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Inledning  
Sveriges befolkning beräknas öka med en miljon invånare på en tioårsperiod, vilket skulle 
innebära att befolkningsmängden kommer att överstiga 11 miljoner invånare under år 2028 
(Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018a). Samtidigt sker även en ökning av medellivslängden, 
vilket innebär att gruppen äldre i Sverige blir större. Med en större andel äldre i befolkningen 
ställs också krav på samhället att möta de behov som äldre kan ha. Fler äldre väljer idag att bo 
kvar hemma (Pensionärernas Riksorganisation [PRO], 2013a). Hälften av de som fyllt 100 år 
bor kvar i sitt ordinära hem och endast en av tjugo äldre flyttar idag till ett särskilt boende. Att 
bli äldre innebär för många att de blir ensamma i boendet när en partner har gått bort 
(Sundström, 2014). Under 2017 var 720 535 personer över 65 år ensamboende i Sverige (SCB, 
2018b). Att vara ensam samtidigt som aktivitetsförmågan och de kroppsliga funktionerna kan 
försämras i samband med åldrandet, gör det svårt för många att få del av den sociala samvaro 
de önskar (Fristedt, 2014). En försämrad aktivitets- och funktionsförmåga gör det svårare att ta 
sig utanför bostaden och uppsöka olika arenor för social interaktion. Åldrandet medför således 
att det sociala nätverket minskar och i samband med detta upplever många äldre en ökad känsla 
av ensamhet (Malmberg & Ågren, 2014).   
  
Sociala nätverk och deltagande i sociala aktiviteter är en betydande faktor för hälsan och 
välbefinnandet (Stockholms läns landsting & Stockholms läns äldrecentrum, 2001). För att 
främja de äldres sociala aktivitetsliv samt minska upplevelsen av ensamhet, erbjuder idag de 
flesta svenska kommuner social dagvård via biståndsbeslut för äldre personer i ordinärt boende 
(Socialstyrelsen, 2014). Bakgrunden till insatsen ligger i Socialtjänstlagen (SoL) som säger att 
äldre har rätt till “en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (5 kap. 4§ SoL). 
Efter en fördjupad litteraturgenomgång är vår uppfattning att det idag finns fler studier gjorda 
på fysisk aktivitet kopplat mot äldres hälsa och välbefinnande än social aktivitet. Detta bidrog 
till intresse för en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt i de äldres egna erfarenheter kring 
deltagandet i social dagvård. Förhoppningen är att studien ska ge djupare förståelse för den 
sociala aktivitetens betydelse i äldres vardag och att studien ska ge en bra grund för att utveckla 
social dagvård riktad mot äldre.  
  
  
  
1. Bakgrund  

1.1 Aktivitet och aktivitetsutförande  
Aktivitet kan definieras som “... arbete, lek och aktiviteter i dagliga livet inom ramen för den 
tidsmässiga fysiska och sociokulturella kontext som karaktäriserar mycket av mänskligt liv” 
(Kielhofner, 2012, s.10). Val av aktiviteter och aktivitetsutförande skiljer sig åt mellan individer 
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och baseras på individens viljekraft och utförandekapacitet. Viljekraft ses som grunden till 
motivation och intresse för aktivitetsutförande baserat på roller och vanor. Utförandekapacitet 
kan beskrivas som våra fysiska och mentala förutsättningar för aktivitetsutförandet (Kielhofner, 
2012).   
  
Förutom viljekraft och utförandekapacitet har även miljön stor inverkan på aktivitetsutförandet. 
Inom arbetsterapi ses miljön ur ett flertal aspekter med fokus på den fysiska miljön, det material 
som används samt det sociala samspelet. Detta kan även definieras som miljöns möjligheter, 
resurser, krav och begränsningar. Dessa upplevs och identifieras utifrån individens egna 
värderingar, intressen och självbild (Kielhofner, 2012).  
  
I takt med att vi blir äldre förändras vårt aktivitetsmönster samt de roller som styr utförandet av 
vardagliga aktiviteter, i samband med de naturliga rollförändringar som sker under hela livet 
(Kielhofner, 2012). Rollförändringarna sker exempelvis vid övergången från barn till ungdom, 
ungdom till vuxen och från student till yrkesverksam. Denna process benämns som socialisation 
och innebär förmedling av rollförväntningar (Kielhofner, 2012). Socialisation är en ständig 
process av rollförändring genom hela livet (Law, 2012). Utöver den naturliga socialisationen 
(Law, 2012) upplever många även ofrivilliga rollförändringar under åldrandet som följd av 
skada eller sjukdom (Kielhofner, 2012). Dessa ofrivilliga förändringar eller förluster av roller 
kan upplevas som obehagliga och är ofta svåra att ersätta. De förlorade rollerna kan variera, 
men hos äldre infaller detta ofta efter förlust av en maka/make eller en nära vän i samband med 
bortgång. Det kan även ske på grund av skada eller sjukdom, vilket även påverkar det sociala 
nätverket (Kielhofner, 2012).   
   
Ett sätt att motverka ensamhet vid förlust av roller kan vara genom meningsfulla aktiviteter 
(Kielhofner, 2012). Med meningsfulla aktiviteter avses de aktiviteter som är betydelsefulla för 
individen och känns meningsfulla och motiverande. Om de aktiviteter som utförs känns 
meningsfulla för individen anses de även vara en hälsofrämjande faktor (Skog & Grafström, 
2013) och kan bidra till ökad livskvalitet. För många innebär åldrande en förändring i både 
kroppsliga och mentala förmågor som även påverkar ett aktivt åldrande. Hur denna förändring 
upplevs beror på individens subjektiva omständigheter. De som upplever en större förändring 
av sin kapacitet och sina resurser, upplever ofta denna övergång som ett hinder i att utföra de 
aktiviteter som individen önskar. Detta leder till att många äldre inte är lika socialt aktiva som 
de egentligen hade föredragit (Kielhofner, 2012), vilket kan innebära störningar i 
aktivitetsbalansen.  
1.2 Aktivitetsbalans   
Aktivitetsbalans definieras som ett harmoniskt samband mellan en persons dagliga aktiviteter 
(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Förenklat kan man säga att det är en balans mellan 
aktiviteter som vi måste göra och vill göra (Wagman et al., 2012). Målet med aktivitetsbalansen 
är att uppnå välmående och välbefinnande, vilket hotas om balansen inte upprätthålls (Wagman 
et al., 2012). Påverkan på aktivitetsbalansen kan ske i samband med åldrandet då 
aktivitetsförmågan och de kroppsliga funktionerna försämras (Fristedt, 2014). Det blir då 
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svårare att ta sig utanför hemmet vilket medför att möjligheten till social kontakt och deltagande 
i sociala aktiviteter minskar.  

1.3 Social aktivitet   
Social aktivitet definieras enligt Kielhofner (2012) som ett samspel och interaktion mellan 
individer i aktivitet. Det filosofiska ställningstagandet ligger i synen på människan som en 
social individ som påverkas av delaktighet med andra och är beroende av detta för sin 
utveckling (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2012).   
  
I en studie av Levasseur, Richard, Gauvin & Raymond (2010), förklaras begreppet social 
aktivitet utifrån ett antal kategorier:  

1. Utföra en aktivitet som förberedelse för kontakt med andra, vilket till exempel kan 
handla om att klä sig, förbereda en måltid eller äta. Utöver dessa vardagliga aktiviteter 
innefattas även att lyssna på radio eller se på tv. Detta ses som en förberedelse för 
interaktion med andra då samtalsämnen kring vad som händer i omvärlden är vanligt 
förekommande.  

2. Att vara med andra (ensam fast med människor runt omkring). Denna kategori innefattar 
de dagliga interaktioner som till exempel kan inträffa när personen rör sig i samhället. 
Individerna pratar inte med varandra men de rör sig i samma område.   

3. Interagera med andra (social kontakt) utan att göra en specifik aktivitet tillsammans med 
dem. Detta sker för många dagligen och kan exempelvis inträffa i mataffären vid kontakt 
med personal då en vara inte hittas eller vid betalning.  

4. Utföra en aktivitet med andra (samarbetar för att nå samma mål), innebär att personerna 
är medvetna om vad aktiviteten går ut på och att den görs ihop med andra. Ett exempel 
på detta kan vara olika sporter såsom tennis eller fotboll.  

5. Hjälpa andra, vilket innefattar aktiviteter med syfte att hjälpa en andra part. Detta kan 
till exempel vara som volontär.    

6. Bidra till samhället. För att en aktivitet ska passa in under denna kategori måste den vara 
till förmån för flera personer, som till exempel när en person engagerar sig i olika 
organisationer.  

  
Att social aktivitet har positiv betydelse på människors hälsa och målgruppen äldre har 
presenterats i flera studier gjorda inom området. Sociala aktiviteter visar sig ha positiv inverkan 
på den psykiska hälsan hos äldre personer (McNamara et al., 2016). Likaså sker en positiv 
inverkan på ett mentalt och fysiskt plan genom att interagera med andra i aktivitet (Kabayama 
et al., 2017; McNamara et al., 2016; Skingley et al., 2016). Social aktivitet har även visat sig 
bidra till andra positiva betydelser, såsom minskad känsla av ensamhet, känsla av samhörighet 
och gemenskap, ökat självförtroende och en ökad känsla av välmående (McNamara et al., 
2016). Det finns även resultat som kopplar effekterna av sociala aktiviteter till känslan av ökad 
aktivitetsförmåga (Menec, 2003).   
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Avsaknaden av social aktivitet kan däremot ha negativ påverkan på hälsan och kan vara en 
bidragande orsak till depression (Stoeckel & Litwin, 2016). Utifrån dessa resultat tydliggörs 
vikten av att äldre personer ges möjlighet till sociala sammanhang, anpassade och tillgängliga 
för målgruppens behov för att upprätthålla en god hälsa.  

1.4 Äldre personer   
Den svenska befolkningen fortsätter att öka, samtidigt som vi lever allt längre (SCB, 2018).  
Detta medför att målgruppen äldre också blir en större andel av befolkningen. Att vi blir äldre 
är bland annat ett resultat av en effektiviserad vård och omsorg i form av ny teknik och 
hjälpmedel (PRO, 2013a). Det har gett möjlighet till att vara frisk längre och en förutsättning 
för att bo kvar i sitt ordinära boende så länge som möjligt, vilket många idag önskar. Endast en 
av tjugo personer över 65 år flyttar idag till ett särskilt boende och omkring hälften av de som 
fyllt 100 år bor kvar i sitt ordinära boende. I samband med den funktionsnedsättning som kan 
ske vid åldrandet ökar också behovet av omsorg, vilket erbjuds i olika former av hemvård. Det 
är först när en person inte förmår att klara sig alls på egen hand som behovet av ett annat boende 
uppstår. Under 2017 var 720 535 personer över 65 år ensamboende i Sverige (SCB, 2018b).    
  
Att leva i ensamhet kan innebära en känsla av isolering och har även koppling mot psykisk 
ohälsa där depression, känslor av hopplöshet och tomhet förekommer (Malmberg & Ågren, 
2014). Interventioner för att bygga upp ett socialt nätverk anses därför minst lika viktigt att 
satsa på som interventioner för fysiskt och mentalt välmående i ett hälsofrämjande perspektiv, 
vilket kan förutsättas genom ett aktivt åldrande (World Health Organization [WHO], 2002). 
Genom ett aktivt åldrande har individen möjlighet att använda sin egna fysiska, sociala och 
mentala potential och kan välja att vara delaktig i samhället utifrån sitt behov, önskningar och 
förmågor. För att det ska vara möjligt med ett aktivt åldrande där aktivitet och delaktighet står 
i fokus, krävs det att mötesplatser är tillgängliga för att individer ska ha möjlighet att ta sig till 
dessa (PRO, 2013b; Fristedt, 2014). Genom SoL har svenska kommuner ansvar för att äldre ska 
få “en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (5 kap. 4§ SoL). Exempelvis 
bedrivs social dagvård genom kommun, vilket skapar förutsättningar för äldre att uppnå detta.  
  
Med äldre avses i denna studie personer som är 65 år och äldre, detta är en naturlig gräns då 
personerna enligt dagens riktlinjer uppnått pensionsåldern (Skog & Grafström, 2013). Det anses 
även som en punkt i livet där en omformning av vårt aktivitetsliv sker (Kielhofner, 2012).    
1.5 Social dagvård   
För att främja den sociala aktivitetens positiva effekter erbjuder idag de flesta svenska 
kommuner någon form av dagvård eller dagverksamhet till hemmaboende personer som är 65 
år och äldre med syfte att främja den sociala interaktionen genom social aktivitet 
(Socialstyrelsen, 2014). Benämningen på social dagvård och dagverksamheter med social 
inriktning varierar nationellt men syftet är densamma. I denna studie kommer det att benämnas 
som social dagvård.   
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Den sociala dagvården är en biståndsbeviljad insats, vilket skiljer sig från andra typer av 
träffpunkter där de äldre kan komma och gå som de vill. För att bli berättigad till social dagvård 
görs en individuell ansökan. Därefter följer utredning och behovsbedömning som bland annat 
utförs av arbetsterapeut eller biståndshandläggare, vilka skriver intyg om vilket behov individen 
har. Beslutet fattas enligt SoL (Örebro Kommun, 2016; Norrköpings kommun, 2014; 
Linköpings kommun, 2016) eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (Örebro Kommun, 2016). 
Kriterier som behöver uppfyllas är exempelvis att personen ska ha fyllt 65 år samt ha ett behov 
av den stimulans som social gemenskap ger, vilket denne inte har möjlighet att få på något annat 
vis (Örebro Kommun, 2016; Norrköpings kommun, 2014; Linköpings kommun, 2016).  
Personen som söker ska inte heller ha några större kognitiva svårigheter eller ha för stort behov 
av vård. I dessa fall hänvisas individen till dagvård med andra inriktningar, som till exempel 
dagvård för demenssjuka.   
  
Den sociala dagvården bedrivs i grupper om 5–15 deltagare, där det är deltagarnas 
förutsättningar och behov som styr aktiviteterna under träffarna (Socialstyrelsen, 2014). De 
aktiviteter som är vanligt förekommande är fika, musik, gymnastik och promenader.   
  

1.6 Litteratursökning  
För att säkerställa bakgrundens koppling till arbetsterapi och tidigare forskning gjord kring 
området social aktivitet, kopplat mot äldre, gjordes en artikelsökning i databaserna Cinahl, 
PubMed och Amed. Sökningarna gjordes utifrån ämnesord, fritext och kombinationer av 
sökord. Sökorden som användes var bland annat occupational therapy (ämnesord), activity 
(ämnesord), health, social activity, elderly, aged (ämnesord), activity of daily living (ämnesord), 
Leisure activities (ämnesord). Ett exempel på sökkombinationer som användes var bland annat 
aged (ämnesord) AND Leisure activities (ämnesord). Förutom databaser användes 
ursprungskällor från relevanta artiklar för att säkerställa att inga viktiga och relevanta fakta 
missades.  

1.7 Problemformulering   
Gruppen äldre ökar och därmed kan behovet av insatser av olika slag för denna grupp också 
öka. Vår uppfattning efter litteraturgenomgången är att det idag finns en del forskning gällande 
fysisk aktivitet och äldres hälsa. När det kommer till forskning som berör social aktivitet och 
dess betydelse för hälsan, upplevs dessa som sparsamt i förhållande till de med fokus mot fysisk 
aktivitet. Ytterligare kvalitativ forskning inom området social aktivitet med inriktning mot 
social dagvård behövs för att få en uppfattning om betydelsen av den sociala dagvården ur 
deltagarnas perspektiv. Förhoppningen med studien är att arbetsterapeuter och andra 
yrkesverksamma inom området ska kunna använda resultatet som en grund i den kliniska 
verksamheten för att utveckla och starta upp social dagvård riktad mot äldre.  
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2. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva äldre personers erfarenhet av social dagvård.  

3. Metod   

3.1 Design  
Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data samlades in med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016) och analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

3.2 Urval  
I urvalet användes ett ändamålsenligt urval med en maximal variation, för att få en så bred 
variation bland deltagarna som möjligt (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna var att 
deltagarna skulle ha tidigare erfarenhet av deltagande vid social dagvård, vara 65 år eller äldre, 
samt kunna ta till sig information och uttrycka sig på svenska. Exklusionskriterier var att 
deltagarna inte skulle ha kognitiva svårigheter som skulle kunna påverka deltagandet i en 
intervju.  
  
Till hjälp i urvalsprocessen fanns en kontaktperson vid aktuell kommun som hjälpte till vid 
första kontakten med deltagarna. Kontaktpersonen fick ett informationsbrev med 
intresseförfrågan och överlämnade detta till presumtiva deltagare. I brevet framgick studiens 
syfte, tillvägagångssätt samt kontaktinformation. Om personerna önskade delta lämnade de 
godkännande till att kontaktpersonen fick lämna ut deras kontaktuppgifter. Därefter kontaktade 
vi de som visat intresse för deltagande via telefon med syfte att ge ytterligare muntlig 
information samt bekräfta fortsatt intresse för studien. Av nio tillfrågade visade åtta fortsatt 
intresse till deltagande. Till dessa åtta individer skickades via post ett informationsbrev 
innehållandes en mer ingående information angående studien, samt förfrågan om deltagande. 
Några dagar efter första telefonkontakten togs en andra kontakt via telefon med syfte att 
bekräfta intresse för deltagande samt bokning av intervju.   
  
I studien deltog fem kvinnor och tre män mellan åldrarna 65–93 år, där medelåldern låg på 84 
år. Alla deltagare bor i ordinärt boende där boendeformerna som är representerade är hus, 
radhus, seniorboende och lägenhet. De flesta av deltagarna var ensamboende. Två av deltagarna 
bor ihop med partner eller anhörig. De har arbetat inom industrin, hälso-och sjukvård, kontor, 
skola och hemmet. Flera av deltagarna har haft olika anställningar med varierande 
yrkesuppgifter under livsspannet.   
  
Deltagandet i social dagvård varierade mellan studiens deltagare. Den som deltagit kortast tid 
hade gått där i två år, medan den som deltagit längs hade varit med i över tio år. Deltagarna går 
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på dagvården antingen en eller två gånger i veckan, i perioder om åtta veckor som följs av fyra 
veckors uppehåll.   

3.3 Datainsamling  
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016) En 
intervjuguide (se bilaga 1) arbetades fram med relevanta ämnesområden och grundfrågor, samt 
några färdigformulerade följdfrågor utifrån det formulerade syftet.  Utifrån deltagarnas egna 
berättelser formulerades sedan ytterligare följdfrågor vid behov för att få en djupare förståelse 
(Polit & Beck, 2016). Intervjuguiden användes för att säkerställa att deltagarna fick samma 
frågor, samt att relevant information samlades in. Fyra områden bearbetades fram som berörde 
bakgrund, social dagvård, aktivitetsförändring och avslutande frågor.  
  
Intervjuerna ägde rum i såväl hemmet som i ett avskilt rum på dagvården utifrån deltagarnas 
önskemål. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om hur intervjun skulle gå 
till och gavs möjlighet att ställa frågor. Ett samtycke för deltagande i studien skrevs under och 
ett muntligt medgivande att spela in intervjuerna gavs av alla åtta deltagare. Intervjuerna varade 
mellan 20–45 minuter.  
  
Vid de första två intervjuerna tillfrågades deltagarna om hur de upplevde intervjun och de frågor 
som ställdes, men hade inget att anmärka på. Då ingen ny information eller behov av ytterligare 
frågor tillkom, behölls intervjuguidens ursprungliga struktur och innehåll. De första två 
intervjuerna inkluderades i studieresultatet.  
  
Båda författarna deltog vid intervjuerna där en hade ansvar för att ställa frågor och den andra 
satt med och lyssnade och antecknade vid behov. Detta möjliggjorde att saker som intervjuaren 
missade kunde fångas upp och frågades om i efterhand innan intervjun avslutades.  

3.4 Dataanalys   
Insamlade data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012), med en induktiv ansats då texten bearbetats och analyserats 
förutsättningslöst utifrån deltagarnas berättelser. Transkriberingen av intervjuerna fördelades 
mellan författarna och det transkriberade materialet kontrollerades sedan genom att läsa texten 
och samtidigt lyssna på intervjun. Vid transkriberingen togs en del material bort som inte hade 
relevans för studiens syfte.   
  
Den transkriberade datan lästes igenom i sin helhet av båda författarna och efterföljdes av 
muntlig reflektion kring textens innehåll. Detta resulterade i en indelning av texten i två 
domäner, som möjliggjorde en sortering av den insamlade datan. De två domänerna blev 
betydelsen av social dagvård och aktivitetsförändring. Därefter ströks meningar, stycken och 
ord under för att identifiera textens meningsenheter som sedan kondenserades och abstraherades 
genom tilldelning av en kod (se exempel på processen i Tabell 1). För att ytterligare strukturera 
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textens innehåll sorterades koderna i olika kategorier, där varje kategori innehöll koder med 
liknande innebörd. För att göra analysen än mer överskådlig skapades även underkategorier i 
de fall det ansågs lämpligt. I domänen den sociala dagvårdens betydelse återfanns kategorin att 
vara i ett socialt sammanhang, med underkategorierna att bli sedd och betydelse för 
välbefinnandet. Domänen aktivitetsförändring tilldelades kategorierna att få struktur, att få 
miljöombyte samt att vara aktiv. Analysen fokuserade på det manifesta innehållet och 
resulterade i ett beskrivande resultat (Lundman & Hällgren Graneheim. 2012).   
  
Tabell 1: Exempel på analys av data   

Meningsenhet  Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Jo, men det är ju 
roligt för då 
händer det ju 
liksom lite mer 
än att bara vara 
hemma här...  

...händer lite mer 
än att bara vara 
hemma...  

Komma  
hemifrån  

  Att få  
miljöombyte  
  
  

Jaa, att jag 
kommer 
hemifrån  

Jag kommer 
hemifrån  

Komma  
hemifrån  

    

Men det här är 
ju också en 
viktig, mycket  
viktig bit att få  
komma ut …  

...att få komma 
ut...  

Komma ut      

  
  

3.5 Etiskt ställningstagande  
I denna studie har etiska överväganden gjorts i förhållande till vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att, både muntligt och skriftligt, informera 
deltagarna om syftet med studien, studiens metod, att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst kunde välja att avbryta utan att ange skäl samt att den insamlade informationen endast 
kommer att användas till denna studie, uppfylldes informationskravet. När deltagarna delgivits 
relevant information rörande studien fick de skriva under en samtyckesblankett om att 
medverka i studien, innan intervjuerna utfördes, samt ge muntligt samtycke till att intervjuerna 
fick spelas in, vilket är i riktlinje med samtyckeskravet. I enlighet med konfidentialitetskravet 
avkodades alla personuppgifter så att dessa inte gick att härleda till deltagarna för att säkerställa 
anonymitet. Person- och kontaktuppgifter förvarades åtskilt samt skyddat så att inga 
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utomstående kunde ta del av dessa. De inspelade intervjuerna förstördes efter studiens 
färdigställande. Vi har endast använt insamlade data till examensarbetet och inte något annat, 
vilket motsvarar uppfyllande av nyttjandekravet.   
  
En risk-vinstbedömning (Polit & Beck, 2016) gjordes där fördelarna med studiens syfte vägdes 
mot de nackdelar som deltagandet vid studien kunde innebära. Då resultatet ger en bild av 
deltagarnas subjektiva erfarenheter av verksamheten, är en vinst att resultatet kan användas av 
arbetsterapeuter och andra yrkesverksamma i utvecklingen av verksamheter med inriktning mot 
social dagvård. Riskerna med studien var att deltagarna kunde bli trötta samt att de kunde bli 
emotionellt påverkade. Efter överläggande anses vinsterna väga över deltagandets risker.  

4. Resultat  
Analysen resulterade i två domäner med tillhörande kategorier och underkategorier. De två 
domänerna som framkom var den sociala dagvårdens betydelse samt aktivitetsförändring.  Den 
kategori som framkom under domänen den sociala dagvårdens betydelse var att vara i ett 
socialt sammanhang med underkategorierna: att bli sedd och betydelse för välbefinnandet. 
Kategorier som kopplades till domänen aktivitetsförändring var: att få struktur, att vara aktiv 
samt att få miljöombyte.  
  
Domäner, kategorier samt underkategorier är presenterade i Tabell 2 och innefattar resultatet av 
vår analys av deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av social dagvård. Detta presenteras 
nedan i löpande text med inslag av citat från deltagarna.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tabell 2: Domäner, kategorier och underkategorier  

Domäner  Den sociala dagvårdens 
betydelse  Aktivitetsförändring  

Kategorier  Att vara i ett socialt 
sammanhang  

Att  få 
struktur  

Att  
få  

miljöombyte  

Att  vara 
aktiv  
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Underkategorier  Att bli 
sedd  

Betydelse för 
välbefinnandet    

  

4.1 Den sociala dagvårdens betydelse  
Till domänen den sociala dagvårdens betydelse hör kategorin att vara i ett socialt sammanhang 
som beskriver betydelsen av social dagvård ut deltagarnas perspektiv. Underkategorierna till att 
vara i ett socialt sammanhang är att bli sedd och betydelse för välbefinnandet, vilka innefattar 
olika dimensioner av att vara i ett socialt sammanhang.  
  

4.1.1 Att vara i ett socialt sammanhang  
En gemensam erfarenhet var att den sociala dagvården gav en möjlighet till att vara i ett socialt 
sammanhang. Detta erfors som en lättnad för att minska ensamhet och gav meningsfullhet i 
vardagen. Lättnaden grundade sig i att deltagarna nu har ett socialt sammanhang, något som 
saknades innan då det sociala kontaktnätet minskat i takt med åldrandet.   
  

Jaa, jag får ju vara en del av en gemenskap och det har jag ju inte annars.  

  
Deltagarna beskriver betydelsen av den sociala dagvården som en möjlighet att vara med andra 
och att utföra aktiviteter ihop med andra. Genom den sociala dagvården gavs även de deltagare 
med olika fysiska nedsättningar, såsom hörselnedsättning, möjlighet att vara nära andra och ha 
folk omkring sig. I andra sociala sammanhang har de fysiska nedsättningarna setts som ett 
hinder. Vinsten som dessa deltagare såg var gemenskapen och samhörigheten som den sociala 
dagvården gav.  
  

... den gemenskapen är lite svår för att alla pratar ju samtidigt och jag hör ju så dåligt, så då blir jag 
ju utanför…  

  
Deltagare med fysiska nedsättningar erfor den sociala dagvården som en tillgänglig plats och 
en möjlighet till social samvaro utanför hemmet, vilket upplevdes som en lättnad och möjlighet 
till gemenskap.  
  

Jag kommer hemifrån och får se människor, vara nära människor fastän jag kanske inte kan prata så 
mycket med alla.  
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Deltagarna berättade att de lärt sig anpassa sig till situationen genom att till exempel tänka på 
sin positionering vid samlingar, eller tänka på att sätta sig i situationer med mindre folk. Till 
exempel vid promenader där deltagarna valde att gå med en eller två andra istället för i större 
grupp.   
  
En annan viktig aspekt var att trots att de deltagare som redan hade ett nätverk omkring sig, 
ändå upplevde det mer meningsfullt att vara i ett socialt sammanhang med personer från samma 
generation. Deltagarna lyfte betydelsen av den sociala samvaron med andra i samma situation, 
att kunna relatera till varandras erfarenheter och återuppleva minnen ihop. Gemensamma 
intressen sågs också som en viktig aspekt där deltagarna beskrev sitt kontaktnät som deltagare 
i en annan generation.   
  

Jaa, folk i min egen ålder för hur det än är, då blir mina barn, de är en annan grupp… Det är det jag 
söker också, att samma gemensamma som jag själv i samma ålder ungefär…  

  
   
De deltagare som sökte sig till andra sociala sammanhang på fritiden, kopplade erfarenheterna 
av den sociala dagvården som grunden till fortsatt social aktivitet.   
De förtydligade även att den sociala dagvården var av betydelse, trots dessa andra sociala 
sammanhang.   
  

Jaa, den har stor betydelse. Visserligen bor jag ju väldigt skönt, träffar grannarna mycket och sådär, 
så jag blir inte ensam. Men det blir en annan grupp man träffar och det är roligt.  

  
Det framkom även att de sociala sammanhangen utanför den sociala dagvården hade extra stor 
betydelse under uppehåll.   
  

Det är ju så att man måste röra sig lite mer privat då så att säga, så man inte tappar allt.  

  
Deltagarnas berättelser innehöll även upplevelser av olika känslor vid uppehåll från sociala 
dagvården. Känslor som beskrevs var ensamhet, tomhet, nedstämdhet, saknad och avsaknad av 
gemenskap. För vissa upplevdes uppehåll ändå som något positivt och som ett skönt avbrott i 
vardagen. Här var meningarna spridda, men alla var överens om glädjen av att få komma 
tillbaka och träffa de andra samt att få vara i ett socialt sammanhang.   
  

4.1.1.1 Att bli sedd  
En aspekt av att vara i ett socialt sammanhang som deltagarna lyfte var att bli sedd. Deltagarna 
beskrev känslan och upplevelsen av att bli sedd av både de andra deltagarna och av dagvårdens 
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personal. En känsla av att känna sig uppskattad, vara en del av gemenskapen och att lyssna på 
varandra var av betydelse för deltagarna. Här framkom ofta personalen som extra viktig för 
sammanhållning av gruppen där deltagarna upplevde att de fick vara en del av gruppen på sina 
egna villkor och känna sig sedda för den de är.   
  

...här behandlas alla lika och får hjälp med det de behöver. Och någonting mer är att vi får jobba och 
föreslå efter egen förmåga.  

4.1.1.2 Betydelse för välbefinnandet  
Ytterligare en aspekt av socialt sammanhang var känslan av ökat välbefinnande. Erfarenheter 
som framkom i intervjuerna med deltagarna var känsla av minskad depression, ökad energi, 
minskad ångest, minskad rädsla för omvärlden och ökad livslust. Deltagandet i den sociala 
dagvården påverkade deltagarnas positivt genom upplevelsen av att vara i ett socialt 
sammanhang, vilket bidrog till en känsla av ökat välbefinnande.  

4.2 Aktivitetsförändring  
Till domänen aktivitetsförändring hör kategorierna att få struktur, miljöombyte och att vara 
aktiv. Kategorierna beskriver deltagarnas erfarenheter av aktivitetsförändring till följd av 
deltagandet i den sociala dagvården.   
  

4.2.1 Att få struktur  
Deltagarnas erfarenheter var att den sociala dagvården gav ökad struktur i vardagen, vilket ledde 
till bättre mående och ökad energi. Den sociala dagvårdens fasta tider upplevdes vara en 
bidragande anledning till att komma upp på morgonen och ha något meningsfullt att se fram 
emot. Känslan av att ha dagar uppbokade med sysselsättning ansågs positiv.  
  

Ja, det ger struktur i vardagen och det är ganska så givande, man slår ihjäl några timmar. Jag vet att 
måndagen då är jag bokad, det gör ju att man kommer upp på morgonen en dag i veckan och inte ligger 
för länge...  

4.2.2 Att få miljöombyte  
Intervjupersonerna beskrev även att deltagandet i social dagvård som ett efterlängtat 
miljöombyte, eftersom flera av deltagarna inte hade möjlighet att ta sig till andra platser och 
sociala sammanhang på andra sätt.  Att de fick komma till den sociala dagvården gjorde att de 
vardagliga rutinerna kunde brytas och deltagarna upplevde inte samma tristess som dagarna när 
de var hemma. Den sociala dagvården var en möjlighet att komma hemifrån och gav en känsla 
av frihet.  
  

Jo, men det är ju roligt för då händer det ju liksom lite mer än att bara vara hemma här...   
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Men det här är ju också en viktig, mycket viktig bit att få komma ut. Det har gett vardagen en mening 
och innehåll.  

  

4.2.3 Att vara aktiv  
Det som framkom vid intervjuerna var vikten av att bli aktiverad och sociala aktiviteter med 
kognitiva inslag. Aktiviteter som beskrevs som mest meningsfulla och uppskattade var 
aktiviteter där deltagarna fick återuppta och dela gamla minnen och erfarenheter tillsammans 
med andra. Deltagarna nämnde exempelvis frågesport eller att titta på gamla bilder.   
  

...titta på gamla bilder från 30-40-50 och 60 talet. Man får uppleva gamla minnen! Det är fantastiskt.   

  
Deltagarna beskrev även vikten av att få utföra fysisk aktivitet ihop med andra och hur detta 
påverkade motivationen till att röra sig. Deltagarna berättade även att de fysiska aktiviteterna 
utfördes ihop med andra eller med andra runt omkring sig, vilket erfors ha stor betydelse för att 
orka och känna motivation till rörelse. Deltagarna upplevde stor betydelse av gemensamma 
aktiviteter såsom promenader och gymnastik. Möjlighet till egen träning för att till exempel 
träna upp kroppen i syfte att främja aktivitetsutförandet och dess fysiska förutsättningar, var 
också av stor betydelse.  
  

 Det finns ju en sådan sida också så man kan träna sina benmuskler och så vidare. Och där är jag varje 
dag för att jag ska orka resa mig från stolen.  

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med den föreliggande studien var att beskriva äldre personers erfarenheter av social 
dagvård. Resultatet presenterar två domäner innefattandes deltagares erfarenheter (se bilaga 2) 
kopplat till betydelsen av den sociala dagvården samt aktivitetsförändring. I domänen den 
sociala dagvårdens betydelse återfanns kategorin att vara i ett socialt sammanhang med 
underkategorierna att bli sedd och betydelse för välbefinnandet. Till domänen 
aktivitetsförändring återfanns kategorierna att få struktur, att få miljöombyte och att vara aktiv. 
Huvudfynden i studien ligger i betydelsen av att vara i ett socialt sammanhang ihop med 
aspekterna av att bli sedd och betydelse för välbefinnandet. Resultatet lyfter även vikten av de 
aktivitetsförändringar som den sociala dagvården möjliggör, vilket påverkar deltagarnas 
vardagliga aktiviteter.   
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I denna studie framkommer de äldres positiva erfarenheter av den sociala dagvården inriktat 
mot betydelsen av att vara i ett socialt sammanhang, som bland annat erfors som en känsla av 
minskad ensamhet och gemenskap. Detta är i likhet med McNamara et al. (2016) och 
Niedzwiedz et al. (2016) som beskriver att sociala aktiviteter främjar positiva aspekter såsom 
minskad känsla av ensamhet och ökad känsla av gemenskap. Kielhofner (2012) lyfter också 
den sociala aspekten utifrån sin beskrivning av människan som en social varelse med 
förutsättning för aktivitet. Detta kan ses i ljuset av arbetsterapins grundtanke som ligger i att 
aktivitet och delaktighet är det som främjar individens hälsa (Nilsson, 2014).  
  
För de flesta av deltagarna verkade den sociala dagvården som den primära källan för social 
aktivitet och gemenskap, som de upplevde att de inte hade möjlighet att få på annat sätt. De 
beskrev den sociala dagvården som en meningsfull aktivitet i vardagen. Enligt Forsman och 
Forsman et al. (2012, 2013) kan meningsfulla aktiviteter främja psykosociala mekanismer som 
bland annat möjliggör skapandet av sociala kontakter, känsla av grupptillhörighet, 
meningsfullhet och hopp som bidrar till att ge livet mening, samt aktivitetsbalans och vardagliga 
rutiner. Detta är också i linje med vår studie där en slutsats utifrån resultatet är den sociala 
dagvårdens påverkan på deltagarnas aktivitetsbalans och vardagliga rutiner.   
  
Deltagarna beskrev erfarenheten av ökad struktur i vardagen utifrån en känsla av glädje över att 
ha något att se fram emot. Den ökade strukturen som erfors av deltagarna kan ses i förhållande 
till aktivitetsbalans. Enligt Wagman et al. (2012) kan rubbning i aktivitetsbalansen riskera att 
påverka det subjektiva välmåendet negativt, vilket i sin tur påverkar de vardagliga aktiviteterna. 
Resultatet i denna studie styrker därför betydelsen av social aktivitet för att främja individens 
aktivitetsutförande och aktivitetsbalans.  
  
Erfarenheten av att bli sedd, både av andra deltagare och av personalen erfors som viktigt. 
Exempelvis så framkom vikten av att personalen var lyhörda och engagerade i deltagarnas 
diskussioner, vilket gav en känsla av att bli sedd och att någon bryr sig om en. Även detta är i 
enlighet med Forsmans och Forsman et al. (2012, 2013) resultat som beskriver att psykosociala 
mekanismer möjliggör känslan av grupptillhörighet. Ericsson (2014) beskriver att rollen som 
lyssnare är betydelsefull för att syftet med att berätta något ska kunna uppfyllas. Genom att få 
berätta för andra om sitt liv ger det livets händelser en mening. Det ger även en ökad självkänsla 
hos den äldre, individen får känna sig värdefull och vara en person av betydelse igen. Rollen 
som lyssnare är framförallt viktig för personalen att anta för att de äldre ska känna sig sedda, 
men kan även antas av deltagarna. Erfarenheterna av att bli sedd beskrivs i denna studies resultat 
som en känsla av tillhörighet, gemenskap och att vara uppskattad, vilket beskrevs av deltagarna 
som en bidragande faktor till en känsla av grupptillhörighet och mening i vardagen.   
  
Analysen visade även vikten av att vara aktiv kopplat till ett socialt sammanhang.  Deltagarna 
beskrev känslan av tillhörighet och gemenskap kopplat till sociala aktiviteter som förutsatte   
aktivering och träning av såväl fysiska som kognitiva förmågor. Detta går även att se i resultat 
av tidigare studier skrivna av Kabayama et al. (2017), McNamara et al. (2016) och Skingley et 
al. (2016) där den sociala aktivitetens positiva påverkan på människan både mentalt och fysiskt 
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presenteras. I den föreliggande studien ligger vikten i den mentala aspekten där den sociala 
samvaron upplevdes som en möjlighet att dela med sig av sina tidigare erfarenheter och 
möjlighet att prata om gamla minnen. Genom att deltagarna tillsammans fick titta på gamla 
bilder eller beröra ämnet på annat sätt, till exempel genom frågesport, gavs möjlighet för 
deltagarna att minnas. Dessa resultat kan ses i relation till begreppet reminiscens (Forsman, 
2014), som förenklat kan förklaras som en tillbakablick på tidigare livserfarenheter. Genom 
reminiscens ges individen en möjlighet att se tillbaka på tidigare händelser och erfarenheter och 
på så sätt väcka gamla minnen. Detta kan stärka individens identitet genom att skapa 
förutsättning till försoning och acceptans över hur livet utspelade sig. Deltagarna i denna studie 
beskriver glädjen över att få återuppleva gamla minnen och dela dessa med andra, vilket kan 
ses som en naturlig reminiscens som möjliggörs i ett socialt sammanhang (Berg, 2007).  
  
Något som författarna fann intressant var den sociala aktivitetens påverkan på motivationen till 
fysisk aktivitet i grupp. Ett exempel ur deltagarnas berättelser var den sociala samvaron vid 
fikan och efterföljande promenad. Här kunde en tydlig koppling mellan sociala och fysiska 
aktiviteter uttolkas och hur dessa främjade varandra. Tollén, Kamwendo och Ivarsson (2011) 
presenterar i sin studie inriktad på fysisk aktivitet och dagrehabilitering, den fysiska aktivitetens 
påverkan på hälsa och välbefinnande. Studien betonar även den sociala interaktionens betydelse 
för den fysiska aktiviteten. Fokus i denna studie ligger på äldres erfarenheter av sociala 
aktiviteter, inriktat mot social dagvård. Trots skillnaden mellan de två studiernas syfte återfinns 
kopplingen mellan sociala och fysiska aktiviteter i båda resultaten. Sociala och fysiska 
aktiviteter bidrar även till ökad förutsättning för ett aktivt åldrande och ett ökat välbefinnande. 
Genom ett aktivt åldrande har individen möjlighet att använda sin egna fysiska, sociala och 
mentala potential och kan välja att vara delaktiga i samhället utifrån sina behov, önskningar och 
förmågor (WHO, 2002). Utifrån den föreliggande studiens resultat tillsammans med tidigare 
studier går det att konstatera att både sociala och fysiska aktiviteter ses som två viktiga aspekter 
i äldres vardag, som tillsammans kan främja ett aktivt åldrande. Detta bör arbetsterapeuter 
beakta i uppförandet av deltagarnas målplaner.   
  
Förutom fysisk aktivitet i grupp framkom även vikten av individuell träning för att möjliggöra 
träning av de egna fysiska förmågorna, med syfte att främja aktivitetsutförandet. Deltagarna 
erfor det sociala sammanhanget runt omkring som en drivkraft. Levasseur et al. (2010) 
definierar social aktivitet genom sex kategorier. Deras tredje kategori ”Social interaktion med 
andra utan att göra en specifik aktivitet med dem”, går att återkoppla till deltagarnas erfarenhet 
av egen träning som utförs individuellt men med människor runt omkring sig. Erfarenheten är 
i likhet med den fysiska aktiviteten i grupp, där den ökade motivationen till rörelse är kopplat 
till det sociala sammanhanget runt omkring.   
  
I resultatet framkom vikten av miljöombyte som erfors i relation till minskad känsla av 
ensamhet och isolering. I takt med åldrandet är det vanligt att äldre av olika anledningar inte är 
lika socialt aktiva som de önskat, då det blir svårare att ta sig utanför hemmet (Kielhofner, 2012; 
Fristedt, 2014). Det är därför viktigt att den sociala dagvården görs tillgänglig för 
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åldersgruppen, för att bidra till fortsatt socialt sammanhang även för äldre som har svårt att ta 
sig utanför hemmet.  
   
Då resultaten i denna kvalitativa intervjustudie presenterar deltagarnas subjektiva erfarenheter 
av den sociala dagvården, kan resultatet ses som en bra grund för förståelse för den sociala 
aktivitetens betydelse för äldres vardag. Studiens resultat presenterar vikten av ett fortsatt aktivt 
liv även vid åldrandet, vilket är i riktlinje med den sociala dagvårdens syfte (Socialstyrelsen, 
2014). Något som överraskade författarna var deltagarnas upplevelse av att få vara i ett socialt 
sammanhang med individer utanför det egna kontaktnätet. Detta syftar bland annat till vikten 
av social samvaro med individer med liknande erfarenheter och intressen, vilket i deltagarnas 
berättelser erfors som något som ibland saknades. Deltagarna beskrev delar av det egna sociala 
kontaktnätet som en annan generation där intressen och erfarenheter skiljde dem åt. Dessa 
resultat kan jämföras med Malmberg och Ågren (2014) som beskriver att trots att 
familjerelationerna anses som det viktigaste nätverket, är även vänskapsrelationer utöver det 
viktigt för välbefinnandet. De förklarar att “vänskapsrelationerna präglas av frivillighet och är 
oftast mer åldershomogena samt baserade på likartade intressen och erfarenheter” (Malmberg 
& Ågren, 2014, s.184).     

5.2 Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte att beskriva äldres erfarenhet av social dagvård, valdes en kvalitativ ansats 
vilket enligt Polit och Beck (2016) kännetecknas av möjligheten att utveckla förståelse utifrån 
deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Då syftet var att beskriva äldres subjektiva 
erfarenheter sågs denna ansats som lämplig. Om studien istället hade tagit en kvantitativ ansats 
hade deltagarnas subjektiva erfarenheter gått förlorade för att istället fokusera på resultatets 
generaliserbarhet (Polit & Beck, 2016).  
   
För att hitta deltagare med erfarenhet av deltagande i social dagvård gjordes ett ändamålsenligt 
urval med maximal variation, vilket innebär att deltagarna väljs utifrån attribut för att passa 
studiens syfte samt eftersträva en variation bland deltagarna (Polit & Beck, 2016). För att uppnå 
en maximal variation bland deltagarna såg författarna till att alla dimensioner som kunde 
påverka studieresultatet innefattades i urvalet. I studien medverkade åtta personer med tidigare 
erfarenhet av deltagande vid social dagvård. Till studien tillfrågades nio personer att delta, varav 
en person avböjde medverkan.  Deltagarna i studien uppfyllde studiens inklusionskriterier och 
ansågs utgöra en bra variation gällande kön, ålder, civilstånd och längd på deltagande vid den 
sociala dagvården. Detta resulterade i innehållsrik data och gav den önskade variationen i 
urvalet som författarna eftersträvade.   
  
Till hjälp i urvalsprocessen fanns en kontaktperson som utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna identifierade, för studien, relevanta deltagare och förmedlade den första 
informationen angående studien. Detta underlättade urvalsprocessen, vilket annars skulle kunna 
varit mer tidskrävande. Då kontaktpersonen redan hade kännedom om deltagarna vid den 
sociala dagvården, underlättades identifieringen av lämpliga kandidater. Kontaktuppgifter till 
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presumtiva deltagare kunde därför förmedlas relativt snabbt, vilket var en fördel sett till 
tidsramen för arbetet. En nackdel med detta angreppssätt skulle kunna vara att den utomstående 
personen kopplad till verksamheten väljer deltagare för att få ett fördelaktigt resultat. För att 
minimera denna risk utformades informationsbrevet och studiens inklusions- och 
exklusionskriterier på ett tydligt sätt, för att förtydliga för kontaktpersonen vad vi eftersökte i 
presumtiva deltagare.   
   
Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2016) med syfte 
att insamla relevant information utifrån deltagarnas subjektiva erfarenheter. Utifrån deltagarnas 
berättelser gavs möjlighet till följdfrågor för att säkerställa djupare förståelse och utveckling av 
svaret, vilket ansågs fördelaktigt för att inte riskera att viktiga detaljer i deltagarnas berättelser 
blev förbisedda. På detta sätt säkerställdes även informationsrikedomen i den insamlade datan. 
Fördelen med en intervjustudie måste dock ställas mot risken att deltagaren kunde uppleva 
emotionell påverkan, då känsliga ämnen som till exempel ensamhet kan väcka mycket känslor.  
Under intervjuerna upplevdes dock ingen av deltagarna emotionellt berörda på ett negativt sätt.  
  
Den djupare förståelsen som möjliggörs i en semistrukturerad intervju hade kunnat gå förlorad 
om datainsamlingen istället hade genomförts genom andra kvalitativa metoder som till exempel 
observation. Vid en observation (Polit & Beck, 2016) skulle det vara svårt att fånga upp 
deltagarnas subjektiva erfarenheter under deltagandet, då observationen endast skulle ge en bild 
av deltagarnas aktivitetsutförande och interaktion med gruppen.   
   
Då området för studien har specifik inriktning mot deltagare vid social dagvård, var det svårt 
att få till en relevant pilotintervju, vilket kan ses som en av studiens svagheter då intervjuguiden 
inte kunde testas innan första intervjun genomfördes. Istället valdes de två första intervjuerna 
att avslutas med frågor kring intervjuguiden, för att få respons på utformningen av 
intervjufrågorna. Då deltagarna inte hade några invändningar eller något de ville tillägga kring 
intervjuguiden och de frågor som ställts, behölls intervjuguidens ursprungliga struktur och 
innehåll.   
   
Den utformade intervjuguiden gav ett bra stöd under intervjuerna. En svaghet kan dock ses med 
den utformade intervjuguiden som användes i denna studie, vilket upptäcktes efter ett antal 
intervjuer. En av frågorna togs bort1 på grund av att den upplevdes som svårbesvarad och de 
svar som gavs, inte delgav studien något. Vi ansåg därför att detta inte påverkade resultatet. Om 
en regelrätt pilotintervju hade gått att genomföra hade detta förmodligen upptäckts tidigare och 
frågan hade kunnat uteslutas innan intervjuerna påbörjats.   
  
Under intervjuerna deltog studiens båda författare och genom reflektion efter genomförandet 
av intervjuerna, sågs en förbättring av intervjuteknik i takt med att fler intervjuer genomfördes. 
Tekniken kring att styra intervjun för att bland annat undvika längre utläggningar kring 
orelevant information förbättrades. Enligt Trost (2010) är det vanligt förekommande bland 
                                                 
1 Se markering i Bilaga 1  
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ovana intervjuare att intervjuerna ofta blir utdragna, eftersom de gärna vill ha med allt. Den 
utvecklade intervjutekniken bidrog till att intervjuerna blev mer fokuserade och innehöll mer 
informationsrika data. Detta ansågs av stor vikt då deltagarna var äldre och kunde upplevas som 
trötta och ofokuserade vid längre intervjuer, vilket kan ses som en av metodens svagheter 
kopplat mot målgruppen. En intervju ställer höga krav på deltagarens fokus och vi var därför 
vaksamma på hur deltagarna påverkades vid intervjun och försökte styra frågorna för att få en 
så kort och informationsrik intervju som möjligt.  
   
Intervjuerna genomfördes på en plats utifrån deltagarnas önskemål, vilket enligt Trost (2010) 
anses som fördelaktigt för att säkerställa en så bra intervjusituation som möjligt. Detta 
resulterade i intervjuer både i deltagarnas hem men även i ett avskilt rum på den sociala 
dagvården, vilket för deltagarna kan upplevas som en trygghet (Trost, 2010). Detta påverkar 
resultatet då deltagarna får välja en plats där de känner sig hemma, vilket bidrar till att de har 
enklare att öppna upp för samtal.  
    
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades intervjuerna och information som ej ansågs 
tillföra något till resultatet, togs bort. De transkriberade intervjuerna analyserades utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Fokus i en kvalitativ innehållsanalys ligger i att beskriva textinnehållets variationer genom att 
presentera skillnader och likheter i den identifierade datan. Transkriberingen av den insamlade 
datan ihop med uppdelningen av materialet i domäner, meningsenheter, koder och kategorier 
upplevdes tidskrävande och som det svåraste momentet i arbetet. Analysprocessen ledde 
slutligen efter många diskussioner fram till det presenterade resultatet, där datan efter analys, 
reflektion och diskussion valts att presenteras på en manifest nivå vilket gav ett beskrivande 
resultat. Trots att analysen gjordes textnära gjordes även tolkning av det latenta innehållet för 
att fånga materialets helhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den induktiva ansatsen 
gjorde det möjligt att tolka texten förutsättningslöst och skapa kategoriseringen utifrån vår 
tolkning av analysen och inte utifrån ett förutbestämt kodningsschema, vilket hade gjorts vid 
en deduktiv ansats.  
   
Inom den kvalitativa traditionen beskrivs trovärdigheten för studien genom fyra begrepp: 
giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). För att säkerställa den insamlade datans giltighet, var det viktigt att transkriberingen 
gjordes noggrant och jämfördes därför med det inspelade materialet för att tolkningen skulle bli 
korrekt. När indelningen av domäner, kategorier och så underkategorier skulle utföras, 
diskuterades dessa fram gemensamt av författarna och har även lästs igenom av handledare för 
att säkerställa giltigheten. Resultatets giltighet kan också styrkas utifrån urvalet, där deltagarnas 
ålder, kön, civilstånd och längden av deltagandet vid sociala dagvården varierade. Likaså 
användes citat i resultatet för att påvisa trovärdighet i det som framkommit i analysen. För att 
ge tillförlitlighet till studien har båda författarna läst transkriberingarna samt diskuterat analysen 
tillsammans för att komma fram till en gemensam tolkning. Vid ett par tillfällen var meningarna 
skilda mellan författarna, men kunde slutligen komma överens om ett gemensamt resultat. 
Gällande överförbarhet har författarna bland annat noggrant beskrivit metod, urval och analys 
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för att läsaren ska kunna ta ställning till om studiens resultat kan överföras i andra sammanhang. 
Vad gäller delaktighet, så höll författarna en så neutral ställning som möjligt under intervjuerna. 
Intervjuaren bör ses som medskapare av materialet, då det sker en interaktion mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuarens roll kan därför komma att påverka resultatet 
då intervjuaren har en viss maktposition. Risker med detta kan vara att intervjufrågorna styrs 
utifrån förkunskap, vilket kan ha en inverkan på resultatet. Genom en neutral ställning och 
distans från materialet så har författarna lagt fokus på att säkerställa att det är deltagarnas 
berättelser som genomsyrar resultatet. Det är även viktigt att inte få en för nära emotionell 
kontakt med deltagarna vilket kan påverka att man riktar (Polit & Beck, 2016)  

6. Slutsats  
Studiens syfte var att beskriva deltagarnas erfarenhet av social dagvård. I resultatet presenteras 
vikten av fortsatt social aktivitet även bland äldre, där den sociala dagvården presenteras som 
en viktig mötesplats anpassad efter målgruppens förutsättningar och behov. Den sociala 
dagvården ger de äldre ett socialt sammanhang, möjlighet till aktivering, känslan av att känna 
sig sedd och chans till miljöombyte, vilket tillsammans bidrar till minskad känsla av ensamhet 
och isolering.  
    
Resultatens betydelse för praxis kan ses utifrån de äldres erfarenheter, där till exempel vikten 
av att bli sedd kan kopplas till klientcentrering. Arbetsterapeuten bör uppmärksamma och 
upprätta individuella målplaner, för att deltagaren ska få ut det mesta ur aktiviteten och det 
sociala sammanhanget utifrån sina förutsättningar.  
   
Slutsatser som går att dra utifrån denna studie är vikten av socialt sammanhang och tillhörighet 
för äldre även utanför det egna sociala kontaktnätet så som, familj, släkt och vänner. Den sociala 
dagvården bör därför ses som ett viktigt forum för att främja ett fortsatt aktivt liv hos 
målgruppen äldre. Många äldre saknar andra sociala sammanhang vilket kan främjas genom 
deltagande i social dagvård, som bör ses som en viktig aktivitet som svenska kommuner 
fortsättningsvis bör erbjuda Den föreliggande studien kan ses som en grund i reflektion och 
utveckling av verksamheter med inriktning mot social dagvård. Det är också viktigt att se till 
de äldres sociala vardag i helhet, där det sociala kontaktnätet inte alltid är tillräckligt för att 
tillfredsställa målgruppens sociala behov. Arbetsterapeuter och andra yrkesverksamma bör 
därför ha detta i beaktning vid till exempel vårdplanering.  

7. Förslag till vidare forskning  
Den föreliggande studien behandlar och beskriver äldres erfarenhet av social dagvård ur 
deltagarnas perspektiv. Ytterligare forskning kring ämnet ur anhörigas och anställdas 
perspektiv hade varit intressant för att lyfta ytterligare dimensioner av den sociala dagvården. 
Med en studie inriktad mot anhörigas erfarenheter kring social dagvård hade det varit intressant 
att beskriva den sociala dagvårdens betydelse för att få ihop vardagen. Det hade även varit 
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intressant att göra en studie ur de anställdas perspektiv, med inriktning mot arbetsterapeuter. En 
sådan studie hade kunnat lyfta de hinder och möjligheter arbetsterapeuterna upplever med den 
sociala dagvården, vilket skulle vara en bra grund för utvärdering och vidareutveckling av 
verksamheten.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
  
Bakgrund:  

1. Hur gammal är du?  
2. Vad har du sysselsatt dig med tidigare i livet/yrkeslivet? 3. 

Hur ser din boendesituation ut? (Civilstånd?)  
4. Varför sökte du dig till social dagvård?  
5. Hur länge har du deltagit i social dagvård?  

  
Social dagvård:  

6. Kan du berätta lite om den sociala dagvården du deltar i? Vad gör ni?  
7. Vilka aktiviteter känns mest meningsfulla för dig? (T.ex.: gör dig glad, något du tycker 

är roligt, något som känns viktigt?).  
8. Är det något du saknar bland de aktiviteter ni gör?   
9. Finns det någon aktivitet du inte gillar?   

- Varför? Något du hade velat göra istället? -  Vad gör du i dessa situationer?  
10. Vad har den sociala dagvården för betydelse för dig? Varför?  

  
Aktivitetsförändring:  

11. Hur har deltagandet påverkat din vardag? (Det du gör om dagarna)  
12. * Gör du något nytt nu som du inte gjorde innan, eller gör du något på ett annat sätt?  

(iså fall vad/hur?)  
13. Har deltagandet i social dagvård påverkat ditt sociala liv?  

- Har du kontakt med någon av de andra deltagarna utanför dagvården?   
- Har du sökt dig till andra sociala sammanhang utöver dagvården? (Gjorde du 

detta innan dagvården också eller något du börjat med nu i efterhand?)  
  
Avslutande frågor:  

14. Har du något du vill tillägga kring dina erfarenheter av social dagvård?  
15. Kan vi höra av oss till dig utifall vi behöver komplettera med ytterligare frågor?  

  
  
* Fråga 12 borttagen, förklaring finns att ta del av i metoddiskussionen  
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  

Bilaga 2 – Fördelning av deltagarnas bidrag till 
resultatet  
  

Kategori: ink. 
ev.  
underkategorier 
_____________ 
Intervju kod:  

Att vara i ett socialt  
sammanhang –  
underkategorier: att bli 
sedd, påverkan på 
välbefinnandet  

Att få 
struktur  

Att 
vara 
aktiv  

Att få 
miljöombyte  

1  x      x  

2  x  x  x    

3  x      x  

4  x  x  x  x  

5  x  x  x  x  

6  x  x  x    

7  x      x  

8  x    x    
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