisk aktivitet, social gemenskap, bra matvanor och delaktig-

het/meningsfullhet/känna sig behövd i samhället. Utifrån dessa hörnstenar är det viktigt att 

samhället skapar dessa förutsättningar för äldre individer så de kan få uppleva en fysiskt aktiv 

livsstil även på äldre dagar.  

 

Författarna Bengtsson, Gans, Putney och Silverstein (2009) samt Dehlin och Rundgren (2007) 

skriver att medellivslängden för kvinnor ökar. Enligt statistiska centralbyrån (2009) är medel-

livslängden för kvinnor 83 år i dag. Bengtsson et al. (2009) skriva att samtidigt som medel-
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livslängden för kvinnor ökar är de i större grad friskare idag än för några år sedan. Äldre indi-

vider kan då söka aktiviteter och roller på annat håll och många väljer att vara med i ideella 

föreningar och ställer upp som volontärer. Detta är ett bra sätt att skapa nya sociala kontakter, 

vanor och fysiska aktiviteter. Det kan även uppfattas positivt för äldre att känna sig behövd 

och att de har tider att passa samt vänner att ringa. En studie gjort av Plonczynski, Wilbur, 

Larson och Thiede (2008) undersökte vad äldre kvinnor i åldern 65 år och äldre har för aktivi-

tetsvanor under ett år. Undersökningen utgick från vad kvinnorna spenderade mestadels av sin 

tid på utifrån hushållssysslor och fritidssysslor. Studien visar på att kvinnorna i störst ut-

sträckning utförde hushållssysslor under dagen och minst yrkesverksamma uppgifter. Studien 

visade också att de fritids aktiviteter kvinnorna utförde var till största del lugna aktiviteter 

som att betala räkningar, passa barn och läsa.  I en studie gjord av Bowling (2007) deltog 279 

individer varav ålderskategorin 65-74 år var den största och representerades av mestadels 

kvinnor. Resultatet visar på att deltagarna ansåg att aktivt åldrande var en förutsättning för att 

behålla sin hälsa. Fritidsaktivteter samt sociala aktiviteter hamnade på en följande andra plats 

och sociala relationer på en tredje plats. Deltagarna ansåg även för att bibehålla sina mentala 

funktioner utfördes korsord och pussel.    

 

Definitionen av transport som används i examensarbetet är från Linder (2007) som beskriver 

transport så som bil, cykel, buss eller gång. Genom att kunna transportera sig i samhället ökar 

möjligheten till ett mer aktivt och socialt liv skriver Faskunger (2008). Det innebär att aktiv 

transport så som cykling och promenader också påverkar individens hälsa positivt samt är 

miljövänligt. Bilåkning däremot medverkar bland annat till en stillasittande livsstil och miljö-

förstöring. I en studie gjord av Gabriel och Bowling (2004) visar på att deltagarna upplever 

större livskvalitet i livet då de har möjlighet att kunna förflytta sig självständigt i samhället. 

En studie gjord av Alsnih och Hensher (2003) visar att äldre människor i större utsträckning 

Transporterar sig mer med hjälp av bilkörning än med kollektivtrafik.  

 

Faskunger (2007) skriver att äldre är den mest sårbara gruppen i samhället gällande trafiken 

och dess risker. Detta får som följd att äldres rörelsefrihet minskar då de inte har tillgång till, 

eller vågar köra bil på grund av nedsatt aktivitets eller reaktionsförmåga. Agahi et al. (2005) 

menar att äldre människor kan behöva mer tid på sig i trafiken det kan till exempel vara vid 

övergångsställen och korsningar. Socialdepartementet (2007) skriver, för att hjälpa och under-

lätta äldres aktivitet och livskvalitet, satsas det på ökade aktivitetsprogram samt mötesplatser i 

närområdet. Detta för att skapa trygghet och delaktighet, inbjuda till gemenskap och fina mil-

jöer vilket kan skapa sociala kontakter för äldre människor. Wilcock (2006) skriver att sociala 

kontakter är en förutsättning för att individen ska uppnå psykisk tillfredställelse. I en studie 

gjord av Fricke och Unsworth (2001) i Australien med 26 kvinnliga och 7 manliga deltagare i 

åldern 65 år och uppåt, visade resultatet på att de deltagare som var med i studien ansåg att 

använda sig av kollektiva färdmedel var den viktigaste uppgiften. Bilkörning placerade sig på 

en andra plats.   

Tidsanvändning 

Wilcock (2006) skriver att tid är när vi utför olika aktiviteter, vilket ger individen ett mönster i 

dagen. Definitionen till tid som används i examensarbetet är utifrån Ellegård & Wihlborg 

(2001). Definitionen beskriver dagliga aktiviteter och dess relation till tid samt meningsfullhet 

som ligger till grund för betydelsen av en helhetssyn då man vill urskilja relationen mellan de 

olika komponenterna. Författarna menar också att tid är ett ting som kan innehålla flera olika 

aktiviteter under dagen. Fokus på vardagens olika aktivteter och dess tidsutövningar kan be-

skrivas med hjälp av dagboksanteckningar. Individer upplever att vanor samt aktivitetsmöns-

ter är viktiga vid användning av tid. 
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Christiansen och Townsend (2009) menar att tid kan uppfattas på flera olika sätt från individ 

till individ. Tid kan upplevas som att passera fort eller långsamt, mycket beroende på situation 

och händelse.    

 

I en studie gjord av McKenna, Broome och Liddle (2007) deltog 195 individer fyllda 65 år. I 

studien var det fler kvinnliga än manliga deltagare. Deltagarna skulle i studien kartlägga vad 

de spenderar sin tid på. Resultatet i studien visar på att deltagarna spenderar mest tid på att 

sova. Efter sova spenderas största delen av deltagarnas tid på fritid. Det deltagarna spenderade 

tid till var även I-ADL, så som hushållsaktiviteter. Ålderskategorin i studien är yngre äldre 

individer, vilket betyder att individerna är mellan 65 och 74 år. Resultatet visar på att denna 

ålderskategori spenderar mer tid på att transportera sig och har stor kontakt med sitt sociala 

nätverk. Resultatet visar också att denna ålderskategori spenderar mindre tid på att sova. 

Meningsfullhet 

Antonovsky (1974) beskriver att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är tre begrepp 

som är betingade med varandra. Dessa tre komponenter utgör en känsla av sammanhang för 

individen även kallad KASAM, denna definition av meningsfullhet är anammad till examens-

arbetet. Dessa begrepp ingår i den Salutogena ansatsen, vilket står för att hälsa uppkommer då 

individen har en känsla av sammanhang. Wilcock (2006) menar även att aktivitet kan bidra 

till att individen skapar en egen identitet samt upplever meningsfullhet i de aktiviteter som 

utförs. Kielhofner (2008) menar att en aktivitet som är självvald att utföras av individen, ger 

självförtroende och tillfredställelse vilket leder till meningsfullhet. Individens aktivitetsval 

kan påverkas utifrån eventuella svårigheter i form av sjukdomar. Därför är det viktigt att utgå 

ifrån individen för att möjliggöra aktiviteter genom adaption – att anpassa aktiviteten efter 

individens egna förutsättningar.   

 

Genom att belysa aktivitetsutförande hos yngre äldre kvinnor kan det leda till bättre och öka-

de möjligheter för social samvaro och fysiska aktiviteter. Genom att samhället och arbetstera-

peuten kan anpassa och utveckla aktiviteter för att öka delaktigheten för yngre äldre kvinnor. 

Syfte 
Syftet är att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor i det dagliga livet, dess me-

ningsfullhet och tidsanvändning. 

Material och metod 
Metoden som används i studien är kvantitativ och av icke experimentell karaktär där kvinnor-

nas aktivitetsutförande under en vardag och en helgdag registreras. En tidsgeografisk dagbok 

användes för att beskriva de dagliga aktiviteterna vad informanterna gjorde under exakt de två 

dagarna.  

Undersökningsgrupp/Urval 

En slumpmässig metod i form av lämplighetssampling användes. Tolv kvinnor där medelålder 

var 71 år ingick i studien. I den tidsgeografiska dagboken fick deltagarna fylla i ålder, boende-

form och om de är samboende, ensamboende eller särboende. Av deltagarna bor tolv i lägen-

het, sju stycken är samboende och fem stycken är ensamboende. 

 

Inklusion: 

 

 Kvinnor i ålder 65-75 år 
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 Bor i ordinärt boende 

 Förstår svenska i tal och skrift 

 Är orienterad till tid och rum 

 

Exklusion: 

 

 Känd av författarna 

Datainsamlingsinstrument  

Datainsamlingsinstrumentet som använts är en tidsgeografisk dagbok från Ellegård och Nor-

dell (2008) som används för att beskriva informanternas aktivitetsutförande i det dagliga livet.  

Dagboken delades ut till kvinnorna som beskrev två dagar av veckan, en vardag och en helg-

dag. Dagboken är i form av ett häfte där det är sex olika kolumner att fylla i under dagen. Ko-

lumnerna fylls i utifrån tid, aktivitet, var aktiviteten görs, med vem aktiviteten görs, trans-

portmedel samt en skattningsskala för meningsfullhet med gradering ett till fem. Graderingen 

definieras då 1= Inte meningsfullt alls, 2= Inte särskilt meningsfullt, 3= Mer eller mindre me-

ningsfullt, 4= Ganska meningsfullt, 5= Mycket meningsfullt. (Bilaga 2). 

Datainsamling  

Till detta projekt valdes att ta kontakt med Pensionärernas Riksorganisation, PRO för att få 

kontakt med de kvinnor som behövdes till studien. Efter samtal med PRO kontaktades en stu-

diecirkel med flertalet kvinnor som skulle kunna vara nyfikna och intresserade av att medver-

ka i studien. Innan mötet skickades ett informationsblad ut till den ansvarige för studiecirkeln 

med information om vad studien handlar om (bilaga 1). Vid mötet av detta forum deltog 12 

kvinnor. Information om studien gavs samt en beskrivning av de medverkandes uppgift i stu-

dien. Stor vikt lades vid att informera om att medverkan var frivillig och att inga av de med-

verkande skulle kunna identifieras. Dagboken (bilaga 2) lämnades ut tillsammans med sam-

tyckesformulär (bilaga 3) och information till deltagaren (bilaga 4). Noggrann beskrivning 

gavs hur dagboken skall fyllas i.  

Databearbetning 

Efter att dagböckerna samlats in, kodades alla aktiviteter och sammanställdes i tabeller utifrån 

programmet Vardagen. Ellegård och Nordell (2008) beskriver programmet Vardagen som att 

möjliggöra visualisering av vardagslivet utifrån dagböcker med olika rubriker från aktivitets-

utförandet. Dataprogrammet sammanställer de inmatade aktiviteterna, tiden, var och med vem 

aktiviteten utförts, Transport samt dess meningsfullhet i tabeller utifrån dagböckerna samt 

visar den inmatade informationen i ett grafiskt diagram (bilaga 2 och 5). Enligt DePoy och 

Gitlin (1999) är det viktigt att noga kontrollera införda data för att säkerställa att de är korrekt 

kodade för att inga misstag skall ha gjorts vid överföringen mellan dagböckerna och datorn. 

 

Efter att alla aktiviteter lagts in, gjordes en kontroll av alla dagböcker igen, för att se att de var 

korrekt införda. Även om detta tar tid så ökar validiteten och reliabiliteten i studien. Utifrån 

tabellerna i programmet Vardagen räknades antalet aktiviteter samman. Aktiviteterna från 

respektive deltagare har sammanställts genom manuell bearbetning för att få fram siffrorna i 

resultatet. Detta gjordes då ena författaren läste upp Vardagens tabeller, samtidigt som den 

andra författaren antecknade och gjorde en sammanställning utifrån programmets rubriker. 

Detta var nödvändigt då programmet Vardagen inte kan beräkna de individuella tabellerna till 

en sammanställning, av alla deltagarnas anteckningar utifrån dagbokens rubriker. Denna ma-

nuella bearbetning genomfördes två gånger för att få ett tillförlitligt och säkert resultat. Resul-

tatet av rubrikerna i dagböckerna räknades samman och det totala antalet visas i tabellerna.  
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De rubriker som framkom utifrån programmet Vardagen är Egenomsorg, Transport, Soci-

al/enskild avkoppling och Hushållsvård. Dessa rubriker redovisar de aktiviteter som deltagar-

na antecknat och utfört under de två dagarna. Antal gånger aktiviteterna utförts, typvärde, 

medelvärde samt variationsvidd beräknas under rubrikerna tid, meningsfullhet och aktivitet.  

Etiska överväganden 

Individer som deltar i forskningssyfte ska enligt Vetenskapsrådet (2002) inte utsättas för 

kränkningar eller förödmjukelse. Forskare har alltid fyra huvudkrav att förhålla sig till då de 

använder sig av individer i sin forskning, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Deltagarna i studien är konfidentiella, eftersom ingen tillgång till namn eller adress behövs. 

De personuppgifter som eventuellt behövs för forskningen skyddas av konfidentialitetskravet, 

det innebär att alla uppgifter från de medverkande behandlas, lagras och antecknas på ett sätt 

så ingen utifrån kan identifiera eller komma åt uppgifter om personerna. Forskaren är alltid 

skyldig enligt informationskravet att informera uppgiftslämnaren om deras uppgift i projektet, 

att projektet är frivilligt att delta i och att de har rätt att avbryta när de själva vill. Kvinnorna i 

studien är medvetna om att den insamlade informationen inte kommer användas i något annat 

syfte än för forskning. Vid medverkan skriver personen på ett samtyckesformulär där det 

framgår att de själva har rätt att påverka hur länge de vill medverka samt på vilka villkor. De 

insamlade uppgifterna kommer genom nyttjandekravet inte att användas eller lånas ut till 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften, utan att särskilt medgivande finns. 

Informanterna är informerade om att dagboksanteckningarna kan komma att användas till en 

större forskning på en Högskola. Etisk egengranskning (Hälsohögskolan, 2009) är påskriven 

och godkänd av handledaren.   

Resultat 
Utifrån Ellegård och Nordell (2008) dataprogram Vardagen, har rubrikerna Egenomsorg, 

Transport, social/enskild avkoppling och Hushållsvård använts till redovisning av resultatet. 

Resultaten redovisas i tabeller samt text, utifrån en vardag och en helgdag. Resultaten be-

skrivs utifrån de 12 deltagarnas kartläggning i tidsgeografiska dagböcker.  

 

I tabellerna beskrivs med vem aktiviteten utförs, deltagarna antecknar om de utfört aktiviteten 

ensam, med känd person eller okänd person. Meningsfullhet som deltagarna har fått skatta för 

varje aktivitet beskrivs med ett typvärde. Likaså den tid som deltagarna har kartlagt i dag-

böckerna för varje aktivitet redovisas i ett medelvärde. I tabellerna visas en sammanställning 

av de olika aktiviteterna, med vem, var och tid som aktiviteten utförs. Tabellen visar även 

variationsvidden för meningsfullhet samt tid.  

Egenomsorg 

I rubriken Egenomsorg ingår enligt Ellegård och Nordell (2008) all intag av mat så som fika, 

kaffe/the, frukost, middag och kvällsmat. Hygien beskrivs som toalettbestyr, självmedicine-

ring och gymnastik vilket även kan utföras med okända personer. Av/på klädning är ombyte 

av kläder. I kategorin vila ingår vilopaus samt slöa. Läkarbesök är behandling på sjukhus och 

kan därför utföras med okända personer. Vakna/gå upp är den aktivitet som görs av deltagarna 

efter nattsömnen. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Aktivitetsvariablernas frekvens inom aktiviteten Egenomsorg under en vardag. 

Egen-             Med vem görs          Var görs           Meningsfullhet         Tid 

omsorg           aktiviteten               aktiviteten?                         Typvärde  medelvärde 

                              (frekvens)                       (frekvens)                   (Variationsvidd 1-5) (Variationsvidd) 

 

Aktivitet 

 

Ensam 

 

Känd 

 

Okänd    

 

Hemma 

 

U 

 

Sj 

 

T 

 

B 

  

 

Äta 

 

17 

 

22 

  

35 

 

1 

 

 

  

3 

 

4 
(3-5) 

 

40 minuter 
(15 min-1 h) 

 

Hygien 

 

26 

 

3 

 

1 

 

28 

   

2 

  

4 
(2-5) 

 

32 minuter 
(15 min- 2 h) 

 

Av/På 

klädning 

 

6 

   

6 

     

3 
(2-5) 

 

35 minuter 
(15 min – 1h 

15 min) 

Vila 10 2  12     4 
(3-5) 

50 minuter 
(30 min – 1h 

10 min) 

Vakna/ 

gå upp 

9   9     3 
(2-4) 

25 minuter 
(15 min – 30 

min) 

Läkar- 

besök 

 1 1   2   5 
(4-5) 

75 minuter 
(1h -1h 30 min) 

 

Totalt: 

 

68 

 

28 

 

2 

 

90 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

  

59 tim 45 

min 

Förklaring: U = Ute, Sj = Sjukhus, T = Träningslokal, B = Bekanta/släkt/vänner 

 

Resultat i tabell 1 visar att deltagarna utför aktiviteterna äta och hygien flest antal gånger i 

rubriken Egenomsorg. Av de olika aktiviteterna utifrån rubriken Egenomsorg utför deltagarna 

mest antal aktiviteter ensam och i hemmet. Deltagare (2 av 12) anser att läkarbesök är ganska 

till mycket meningsfullt då typvärdet är fyra och fem. Den aktivitet som deltagarna i genom-

snitt spenderar mest tid till är även läkarbesök.  

 

Resultatet på helgdagen utifrån Egenomsorg visar enbart på skillnaden att läkarbesök inte 

utförs under helgen. Under en vardag spenderar deltagarna 59 timmar och 45 minuter på olika  

aktiviteter inom Egenomsorg. Motsvarande tid för helgdagen är 67 timmar och 35 minuter. 
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Transport 

Ellegård och Nordell (2008) beskriver transport så som förflyttning med bil, buss eller pro-

menad. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Aktivitetsvariablernas frekvens inom aktiviteten Transport under en vardag. 

Transport  Med vem görs             Var görs      Meningsfullhet           Tid 

                  aktiviteten?                aktiviteten?               typvärde                      medelvärde 
                        (frekvens)                           (frekvens)                  (Variationsvidd 1-5)    (Variationsvidd)                

 

Aktivitet 

 

Ensam 

 

Känd 

 

Okänd 

 

Ute 

 

Buss 

 

Bil 

  

Promenad

  

6 3  9   4 
(3-4) 

44 minuter 
(10 min- 2 h 30 

min) 

Buss 2 2 7  11  4 
(2-4) 

41 minuter 
(30 min – 1 h 30 

min) 

Bil 

 

4 3    7 4 
(4-5) 

37 minuter 
(30 min – 1 h) 

 

Totalt: 

 

12 

 

8 

 

7 

 

9 

 

11 

 

7 

  

17 tim 26 min 

 

I tabell 2 Transport utför deltagarna aktiviteten ”buss” flest antal gånger. Deltagarna utför de 

olika aktiviteterna mest ensam. Deltagarna anser att bil är det mest meningsfulla förflytt-

ningsmedel men deltagarna spenderar mest tid till att gå promenader. 

 

Skillnaden mellan vardag och helgdag var bilåkning. Transportmedlet bil användes inte av 

deltagarna under helgdagen. Spenderad tid på Transport under vardagen är 17 timmar och 26 

minuter. Motsvarande siffror för helgdagen är 15 timmar och 47 minuter. 

Social/Enskild avkoppling 

I tabell 3 är Social/enskild avkoppling sammanställda för att påvisa de aktiviteter som utförs 

under deltagarnas egentid.   

 

Ellegård och Nordell (2008) beskriver att föreningsarbete ses som frivillig sysselsättning av 

individen, läsning innefattar både bok och tidning. Kategorin dator innebär användning av 

internet, skriva samt användning av olika program. Samtal/Telefon innefattar samtal mellan 

människor och telefonsamtal. Besöka innebär besök hos bekanta. Korsord/spel innebär aktivi-

teterna lösa korsord samt spela spel. Se tabell 3. 
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Tabell 3. Aktivitetsvariablernas frekvens inom aktiviteten Social/enskild avkoppling under en vardag. 

Social/             Med vem görs      Var görs         Meningsfullhet         Tid 

Enskild           aktiviteten?          aktiviteten?                typvärde                        medelvärde 

avkoppling        (frekvens)                   (frekvens)                       (Variationsvidd 1-5)  (Variationsvidd) 

 

Aktivitet    

 

Ensam 

 

Känd       

 

Hemma 

 

Förening 

 

B 

 

Tv 7 5 12   3 
(2-5) 

1 h 35 minuter 
(1 h - 3 h) 

 

Läsning 

 

10 

 

2 

 

12 

   

4 
(3-5) 

 

54 minuter 
(30 min - 2 h) 

 

Dator 

 

2 

 

 

 

2 

   

4 
(4) 

 

37 minuter 
(15 min – 1h) 

 

Samtal/ 

telefon 

  

7 

 

7 

   

5 
(4-5) 

 

47 minuter 
(30 min -1h 20 

min) 

 

Korsord/ 

spel 

 

4 

 

2 

 

4 

  

2 

 

4 
(4-5) 

 

1 timma 
(1 timma) 

 

Besöka 

  

3 

  

 

 

3 

 

4 
(3-5) 

 

50 minuter 
(15 min- 1 h 45 

min) 

Förenings-

arbete 

 4  4  5 
(4-5) 

2 h 35 minuter 
(2 h – 3 h) 

 

Totalt: 

 

23 

 

23 

 

37 

 

4 

 

5 

  

36 h 25 min 

Förklaring: B = Bekanta, Förening =Föreningslokal    

 

Under vardagen utför deltagarna aktiviteterna Tv samt läsning flest antal gånger utifrån rubri-

ken Social/enskild avkoppling, tabell 3. De olika aktiviteterna utför deltagarna mest med känd 

person samt ensam. Aktiviteterna görs mest i hemmet och deltagarna anser att föreningsarbete 

samt samtal/telefon är mest meningsfullt. Mest tid deltagarna spenderar av aktiviteterna är på 

föreningsarbete. Totalt spenderar deltagarna 36 timmar och 25 minuter under rubriken på en 

vardag. 
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Tabell 4 beskriver Social/enskild avkoppling som visar deltagarnas aktiviteter under helgda-

gen. Tabellen visar samma aktiviteter som tabell 3 bortsett från att besöka och rubrikerna eve-

nemang och bjudning/fest tillkommer. Evenemang innebär besök på museum, tor-

get/marknad. Se tabell 4.  
 

Tabell 4. Aktivitetsvariablernas frekvens inom aktiviteten Social/enskild avkoppling under en helgdag. 

Social/             Med vem görs        Var görs       Meningsfullhet            Tid 

Enskild           aktiviteten?            aktiviteten?             typvärde                       medelvärde 

Avkoppling     (frekvens)                       (frekvens)                 (Variationsvidd 1-5)     (Variationsvidd) 

                 

Aktivitet        Ensam Känd Hemma M Stan   

Tv 4 6 10   3 
 (2-5) 

1 h 5 minuter 
(30 min – 2 h 50 

min) 

Läsning 7  7   4 
(2-5) 

1 h 17 minuter 
(30min-2 h 50 

min) 

 

Dator 

 

3 

 

1 

 

4 

   

4 
(3-5) 

 

1 timme 
(30 min – 1h 30 

min) 

Samtal/ 

telefon 

 7 7   5 
(4-5) 

1 h 5 minuter 
(45 min - 2 h) 

 

Korsord/ 

spel 

 

2 

 

1 

 

3 

   

4 
(3-5) 

 

1 h 30 minuter 
(30 min – 2 h) 

 

Evenemang 

  

4 

  

3 

 

1 

 

4 
(3-5) 

 

1 h 32 minuter 
(30 min- 2 h 30 

min) 

Bjudning/Fest  1 1   5 
(5) 

4 timmar 
(4 timmar) 

 

Totalt: 

 

16 

 

20 

 

32 

 

3 

 

1 

  

52 tim 41 min 

Förklaring: M = Museum 

 
Resultatet i tabell 4 som visar helgdag utför deltagarna aktiviteterna samtal/telefon, Tv och 

läsning flest antal gånger. Deltagarna utför de olika aktiviteterna mest med känd person och  

aktiviteterna görs flest antal gånger i hemmet. Mest meningsfullt anser deltagarna att sam-

tal/telefon och bjudning/fest är. Deltagarna spenderar mest tid till bjudning/fest under helgda-

gen. Total tid som spenderas under helgdagen är 52 timmar och 41 minuter under rubriken 

Social/enskild avkoppling. 

Hushållsvård 

Ellegård och Nordell (2008) beskriver att inom rubriken Hushållsvård ingår rumsvård så som 

blomvård/plantering, städa, bädda och vädra. Tvättvård innefattar skötsel av tvätt samt stryk-

ning. Matlagning innebär förberedelse av mat/bak och laga mat/baka. Inköp innefattar köp av 

kläder eller livsmedel samt planering av inköp. Konstruktion beskrivs bland annat som djur-

vård och att sticka/sy. Se tabell 5.        
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Tabell 5. Aktivitetsvariablernas frekvens inom aktiviteten Hushållsvård under en vardag. 

Hushålls-            Med vem görs              Var görs             Meningsfullhet         Tid 

vård                   aktiviteten?                  aktiviteten?             typvärde                medelvärde 
                           (frekvens)                                (frekvens)            (variationsvidd 1-5) (variationsvidd) 

                  

Aktivitet   Ensam Känd Okänd H U K L B   

 

Rumsvård 

 

12 

 

4 

  

15 

 

1 

 

 

   

4 
(2-5) 

 

38 minuter 
(10 min – 2 h) 

 

Tvättvård 

 

6 

   

6 

     

3 
(3-4) 

 

57 minuter 
(30 min-2h 30 

min) 

Matlagning    9 6  14    1 4 
(3-5) 

46 minuter 
(30min-1h 

30min) 

Inköp 2 2 1 1  1 3  4 
(3-5) 

1h-25 min 
(30min-3h 

30min) 

Konstruk 

-tion 

3 1  3    1 5 
(4-5) 

1 h -15 min 
(30 min-2h) 

 

Totalt: 

 

32 

 

13 

 

1 

 

39 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

  

39 tim 30 min 

Förklaring: H = Hemma, U = Ute, K = Klädaffär, L = Livsmedelsaffär, B = Bekanta   

 

Aktiviteterna rumsvård och matlagning utför deltagarna flest antal gånger under en vardag 

inom rubriken Hushållsvård, tabell 5. Deltagarna utför de olika aktiviteterna mest ensam och i 

hemmet. Deltagarna anser att konstruktion är mest meningsfullt och de spenderar mest tid till 

inköp och konstruktion. 

Aktiviteten tvättvård utfördes inte av deltagarna under helgdagen. Deltagarna spenderade 

även betydligt mindre tid på inköp under helgdagen. Under helgen spenderar deltagarna 29 

timmar och 51 minuter i genomsnitt på Hushållsvård. Motsvarande tid för vardagen är 39 

timmar och 30 minuter.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta arbete är en pilotstudie och med hjälp av tidsgeografiska dagböcker har deltagarna an-

tecknat en vardag och en helgdag utifrån kategorierna i dagboken. Författarna till studien an-

såg att dagboksmetoden var mest lämpad att använda för att uppnå studiens syfte. DePoy och 

Gitlin (1999) samt Svenning (2003) menar att med kvantitativ metod undersöks och fastställs 

hur olika variabler påverkar varandra. Då syftet är att beskriva aktivitetsutförandet för yngre 

äldre kvinnor i det dagliga livet, dess meningsfullhet och tidsanvändning har en ögonblicks-

bild gjorts via icke experimentell studie. Enligt DePoy och Gitlin (1999) används icke-

experimentell design till studier som har till syfte att beskriva samt undersöka. Fördelen med 

att använda sig av designen var att den information som inkommer med hjälp av datainsam-

lingsinstrumentet, kan användas till att mäta flera olika variabler. Författarna till studien ansåg 
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att denna metod har passat detta arbete för att nå studiens syfte. Detta för att dagboken har 

flera olika variabler som behöver analyseras. 

 

Ellegård och Wihlborg (2001) menar att då ett aktivitetsmönster och tidsanvändning ska be-

skrivas och studeras i det dagliga livet, är dagboksmetoden ett bra alternativ för att undersöka 

människors vardag och rutiner. Genom att använda sig av en dagbok är det enkelt att se de 

specifika aktiviteterna samt göra en beskrivning av tiden för aktiviteterna som utförs. Förfat-

tarna fortsätter skriva att tidsgeografisk dagbok är ett sätt att använda för att beskriva det dag-

liga livet. Denna metod kan ge en djupare helhetsförståelse för vardagen, via karläggning och 

strukturering med hjälp av dagboksanteckningar. Beskrivningen av dagliga aktiviteter från 

den tidsgeografiska dagboken kommer att beskriva vad informanterna gjorde under exakt de 

två dagarna som mäts. Kielhofner (2008) beskriver viljan och vänjandet som påverkar hur 

individen väljer sina aktiviteter. De aktiviteter individen väljer att utföra är aktiviteterna som 

påverkar individen positivt, ger tillfredställelse och som individen ser som meningsfulla. 

 

Ellegård och Wihlborg (2001) skriver att fördelen med en tidsgeografisk dagbok är att infor-

manterna har möjlighet att själva i lugn och ro fylla i kolumnerna, då det kan vara svårt att i 

efterhand tänka tillbaka och minnas aktiviteterna för dagen. De individer som utför dag-

boksmetoden i studien har stor påverkan på materialet. Individerna som ska föra dagbok har 

även olika sätt att göra detta på. Några individer skriver i dagboken efter varje aktivitet medan 

vissa skriver upp alla aktiviteter efter dagens slut. Vid ifyllnad av dagböckerna efter varje 

aktivitet ökar reliabiliteten då deltagaren har aktiviteten färskt i minnet och antecknar med en 

gång. Detta kan medföra att svaren i dagboken kan se olika ut och vara ifyllda med mer eller 

mindre noggrannhet. Det är något forskaren får acceptera med metoden tidsgeografisk dag-

bok.  

 

Till denna studie valdes deltagare utifrån lämplighetssampling. Detta innebär att deltagandet 

är frivilligt utifrån de inklusion och exklusions kriterier som är för studien. För att komma i 

kontakt med yngre äldre kvinnor, okända för författarna kontaktades PRO. Fördelarna med 

lämplighetssampling i detta arbete är enligt DePoy och Gitlin (1999) att vid studiens start ha 

en förutbestämd sampelstorlek samt kriterier för deltagarna. Då studien har inklusion och ex-

klusions kriterier är det lättare att efterlikna studien för att få samma resultat igen. Samt där 

med öka reliabilitet i studien. Därefter tillfrågas individer varefter det passar och är tillgängli-

ga.  

 

Deltagarna i examensarbetet är ifrån PRO, detta innebär att endast dessa individer represente-

ras i studien. Risken med detta kan innebära att inte alla yngre äldre kvinnor kan representeras 

utifrån denna studie. De medverkande kan ses som aktiva då de medverkar i föreningsarbete. 

Detta medför att de övriga yngre äldre kvinnorna i samhället inte får förfrågan om att delta, 

trots att de uppfyller kriterierna för medverkan. Detta kan innebära att medlemmarna i PRO 

inte kan representerar alla kvinnor i åldern 65-75 år. Andra tillvägagångssätt kunde användas 

för att få deltagare till studien. Kontakt kunde tagits med andra organisationer men vid första 

samtalet med PRO upplystes författarna om denna studiegrupp. Studiegruppen hade flertalet 

kvinnor som stämde överrens med inklusion och exklusion kriterierna därför deltar dessa del-

tagare i studien.  Beroende på deltagarnas civilstatus samt var de är bosatta skulle detta kunnat 

påverka resultatet i studien. Eftersom urvalet som använts endast är tolv deltagare är detta ett 

för litet antal för att kunna generalisera till en större grupp människor.  

 

Enligt Trost (2007)  är reliabilitetens styrka i en studie att alla deltagare har samma förutsätt-

ningar för att kunna fylla i dagboken. Författaren skriver även för att öka reliabiliteten an-
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vänds begripliga, enkla och vanliga ord, så att alla deltagare har samma utgångspunkt för att 

förstå och genomföra dagsbokens ifyllnad. Vid mötet med deltagarna fick alla samma infor-

mation. Deltagarna fick tid och möjlighet att läsa igenom dagboken samt dess beskrivning för 

att eventuellt ställa frågor för en ökad reliabilitet i studien.   

 

Svenning (2003) skriver att det kan vara tid- och engagemang krävande av deltagarna att fylla 

i dagböcker, samt att dagboksmetoden används för att forskaren inte har möjlighet att närvara 

personligen vid varje dagboksanteckning. I studien hade deltagarna möjlighet att kontakta 

författarna vid eventuella frågor, säkrast hade varit om författarna hade kunnat vara med på 

plats hela tiden för att undvika eventuella misstolkningar av anteckningarna i dagboken. Detta 

skulle då kunnat leda till att reliabiliteten och validiteten i studien stärks diskuterar författarna. 

Milligan, Bingkey och Gatrell (2005) har i en studie använt sig av dagböcker som insamlings-

instrument. Författarna beskriver att dagboksanteckningarna har synliggjort de aktiviteter in-

dividerna utför och deltagarna har blivit mer medvetna om sina rutiner i aktiviteterna och dess 

förändring över tid. I examensarbetet har dagböcker varit ett bra instrument att använda sig 

av. Dagboken har beskrivit deltagarnas dagliga aktiviteter samt skattning utifrån meningsfull-

het och hur lång tid aktiviteten har utförts.  En nackdel med dagboksmetoden är att de inte ger 

möjlighet till kompletterande följdfrågor angående deltagarnas dagliga aktiviteter. Om förfat-

tarna till studien funnits på plats då dagboken fylldes i, finns möjligheten att deltagarna kan ha 

fyllt i dagböckerna på ett mer noggrant sätt eftersom de då haft möjligheten att fråga om några 

oklarheter uppkommit.  

 

Trost (2007) menar att datainsamlingsinstrumentet skall mäta det den är avsedd att mäta för 

att öka validiteten i studien. Dagboken som används i denna studie är utifrån Ellegård och 

Nordells (2008) rubriker för att beskriva människors aktivitetsutförande. Detta instrument kan 

användas flera gånger för att få fram samma resultat för en beskrivning av individens vardag. 

Aktiviteterna kommer alltid ändras beroende på vad individen utför under dagen samt vilken 

dag det är. Ifyllnad av dagboken utfördes under två valfria dagar, kravet var endas på en var-

dag och en helgdag. Detta gjordes för att kunna urskilja eventuella skillnader i aktivitetsutfö-

randet mellan vardag och helgdag. Kielhofner (2008) skriver att vad individen utför varje dag 

kan upplevas som vi gjort dagen innan. Individen använder sig av rutiner och mönster, för att 

fungera i det dagliga livet. De grundläggande aktiviteterna så som äta, sova och hygien kom-

mer alltid finnas i de dagliga aktiviteterna, vilket återigen skulle visas om denna studie med 

dagböckerna gjorts om. Detta gör att reliabiliteten för datainsamlingsinstrumentet tidsgeogra-

fiska dagböcker stärks i studien.   

 

DePoy och Gitlin (1999) skriver för att öka reliabiliteten i en studie ska två forskare delta un-

der sammanställningen av det insamlade materialet. Detta leda till minskad risk för felkodning 

eller inmatning samt minskad risk vid sammanställningen av de inmatade aktiviteterna. Då 

den mänskliga faktorn kan misstolka och på så sätt påverka resultatet, utfördes sammanställ-

ningen av dagböckerna i studien av två författare. Sammanställningen utfördes noggrant och 

systematiskt så eventuella felräkningar lätt kunde identifieras och ändras. Deltagarna omfatta-

de endast tolv personer därför gjordes en manuell bearbetning för att fastställa resultatet. Då 

antalet deltagare varit flera hade en annan bearbetnings metod valts. En annan metod som 

skulle kunna används är att inte använda sig av dataprogrammet Vardagen utan sammanställt 

dagböckerna med hjälp av programmet Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. 

Resultatet valdes att visas i tabeller med text till, tabellernas utformning är utifrån Backman 

(2008). Resultatet av aktiviteterna valdes att sammanställas tillsammans utifrån rubrikerna. 

Då syftet är att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor valdes en sammanställ-

ning i gruppform. Resultatet kunde även ha presenterats individuellt, utifrån vad varje individ 
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antecknat i dagboken. Detta valdes att inte göras då resultatet blir mer överskådligt utifrån en 

grupp. Vid sammanställning av dagböckerna märks tydligt att deltagarna fyllt i dagböckerna 

på mer eller mindre noggranna sätt. En nödvändig process för att fastställa validiteten i denna 

studie var att säkerställa att det inte förekom några fel eller misstag efter den manuella inmat-

ningen i datorprogrammet Vardagen. Likaså kontrollen vid sammanställningen av aktiviteter-

na utifrån dagböckerna. Detta styrker Denscombe (2009) med att det är författarnas skyldighet 

att granska den insamlade data och kontrollera dem flera gånger vid inmatning. Då regelbun-

den kontroll av informationen i programmet Vardagen gjordes av författarna samt vid sam-

manställningen av aktiviteterna från dagböckerna, bidrar detta till hög validiteten för studien. 

 

Då dagboksanteckningar valdes till denna studie skulle även intervjuer kunna kombineras. 

DePoy och Gitlin (1999) skriver genom att kombinera dagboksmetod med andra lämpliga 

datainsamlingsinstrument, till exempel intervjuer, gör det att validiteten och reliabiliteten 

höjs. Det kan innebära att resultatet blir starkare och mer trovärdigt. Vid användning av inter-

vjuteknik i studien skulle det kunna utesluta att information förloras och alla aktiviteter bely-

ses, som deltagarna kan ha missat att skriva upp i dagboken. Enligt Ellegård och Wihlborg 

(2001) är intervju och dagboksanvändning en bra kombination att använda sig av för att få 

fram individens vardagliga aktiviteter. Till denna studie valdes inte intervju som komplette-

rande metod då detta pilotprojekt var att använda utformningen av dagboken utifrån Ellegård 

och Nordell (2008) program Vardagen med de gällande rubrikerna. 

 

Instruktionen till dagboken anses i efterhand kunnats ha utvecklats, textformatet kunde ha 

gjorts i större storlek för att tydliggöra informationen och lättare uppmärksamma den skrivna 

texten. Instruktionen till dagboken valdes att uttryckas i form av punkter, detta gör att instruk-

tionen blir tydlig och det underlättar för individen att sätta sig in i uppgiften. Detta leder till 

att deltagarna tar till sig och förstår uppgiften vilket ökar validiteten för studien. Exemplet på 

dagboksanteckningar från introduktionen (bilaga 2) diskuterar författarna till studien kan vara 

ledande då exemplet är skrivit utifrån varje hel timma. Detta skulle kunnat påverka deltagarna 

vid egna anteckningar. Vid sammanställningen är alla dagböcker tydligt i fyllda och författar-

na anser att exemplet inte varit ledande eller påverkat resultatet. De rutor där anteckningen av 

aktiviteten i dagboken var tänkt, skulle kunnat ha gjorts större då någon av deltagarna skrev 

aktiviteter på flera rader om vad de gjort under tiden som gått. 

Resultatdiskussion 

Syftet är att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor i det dagliga livet, dess me-

ningsfullhet och tidsanvändning. Resultatet utifrån Egenomsorg i studien visar på att yngre 

äldre kvinnor spenderar mest tid till läkarbesök, vila och att äta. Dessa aktiviteter skattar 

kvinnorna från ganska till mycket meningsfullt. De transportmedel deltagarna använder sig av 

under vardagen är buss, bil och promenader, i genomsnitt spenderas mest tid till promenader 

vilket även deltagarna anser som mest meningsfullt i denna rubrik. För de aktiviteter som in-

går i hushållsarbete, spenderar deltagarna mest tid till inköp och konstruktion. Aktiviteterna 

under rubriken Hushållsvård har en stor spridning i skattningen av meningsfullheten och 

högst skattade är konstruktion. Utifrån rubriken Social/enskild avkoppling har deltagarna 

skattat samtal/telefon, föreningsarbete och bjudning/fest som det mest meningsfullaste. Mest 

tid spenderas på bjudning/fest under rubriken. 

 

I den här studien framkommer resultatet ifrån rubriken Egenomsorg att aktiviteten läkarbesök 

är ganska till mycket meningsfullt. Dock är det enbart två av deltagarna som har antecknat i 

dagböckerna att de har utfört läkarbesök. Äta, hygien och vila ses som ganska meningsfullt 

för deltagarna. Författarna till denna studie diskuterar att det kan bero på att aktiviteterna äta, 
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hygien och vila är viktiga aktiviteter för individen, då detta kan ses som grundläggande aktivi-

teter för att klara och orka det dagliga aktivitetsutförandet. Då typvärdet för meningsfullhet 

för av/på klädning är 3, diskuterar författarna till arbetet att detta kan bero på att deltagarna 

anser detta som rutinmässiga aktiviteter och därför inte behövs tänkas på. Fricke och Uns-

worth (2001) har i en artikel kommit fram till resultatet att äldre individer anser att läkarbesök 

är mycket meningsfullt. Författarna i artikeln skriver också att deltagarna spenderar mer tid på 

personlig vård och kommunikation än på hushållsarbete. I examensarbetet är den totala tiden 

deltagarna spenderar på en vardag under rubriken Egenomsorg är 59 timmar och 45 minuter. 

Detta kan jämföras med tiden 67 timmar och 35 minuter under helgdagen. Skillnaden kan 

bero på att deltagarna under helgdagen spenderar mer tid till att laga mat att äta längre, vilket 

då inte görs under vardagen. Av aktiviteterna i rubriken Egenomsorg i detta arbete (se tabell 

1) var skillnaden mellan vardag och helgdag att aktiviteten läkarbesök inte utfördes under 

helgdagen. Detta anser författarna till studien beror på att läkarmottagningen inte är öppen på 

helgdagar. Ellegård och Wihlborg (2001) skriver att deltagarna själva bestämmer vad som ska 

antecknas i dagböckerna. Detta kan ses då några av deltagarna påbörjat dagboksanteckningen 

med frukost och inte skrivit vakna/gå upp. Resultatet visar att nio av deltagarna enbart vak-

nar/går upp (se tabell 1), detta kan bero på att aktiviteten vakna/gå upp var så naturlig för in-

dividerna att de inte antecknade aktiviteten i dagboken. Liknande gäller med aktiviteten av/på 

klädning där några individer inte antecknat denna aktivitet, vilket även kan bero på fasta ruti-

ner, vanor och ett naturligt mönster på morgonen. 

 

Resultatet visar i denna studie på att deltagarna har skattat ett högt värde för meningsfullhet 

generellt i de utförda aktiviteterna. Författarna Levy et al. (2002) har i sin studie undersök hur 

äldre individer kan påverka sitt åldrande. Resultatet visar på att den egna individen kan påver-

ka sitt åldrande betydligt. Positiva tankar, självuppfattning samt kunskap om sitt åldrande kan 

leda till ett framgångsrikt åldrande. Kielhofner (2008) betonar att vikten av att vara delaktig i 

aktiviteten gör att individen känner meningsfullhet och tillfredställelse. Författarna till arbetet 

anser att deltagarna har ett positivt tänkande och ett framgångrikt åldrande, då de skattar flera 

av de utförda aktiviteterna högt. Detta resultat stärks av Levy et al. (2002) som menar att hög 

meningsfullhet i aktiviteter leder till ett framgångsrikt åldrande. Kielhofner (2008) samt Wil-

cock (2006) menar att individen upplever meningsfullhet när en aktivitet är självvald. Aktivi-

teten ger då självförtroende och tillfredställelse för individen. Författarna Gabriel och Bow-

ling (2004) skriver att äldre individer uppfattar livskvalitet genom att delta i sociala samhö-

righeter. Bowlings (2007) studie visade även på resultatet att de allra flesta av deltagarna 

tyckte att fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter hade störst betydelse för ett framgångsrikt 

åldrande. Resultatet i studien visar på att oavsett helg eller vardag, anser deltagarna att me-

ningsfullheten för Social/enskild avkoppling är ganska till mycket viktig, endast bortsett från 

aktiviteten Tv som skattats till mer eller mindre meningsfull. Detta kan bero på att deltagarna 

känner sig nöjda och tillfredställda med vad livet ger dem och på så sätt finner mening i sitt 

åldrande. Eshbaugh (2008) skriver i en studie att ensamboende kvinnor över 65 år, uttryckte 

genom att se nya positiva saker med livet som de tidigare inte sett, underlättar för dem i livet 

och får dem att må bra. Kvinnorna i studien påtalade både positiva samt negativa faktorer med 

ensamhet. Författarna till examensarbetet diskuterar att hög meningsfullhet under Soci-

al/enskild avkoppling kan bero på att dessa aktiviteter utförs frivilligt. Andra aktiviteter så 

som Hushållsvård kan var förknippade med krav då de är aktiviteter som måste utföras som 

till exempel tvätt, städ och matlagning.   

 

Resultatet som framkom i denna studie utifrån rubriken Transport, visar på att deltagarna för-

flyttar sig med hjälp av promenad, buss och bil (se tabell 2). Skillnaden i studien mellan var-

dag och helgdag var att på vardagen använder sig deltagarna av både bil, buss och promena-
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der, medan på helgdagen använder deltagarna sig av förflyttning med promenader och buss. 

Den tid som deltagarna använde till transport visar även på skillnad mellan vardag och helg-

dag. Tiden som deltagarna använde sig av till promenaderna under vardagen var länge men 

vid färre tillfällen, medan helgdagen omfattade kortare men fler antal tillfällen.  

 

Deltagarna i studien använder sig till stor del av det kommunala transportmedlet buss. Delta-

garna åkte buss både på vardagar samt helgdagar. Resultatet visar på att deltagarna åker mer 

buss på vardagarna, både tidsmässigt och vid fler antal tillfällen. Transportmedlet buss ser 

deltagarna som ganska meningsfullt. Deltagarna spenderar 17 timmar och 26 minuter under 

vardagen till transport. Motsvarande siffror för helgdagen är 15 timme och 47 minuter. Förfat-

tarna diskuterar att under vardagen utförs fler aktiviteter som kräver att deltagarna använder 

sig av transportmedel. I en studie gjord av Gabriel och Bowling (2004) framkom av resultatet 

att kommunala transporter är viktiga för deltagarna som deltog i studien. Författarna skriver, 

genom att transportera sig i samhället leder detta till ökad livskvalitet. I en studie gjord av 

McKenna, Broome och Liddle (2007) visade resultatet på att deltagarna 65 till 74 år spenderar 

mer tid på att transportera sig och har stor kontakt med sitt sociala nätverk, än de övriga ål-

derkategorierna som presenteras. I examensarbetet framkom att deltagarna transporterar sig 

med bil både ensam och tillsammans med känd person. Transportmedlet bil förekommer dock 

enbart under vardagen och anses som ganska meningsfullt. Författarna diskuterar att hade 

urvalet varit bosatta i glesbygden skulle detta kunnat ha påverkat resultatet. Det kan eventuellt 

ses under rubriken Transport där fler eller andra transportmedel kan behövts används då till 

exempel att resa med buss kan ta längre tid samt att tåg skulle kunnat användas. I en artikel 

skriven av Alsnih och Hensher (2003) framkommer det att äldre individer transporterar sig 

mer med bil än kommunala färdmedel. Examensarbetets resultat överrensstämmer inte med 

denna studie, då kommunala färdmedel används både helgdag och vardag. I en studien gjord 

av Fricke och Unsworth (2001) visade resultatet att använda sig av kommunalt transportmedel 

var viktigare än bilkörning. Gabriel och Bowling (2004) visar även på resultatet i en studie att 

deltagarna anser att transportmedel är av betydelse för människors delaktighet i samhället. 

Detta överrensstämmer med resultatet i examensarbetet. Anledningen till att bilkörning inte 

utförs på helgen kan bero på att aktiviteterna som beskrivs utifrån dagböckerna krävde inte 

transporten bil. Kielhofner (2008) skriver genom att möjliggöra för individens aktivitetsutfö-

rande, gör detta att tillgängligheten i samhället ökar. Författarna till examensarbetet anser att 

användning av transportmedel leder till att äldre får ett större och friare aktivitetsområde i 

samhället. Detta ger möjlighet för deltagarna att själva transportera sig till vänner och bekanta 

vilket leder till ett ökat socialt nätverk. 

 

Deltagarna anser att de flesta av aktiviteterna under Social/enskild avkoppling är ganska me-

ningsfulla, vilket författarna förmodar beror på att deltagarna känner stor livskvalitet och har 

ett stort socialt kontaktnät (se tabell 3 och 4). Detta resultat kan jämföras med Gabriel och 

Bowlings (2004) studie, då individen upplever livskvalitet vid social samvaro. Christiansen, 

Townsend (2009) och Kielhofner (2008) menar att människan är en social individ. Sociala 

gemenskaper påverkar individens uppfattningar och tankar. Vad individen utför för aktivitet, 

integrerar oftast med andra individer. Kielhofner (2008) skriver att social samvaro innebär att 

människor träffas för att tillsammans utföra en aktivitet. Gabriels och Bowling (2004) har i sin 

artikel framkommit till resultatet av att träffa nya individer och skaffa nya bekantskaper leder 

till kvalité i livet. Tillsammans skapar gruppen ett syfte och var och en av individerna har var 

sin uppgift och roll. Den totala tiden för rubriken Social/enskild avkoppling är under vardagen 

36 timmar och 25 minuter. Helgdagen spenderar deltagarna 52 timmar och 41 minuter på ak-

tiviteterna. Deltagarna spenderar mycket tid på aktiviteterna evenemang och bjudning/fest på 

helgen, vilket inte förekommer under vardagen. Detta resultat kan bero på att många av sam-
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hällets arrangemang utförs på helgen exempelvis teater, tipspromenader och marknader. 

Plonczynski et al. (2008) menar att kvinnor lägger största delen av tiden på fritidssysslor. Re-

sultatet ifrån artikeln stärker resultatet i studien då deltagarna lägger mycket tid på Soci-

al/enskild avkoppling (se tabell 3 och 4). Helgdagen diskuterar författarna till detta examens-

arbete, använder deltagarna till mer fritt valda aktiviteter, så som aktiviteter som spenderas 

med mer tid tillsammans med bekanta och vänner (se tabell 4).                   

 

Utifrån rubriken Social/enskild avkoppling i studien, visar reslutat på att yngre äldre kvinnor 

spenderar tid på lugna aktiviteter så som läsa och Tv. Plonczynski et al. (2008) skriver i sin 

studie att kvinnor utför lugnare sysselsättningar på sin fritid så som att passa barn och läsa. I 

en annan studie gjord av Fricke och Unsworth (2001) visade resultatet på att läsa var en viktig 

aktivitet. Resultatet ifrån denna studie visar på samma resultat som artiklarna gjord av Plonc-

zynski et al. (2008). Gabriel och Bowling (2004) har i artikeln kommit fram till att deltagarna 

utför aktiviteten korsord vilket ansågs som viktigt, då deltagarna ansåg att det var hjärngym-

nastik. Det var även viktigt för deltagarna att vara aktiv med olika aktiviteter men även att 

vara öppen för nya aktivitetsutföranden. Resultatet från artikeln visar på samma resultat som i 

denna studie vilket stärker resultatet i examensarbetet då deltagarna har skattat korsord/spel 

som ganska meningsfullt. 

 

Enligt Christiansen, Townsend (2009) och Kielhofner (2008) påverkas individen av miljön 

hur aktiviteten utförs. Studiens författare diskuterar därför att deltagarna har en tillfredsstäl-

lande hemmiljö som ger förutsättningar för aktivitet och därför väljer deltagarna att utföra 

flera av aktiviteterna i hemmet. Under rubriken Social/enskild avkoppling framkom det av 

resultatet att deltagarna anser samtal/telefon som mycket meningsfullt, vilket stärks av en ar-

tikel gjord av Fricke och Unsworth (2001) som påvisar resultatet av att telefon är viktigt för 

deltagarna. Författarna till studien diskuterar varför deltagarna anser samtal och telefon som 

viktigt. Detta kan ses som en viktig informationskälla som ger social kontakt. Då deltagarna 

spenderar mycket tid i hemmet anser författarna att det är viktigt för deltagarna att kunna 

konversera med vänner och bekanta via telefon.       

 

Resultatet i arbetet påvisar att deltagarna utför aktiviteterna inom Hushållsvård till stor ut-

sträckning ensamma. Hushållsaktiviteterna spenderas och utförs mestadels i hemmet. Typvär-

det av meningsfullheten i aktiviteterna inköp, matlagning och rumsvård är 4. Konstruktion 

skattas till 5 och tvättvård till 3 (se tabell 5). Christiansen och Townsend (2009) skriver att 

Hushållsvård så som tvättvård, matlagning och rumsvård är en del som ingår i det dagliga 

livet för individen. Dessa aktiviteter anses skapa betydelse för överlevnad samt att må bra. I 

artikeln gjord av Fricke och Unsworth (2001) visar resultatet på att deltagarna i studien spen-

derar mycket tid till aktiviteter som ingår under Hushållsvård. Artikeln redovisar även att de 

hushållsaktiviteter som utfördes av deltagarna utför deltagarna ensamma och i hemmet. Del-

tagarna spenderade nästan halva dagen av sin tid till hushållarbeten. Denna artikel stärker 

studiens resultat då det påvisar att deltagarna utför hushållsaktiviteter ensamma. Då deltagar-

na utför och spenderar många av aktiviteterna ensam, kan detta bero på att historiskt sett har 

kvinnor alltid sköt om hemmet, medan männen skötte andra aktiviteter. Denna attityd har för-

ändrats i samhället och i dag ska alla i ett hushåll hjälpas åt. Dock kan denna attityd leva kvar 

hos de yngre äldre individerna, på så sätt lever attityden vidare. McKenna, Broome och Liddle 

(2007) redovisar i en artikel av vad yngre äldres spenderar sin tid på. Artikelns resultat visar 

på att hushållssysslor placeras högt i toppen. Resultaten från artiklarna visar på samma resul-

tat som framkommit i denna studie. Resultatet från Hushållsvård (se tabell 5) visar på att del-

tagarna spenderar 39 timmar och 30 minuter under en vardag på aktiviteterna, vilket de anser 

som mer eller mindre till mycket meningsfullt. Under helgdagen spenderar deltagarna 29 
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timmar och 51 minuter på de olika aktiviteterna. Författarna diskuterar att under vardagen 

utför deltagarna mer Hushållsvård för att kunna undvika dessa aktiviteter på helgdagen. Re-

sultatet i studien visar att under helgdagen utfördes inte aktiviteten tvättvård. Författarna till 

studien anser detta kan bero på att deltagarna vill känna att under helgdagen är det helg. Där-

för spenderas tid till aktiviteter som tillhör helgen under helgdagen, medan tvättvård tillhör 

vardagens uppgifter och rutiner. Vid andra inklusion- och exklusionskriterier i studien skulle 

resultatet under rubriken Hushållsvård kunnat se annorlunda ut. Då ett serviceboende även är 

ett eget boende med tillgång till hjälp kan detta påverkar aktivitetsutförandet. Detta kan på-

verkas då deltagarna erbjuds hjälp med hushållsaktiviteter.             

 

Betydelse för arbetsterapi 
Kielhofner (2008) skriver att aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Kielhofner 

(2008) och Wilcock (2006) menar att människan är av naturen är en aktiv varelse. Genom att 

individen känner tillfredställelse och meningsfullhet med de aktiviteter som utförs, leder detta 

till hälsa för individen. Fricke och Unsworth (2001) skriver att det är viktigt att arbetsterapeu-

ten ser till vad individen anser är meningsfulla aktiviteter. Detta kan innebära att arbetstera-

peuten kan hjälpa individen att uppnå sina egna formulerade mål och finna meningsfullhet i 

aktiviteterna som utförs. 

 

Fricke och Unsworth (2001) samt Wilcock (2006) förespråkar att arbetsterapeuten ska arbeta 

utifrån ett klient centrerat perspektiv. Genom att arbetsterapeuten arbetar utifrån denna metod, 

blir fokus på varje enskild individ som på så sätt kan uttrycka vad som är meningsfullt och 

viktigt just för henne. Detta leder till hälsa och välbefinnande vilket ger livskvalitet till följd 

för individen. Kielhofner (2008) skriver att individen ska ses från ett helhetsperspektiv. Ge-

nom att arbetsterapeuten har en helhetssyn om individen samt arbetar från en klient centrerat 

perspektiv, undviks misstolkningar mellan individen och arbetsterapeuten. Christiansen, 

Townsend (2009) och Kielhofner (2008) menar att individ och miljö integrerar med varandra 

på så sätt att miljön kan styra aktivitetsutförandet. Lundenmark (2000) skriver att hemmiljön 

är en viktig plats för äldre individer. I denna studie visar resultatet på att många av de aktivite-

ter som de yngre äldre kvinnorna utför, spenderas i hemmet. Därför är det viktigt att arbetste-

rapeuten satsar på att möjliggöra aktiviteter för yngre äldre individer i det egna hemmet.  

 

Då det framkom av resultatet i denna studie att under rubriken Social/enskild avkoppling skat-

tar kvinnorna många av aktiviteterna som ganska till mycket meningsfulla. Det är då viktigt 

att som arbetsterapeut inte enbart se till de grundläggande behoven utan se till hela männi-

skan. Arbetsterapeuten ska istället se till vad individen själv tycker är meningsfullt. Tydligt 

framkom ur studien att aktiviteter inom rubriken Social/enskild avkoppling såg deltagaren 

som meningsfulla. Dessa aktiviteter ska möjliggöras av arbetsterapeuten vid eventuell träning 

eller medicinskrehabilitering för individen. Gabriel och Bowling (2004) skriver att individer 

upplever livskvalitet när aktivitetsutförandet är meningsfullt. Detta kan kopplas samman med 

resultatet till denna studie. Hög meningsfullhet betyder att deltagarna anser att aktiviteten var 

tillfredställande, vilket är viktigt som arbetsterapeut ta tillvara på i sitt arbete med individen.        

Slutsatser 
Detta examensarbete visar att yngre äldre kvinnor är aktiva och utför flertalet aktiviteter inom 

områden såsom; Egenomsorg, Social/enskild avkoppling, Hushållsvård och Transport. Delta-

garna anser att deras aktivitetsutförande är meningsfullt till exemplet konstruktion och sam-

tal/telefon. Deltagarnas spendera mycket tid på sociala och enskilda aktiviteter till exempel Tv 
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och bjudning/fest. Aktiviteterna visar på stora variationer och många av aktiviteterna utförs i 

hemmet och individuellt.  

 

Arbetsterapeuter kan använda sig av sin kunskap om anpassning och tillämpning av aktivite-

ter utifrån olika individers förutsättningar i sin profession. Detta i sin tur leder till ökad delak-

tighet samt en ökad tillgänglighet av lämpliga aktiviteter i samhället för yngre äldre kvinnor. 
 

För att säkerställa vårt resultat och för att kunna dra slutsatser krävs en betydlig ökning av 

antalet deltagare i studien. Vid större forskning i ämnet krävs även säkrare analysprogram, då 

antalet deltagare är högre. Fler antal dagar skulle behövt kartläggas, för att få en större och 

mer omfattande beskrivning av yngre äldre kvinnors aktivitetsutförande i det dagliga livet. 

Omnämnanden 
Vi vill tacka alla deltagare som frivilligt ställt upp och deltagit i studien. Vi vill även tacka vår 

handledare Marlene Henriksson som har hjälpt oss med vägledning och stöttning med vår 

uppsats. 
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     Bilaga 1 

Beskrivning av yngre äldre kvinnors aktivitetsutförande i det dagliga livet, 

dess meningsfullhet och tidsanvändning. 
 

Information till ansvarig på Pensionärernas Riksorganisation PRO i Jönköping:  

 

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skall nu 

skriva vårt examensarbete med syfte att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor i 

det dagliga livet, dess meningsfullhet och tidsanvändning. 

 

Genom att medverka bidrar deltagaren till att synliggöra den yngre äldre kvinnans dagliga liv, 

dess meningsfullhet och tidsanvändning.  

 

Vi har valt att kontakta Pensionärernas Riksorganisation PRO i Jönköping för att komma i 

kontakt med kvinnor i åldern 65 till 75 år för att medverkan i vår studie.  

 

Medverkan består i att skriva upp och kartlägga två av dagarna i en vecka utifrån förutbe-

stämd frågeställning, vilket kommer ske med hjälp av ett häfte, liknande en dagbok. Frågorna 

i dagboken vi kommer fråga efter är: tid, aktivitet, var aktiviteten görs, med vem aktiviteten 

görs med, transportmedel samt en skala för meningsfullhet med gradering ett till fem.  

 

Medverkan är helt frivilligt och att deltagaren har möjlighet att avbryta medverkan när de 

själva vill utan konsekvenser.  

 

Dagböckerna kommer vi sedan samla in och analysera, deltagarna kommer inte behöva skriva 

namn, adress, personnummer eller telefonnummer vilket gör att de kommer vara konfidentiel-

la i vår studie. Vi som arbetar med studien har tystnadsplikt och dagböckerna kommer efter 

överrenskommelse användas till en större studie på Högskola.  

 

Om du har några frågor eller funderingar får Du gärna kontakta oss eller vår handledare.  

Vi uppskattar om du informerar kvinnorna i åldrarna 65 till 75 år inom PRO om detta projekt.  

 

Med vänlig hälsning, Johanna Olofsson och Malin Karlsson   

 

Johanna Olofsson   Malin Karlsson 

XXX-XXX    XXX-XXX 

Handledare: 

Marlene Henriksson, universitetsadjunkt 

Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan 

Högskolan i Jönköping 
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     Bilaga 2 

Tidsgeografisk dagbok 
Instruktioner:  

 Vid påbörjad aktivitet anteckna klockslag samt fyll i de andra kolumnerna.  

 Aktivitet innebär allt du gör under en dag exempelvis matlagning, promenad, personlig vård och umgås med vänner. 

 Fyll i med så noggrann precision som möjligt. 

 Transport: hur du transporterar dig ex: gång, cykel, bil eller buss.   

 Kolumnen meningsfullhet fylls i utifrån hur du uppfattar aktivitetens meningsfullhet för just dig.  

Detta görs genom skattningsskala 1-5. 

1= Inte meningsfullt alls,   2= Inte särskilt meningsfullt   

3= Mer eller mindre meningsfullt 4= Ganska meningsfullt 5= Mycket meningsfullt 

Exempel på dagboksanteckningar :  
 

TID AKTIVITET VAR GÖRS 
AKTIVITETEN? 

MED VEM GÖRS 
AKTIVITETEN? 

TRANSPORT MENINGSFULLHET 

8 – 9 Morgon hygien Hemmet ---- --- 3 

9 – 10 Lagar och äter frukost Hemmet Maken --- 4 

10 – 11 Promenad med hun-
den 

Närområdet,  
Utomhus  

Väninnan  Gående 3 

11-12 Matinköp COOP Maken Bil 2 

 

Fyll i och ringa in rätt alternativ för dig. 

Ålder _________  Samboende / Särboende / Ensamboende   Villa / Lägenhet 

 

HELGDAG 
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TID AKTIVITET VAR GÖRS 

AKTIVITETEN? 
MED VEM GÖRS 
AKTIVITETEN? 

TRANSPORT MENINGSFULLHET 
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Tidsgeografisk dagbok 
Instruktioner:  

 Vid påbörjad aktivitet anteckna klockslag samt fyll i de andra kolumnerna.  

 Aktivitet innebär allt du gör under en dag exempelvis matlagning, promenad, personlig vård och umgås med vänner. 

 Fyll i med så noggrann precision som möjligt. 

 Transport: hur du transporterar dig ex: gång, cykel, bil eller buss.   

 Kolumnen meningsfullhet fylls i utifrån hur du uppfattar aktivitetens meningsfullhet för just dig.  

Detta görs genom skattningsskala 1-5. 

1= Inte meningsfullt alls,   2= Inte särskilt meningsfullt   

3= Mer eller mindre meningsfullt 4= Ganska meningsfullt 5= Mycket meningsfullt 

Exempel på dagboksanteckningar :  
 

TID AKTIVITET VAR GÖRS 
AKTIVITETEN? 

MED VEM GÖRS 
AKTIVITETEN? 

TRANSPORT MENINGSFULLHET 

8 – 9 Morgon hygien Hemmet ---- --- 3 

9 – 10 Lagar och äter frukost Hemmet Maken --- 4 

10 – 11 Promenad med hun-
den 

Närområdet,  
Utomhus  

Väninnan  Gående 3 

11-12 Matinköp COOP Maken Bil 2 

 

 

Fyll i och ringa in rätt alternativ för dig. 

Ålder _________  Samboende / Särboende / Ensamboende   Villa / Lägenhet 

 

 

VARDAG  
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TID AKTIVITET VAR GÖRS 

AKTIVITETEN? 
MED VEM GÖRS 
AKTIVITETEN? 

TRANSPORT MENINGSFULLHET 
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Bilaga 3 

Examensarbete med syfte att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre 

kvinnor i det dagliga livet, dess meningsfullhet och tidsanvändning. 

 

Samtyckesformulär 
Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skall nu 

skriva vårt examensarbete där syftet är att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvin-

nor i det dagliga livet, dess meningsfullhet och tidsanvändning. 

 

Din medverkan består i att:  

 

 Skriva upp och kartlägga en vardag samt en helgdag utifrån förutbestämd  

frågeställning. 

 

- Tid  

- Aktivitet  

- Var aktiviteten görs  

- Med vem aktiviteten görs med 

- Transportmedel 

- Skala för meningsfullhet med gradering ett till fem  

 

Dagboksanteckningarna kan komma att används i en större studie på Högskola. 

 

Alla forskare i projekten har tystnadsplikt och insamlad dagboksanteckningar ska behandlas 

konfidentiellt. 

Du skall vara medveten om att Du deltar helt frivilligt och att Du har möjlighet att avbryta 

medverkan när Du vill utan konsekvenser. 

 

Här med intygas att Jag tagit del av ovanstående information och väljer att delta i examensar-

betet.   

 

Underskrift:      Datum: 

 

…………………………..……………                          ……………….……………. 

 

Med vänlig hälsning, Johanna Olofsson och Malin Karlsson  

 

Johanna Olofsson   Malin Karlsson 

XXX-XXX    XXX-XXX 

 

Handledare: 

Marlene Henriksson, universitetsadjunkt 

Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan 

Högskolan i Jönköping 
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     Bilaga 4 

 

Beskrivning av yngre äldre kvinnors aktivitetsutförande i det dagliga livet, 

dess meningsfullhet och tidsanvändning. 
 

Information till Dig som deltagare: 

 

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skall nu 

skriva vårt examensarbete med syfte att beskriva aktivitetsutförandet för yngre äldre kvinnor i 

det dagliga livet, dess meningsfullhet och tidsanvändning. 

 

Genom Din medverkan bidrar Du med att synliggöra den yngre äldre kvinnans dagliga liv 

dess meningsfullhet och tidsanvändning.  

 

Din medverkan består i att skriva upp och kartlägga två av dagarna i en vecka utifrån förutbe-

stämd frågeställning, vilket kommer ske med hjälp av ett häfte, liknande en dagbok. Frågorna 

i dagboken vi kommer fråga efter är: tid, aktivitet, var aktiviteten görs, med vem aktiviteten 

görs med, transportmedel samt en skala för meningsfullhet med gradering ett till fem.  

 

Du skall vara medveten om att Du deltar helt frivilligt och att Du har möjlighet att avbryta 

medverkan när Du vill utan konsekvenser  

 

Dagböckerna kommer vi sedan samla in och analysera, Du kommer inte behöva skriva namn, 

adress, personnummer eller telefonnummer vilket gör att Du kommer vara konfidentiell i vår 

studie. Vi som arbetar med studien har tystnadsplikt och dagböckerna kan komma att använ-

das till en större studie på Högskola.  

 

Om du har några frågor eller funderingar får Du gärna kontakta oss eller vår handledare.  

 

 

 

Vi tackar för din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning, Johanna Olofsson och Malin Karlsson   

 

 

Johanna Olofsson   Malin Karlsson 

XXX-XXX    XXX-XXX 

 

Handledare: 

Marlene Henriksson, universitetsadjunkt 

Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan 

Högskolan i Jönköping 
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 Bilaga 5 
Dagboksgraf från programmet Vardagen 

Visar en vardag utifrån en av deltagarnas anteckning  

 


