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1. INLEDNING 
Antalet äldre i Sverige blir allt fler och det är därför viktigt att lyfta frågor som rör äldres 
hälsa och välbefinnande. För att äldre ska erhålla ett gott åldrande och bibehålla 
självständighet och delaktighet kommer förebyggande insatser från samhället att krävas. Inom 
arbetsterapi spelar aktivitet en central roll. Genom att erbjuda och möjliggöra aktiviteter, 
fysiska och sociala, kan arbetsterapeuter bidra till ett gott åldrande för individen vilket på sikt 
även kan minska kostnaderna för äldres vård och omsorg. Dagverksamhet med social 
inriktning kan vara ett sätt för äldre att fortsätta vara socialt aktiva och på så sätt bibehålla 
hälsa och självständighet längre upp i åldern. Författarna anser därför att det är ett intressant 
område att belysa. 
 

2. BAKGRUND 
 
2.1 Äldre och åldrande  
Det finns olika teorier kring åldrande och vilka som betraktas som äldre. Rundgren och 
Dehlin sammanfattar åldrande som ett resultat av biologiska, fysiologiska och psykosociala 
faktorer. Utmärkande för åldrandet är en gradvis förlust av funktioner (1). Äldre drabbas i 
högre grad av exempelvis cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även av funktionsnedsättningar 
som nedsatt hörsel, gångsvårigheter och ledbesvär (2). Stora individuella variationer 
förekommer dock. En hälsosam livsstil kan också påverka åldrandet i positiv riktning och 
minska risken för sjukdom (1). Enligt Lindqvist (3) kan gruppen äldre delas upp i yngre-äldre 
som avser personer mellan 65-79 år och äldre-äldre som  80 år och äldre. I detta 
examensarbete anges äldre som personer 65 år och uppåt. 
 
Den sociala kontexten förändras för många äldre. Eventuell förlust av anhöriga, släkt och 
vänner kan ge den äldre en känsla av ensamhet (4). Ett minskat nätverk kan också innebära 
svårigheter att knyta nya kontakter. Åldrande medför även ändrade roller, vissa byts ut och 
andra försvinner. Vid pensionen förloras yrkesrollen och över tid kan föräldrarollen övergå 
till att den äldre behöver stöd och hjälp från sina barn. För äldre som på grund av olika 
omständigheter inte har möjlighet att bo kvar hemma kan en flytt inverka negativt. Större 
livsförändringar som dessa kan ha betydelse för den äldres upplevelse av hälsa och 
välbefinnande (2).  
 
Statistik visar att antalet äldre personer i Sverige ökar. Vid årsskiftet 2017- 2018 uppgick 
antalet personer över 65 år till 19,8 % av befolkningen, dvs ca två miljoner (5). År 2035 
beräknas antalet personer över 80 år vara 890 000 (6). Kostnaderna för äldreomsorg förutses 
öka med nästan två miljarder kronor per år fram till år 2050 (7). Allt fler äldre bor också kvar 
i eget boende, antingen av fri vilja eller på grund av den rådande bristen på äldreboenden i 
många kommuner (8). Inom svensk äldrepolitik gäller kvarboendeprincipen, en policy vilken 
innebär att äldre ska ha möjlighet att fortsätta bo i egen bostad trots sjukdom och 
funktionsnedsättning. Hjälpbehovet ska tillgodoses i hemmet (9). Med ett ökat antal äldre som 
förväntas bo kvar i eget boende krävs ekonomiska insatser från samhället för att säkerställa 
trygg och kvalitetsmässigt tillfredsställande vård (10).   
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2.2 Aktiviteter i det dagliga livet och deras betydelse  
Arbetsterapi handlar i grunden om att möjliggöra aktivitet. Det innebär att stödja individen i 
dennes miljö vid valet, organiserandet och genomförandet av för individen meningsfulla 
aktiviteter (11). Kielhofner definierar aktivitet som “Arbete, lek och aktiviteter i dagliga livet 
inom ramen för de tidsmässiga fysiska och sociokulturella kontexter som karaktäriserar 
mycket av mänskligt liv” (4, s.11). Människan anses ha ett inneboende behov av aktivitet och 
den kan användas i rehabiliterande syfte, både fysiskt och psykiskt. Meningsfulla aktiviteter 
formar människan och bidrar till hälsa, välbefinnande, struktur och identitet (12). Det anses 
inom arbetsterapeutisk vetenskap att det vi gör definierar vilka vi är. Aktivitet är således tätt 
förknippat med identitet och de aktiviteter människan väljer hjälper henne uttrycka sin 
personlighet (13). Människan ger sina aktiviteter värde utifrån hur betydelsefulla de är för 
henne och ju högre värde en aktivitet har desto mer påverkar den upplevelsen av mening i 
livet. Detta genererar i sin tur en subjektivt ökad upplevelse av hälsa (14). Som arbetsterapeut 
är det därför viktigt att möjliggöra aktivitet utifrån individens behov så att den känns 
meningsfull för denne och därmed bidrar till välmående (11). Inom dagens arbetsterapi är det 
vanligt att arbeta klientcentrerat. Det innebär att arbetsterapeuten samarbetar med individen 
för att hitta och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Ett klientcentrerat arbetssätt innebär även 
att arbetsterapeuten i sitt arbete noga tillvaratar personens egna erfarenheter och kunskaper 
samt dennes styrkor och förmåga till självbestämmande (15).  
 
2.3 Delaktighet 
Delaktighet kan definieras som engagemang i livssituationer (16). Att vara delaktig och ha 
inflytande över sin situation har ett starkt samband med hälsa (17). Ett flertal faktorer kan 
påverka individens förmåga till delaktighet. Den fysiska och mentala kapaciteten samt 
omgivningsfaktorer såsom miljö och attityder inverkar. (16). I den etiska koden för 
arbetsterapeuter betonas vikten av att arbetsterapeuten arbetar för att främja aktivitet och 
delaktighet. (18).  
 
2.4 Sociala aktiviteter 
Aktivitet sker ofta i samspel med andra. Två eller flera personer möts för aktivitet i en 
gemensam kontext (4). Sociala aktiviteter kan se ut och utformas på olika sätt. Individen kan 
utföra en enskild aktivitet men i en grupp bestående av flera. Individen kan också interagera 
med andra utan att göra en specifik aktivitet tillsammans med dem, som exempelvis ett samtal 
med kassörskan i matvarubutiken. En annan form är den där en aktivitet genomförs i 
samarbete mot ett gemensamt mål. Volontärarbete är ytterligare ett exempel på social aktivitet 
(19). Social aktivitet kan därmed beskrivas som aktiviteter som utförs tillsammans med eller i 
närvaro av andra. 
 
2.5 Sociala aktiviteters betydelse för äldres hälsa, välbefinnande och aktivitetsutförande 
Sociala aktiviteter och sociala nätverk har en viktig funktion för det psykiska välmåendet 
bland äldre. Stoeckel och Litwin (20) visar i sin studie att äldre med funktionella sociala 
nätverk och goda relationer löper mindre risk att utveckla depression, särskild tydligt är det 
för dem med fysisk funktionsnedsättning. Resultatet i en svensk longitudinell studie med över 
700 deltagare visar också att sociala aktiviteter verkar skyddande mot utvecklandet av 
demenssjukdom (21). Även Tilvis et al (22) beskriver vilken roll sociala aktiviteter har för 
äldres hälsa. Författarna visar hur de funnit signifikans för hur känsla av ensamhet och social 
inaktivitet ökar mortalitetsrisken. De menar dock att social inaktivitet är den starkare 
riskfaktorn för ohälsa för den enskilde än fåtaliga sociala kontakter. 
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Forskning visar på sociala aktiviteters betydelse för äldres upplevelse av hälsa och 
välbefinnande. I en studie av Warr et al (23) framkom att aktiviteter inom familjen och andra 
sociala sammanhang bidrog till ökat känslomässigt välbefinnande samt ökad 
livstillfredsställelse. Liknande resultat fann författarna i en kvalitativ studie där förhållandet 
mellan aktivitetsengagemang och välbefinnande undersöktes. Deltagarna uppgav att sociala 
aktiviteter utanför hemmet var speciellt viktiga för denna aspekt av hälsan (24). Även Adams 
et al (25) påvisar sociala aktiviteters betydelse för både hälsa och välbefinnande. De fann att 
både informella (exempelvis kontakter med  familj, släkt och vänner) och formella 
(deltagande i organiserade grupper) sociala aktiviteter bidrog till äldre personers välmående. 
Detta överensstämmer med resultatet i en studie av Nilsson (26). Där uppgav äldre att de var 
mest motiverade till att utföra sociala fritidsaktiviteter samt att dessa bidrog till ökat 
välbefinnande. 
 
Vidare visar studier att sociala aktiviteter kan påverka aktivitetsförmågan. Forskare har för 
kvinnor påträffat samband mellan socialt deltagande och utförande av instrumentella dagliga 
aktiviteter. Under en tre år lång studie fann forskarna att kvinnor som i högre grad var 
involverade i sociala aktiviteter hade minskad risk för försämrad I ADL-förmåga (27). Även 
för personer med rörlighetsbegränsningar kan delaktighet i sociala nätverk bidra till ökad 
aktivitetsförmåga. I en studie av Litwin och Levinson (28) poängteras vikten av att denna 
grupp äldre ges möjlighet till socialt deltagande då de annars riskerar försämrad förmåga till 
aktivitet. 
 
2.6 Dagverksamhet med inriktning på sociala aktiviteter 
Enligt Socialtjänstlagen är Sveriges kommuner skyldiga att erbjuda dagverksamhet till äldre  
(29). Dagverksamhet definieras som “Bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, 
behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden” (30). Kommunal dagverksamhet 
kan ha olika inriktningar såsom rehabilitering av fysiska förmågor (dagrehabilitering), 
möjlighet till social kontakt och demensdagvård. Dagverksamheten kan bidra till ökad hälsa 
och ökat välbefinnande för personer som av olika anledningar har svårigheter att delta i det 
utbud som vanligen erbjuds av samhället (31). Den avspeglar därmed den nationella 
värdegrunden vilken det åligger Sveriges kommuner att arbeta utifrån. I värdegrunden står 
bland annat följande: ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva 
och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra”(29, 5 kap. 4§ Socialtjänstlagen 2001:453 ).   
  
Dagverksamhet med inriktning på sociala aktiviteter ska ge möjlighet till social samvaro (32). 
Den syftar också till att bevara aktivitetsförmågan samt ge vardagen struktur och mening. 
Social dagverksamhet riktar sig till individer i eget boende, med eller utan insatser från 
hemvården, som i annat fall skulle riskera nedsatt aktivitetsförmåga och avsaknad av social 
gemenskap. Verksamheten är behovsprövad och de som deltar har beviljats bistånd enligt 
antingen Socialtjänstlagen (SoL) eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsterapeuter är 
delaktiga i att identifiera, utreda och bedöma behov av deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning. De kan också fatta beslut om deltagande enligt HSL. Arbetsterapeuter ansvarar 
även för verksamhetsplanering samt utformar en plan för den enskildes vistelse på 
dagverksamheten. Planen innefattar bland annat individuella aktiviteter för att förebygga fall. 
(31).  
 
Socialstyrelsen genomförde 2013 en kartläggning av dagverksamhet för äldre där 39 svenska 
kommuner deltog. Av de undersökta dagverksamheterna inriktades 34 % på social samvaro. 
Innehållet utgjordes av gruppaktiviteter som exempelvis sällskapsspel, lyssna på musik, 
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enklare hantverk och fika. Deltagarna besökte verksamheten 1-3 per vecka och en grupp 
bestod av ca 10-15 personer (32). 
 
2.7 Dagverksamhetens betydelse        
Andersson Svidén et al (33) påvisar i en studie att deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning innebär ökat psykosocialt välbefinnande. Äldre med fysiska funktionsnedsättningar 
är särskilt gynnade. För dem innebär verksamheten en viktig mötesplats då de annars 
mestadels tillbringar dagarna ensamma i sina hem. Dabelko-Shoeny och King (34) fann även 
de att deltagande i dagverksamhet ökade det psykosociala välbefinnandet hos äldre. De 
sociala relationerna med andra deltagare, personalens stödjande funktion och glädjen i att 
tillsammans medverka i gruppaktiviteterna upplevdes särskilt positivt. Deltagarna upplevde 
också minskad social isolering, oro och depression. Tollén (35) beskriver att även äldre som 
deltog i dagrehabilitering, förutom möjligheten till fysisk träning, uppskattade den sociala 
samvaron. Det upplevdes givande att ha något att se fram emot och minskade känslan av 
ensamhet. Deltagarna uppgav också att samtal och erfarenhetsutbyte med andra i liknande 
situation var värdefullt. På så sätt kunde de sätta sig själva i perspektiv och se att andra också 
kunde uppleva svårigheter i vardagen. 
 
2.8 Problemområde och tidigare forskning 
Tidigare forskning tyder sammanfattningsvis på att dagverksamhet med sociala aktiviteter kan 
ha en positiv inverkan på äldre människors hälsa och välbefinnande (33–35). Litteratur visar 
också att aktiviteter behöver vara meningsfulla för att de ska vara hälsofrämjande. När 
aktiviteter möter individers behov och önskemål, uppstår den största subjektiva upplevelsen 
av hälsa och välbefinnande (14). Med det ökande antalet äldre står samhället inför en 
utmaning gällande ekonomi och resurser. Åldrande leder vanligtvis till funktionsnedsättning 
och sjukdom vilket kräver stora vårdinsatser. Dagverksamhet med social inriktning kan utgöra 
en viktig resurs för att förebygga ohälsa bland äldre. Det är dock av betydelse att den 
utformas efter deltagarnas önskemål och behov samt består av, för individen, meningsfulla 
aktiviteter.  
 
Tidigare forskning har undersökt äldres förväntningar inför deltagande i dagrehabilitering 
(36). Studier inriktade mot äldres förväntningar inför deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning har dock inte genomförts. Arbetsterapeuters specifika aktivitetskompetens fyller en 
viktig funktion i arbetet med dagverksamhet för äldre. Kännedom om äldres förväntningar 
inför deltagande kan bidra till att utveckla dagverksamhet med social inriktning.   
 

3. SYFTE 
Syftet är att beskriva äldres förväntningar inför deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning.   
 

4. METOD 
 
4.1 Metodval  
Utifrån syftet med denna studie ansågs kvalitativ design lämplig. Kvalitativa studier används 
för fenomen som ska beskrivas av dem som upplevt dem (37). Antalet deltagare i en kvalitativ 
studie är få men resultatet är istället djupgående och beskriver specifika erfarenheter (38). 
Med denna metod kan äldres förväntningar på deltagandet i social dagvård erhållas. 
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Intervjuer är ett naturligt sätt att nå kunskap om andra människor och om deras upplevelser 
och erfarenheter. Genom intervjun kan forskaren nå kunskap i ett samspel med deltagaren  
(39). För datainsamling användes i denna studie semistrukturerade intervjuer utifrån en i 
förväg utarbetad intervjuguide. På detta sätt säkerställs att efterfrågad information erhålls 
samtidigt som intervjupersonerna kan berätta fritt med egna ord (37) . 
 
4.2 Urval  
I denna studie användes ändamålsenligt urval. Ett sådant är lämpligt då information från en 
specifik grupp krävs (37). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha ansökt om 
deltagande i dagverksamhet med social inriktning. De skulle också vara minst 65 år samt ha 
kognitiv förmåga att förstå och göra sig förstådda då datainsamlingsmetoden var intervju. Ett 
önskemål var även variation gällande demografiska förhållanden. Författarna till studien tog 
kontakt via telefon med den arbetsterapeut som är platssamordnare för dagverksamheten i en 
mellansvensk kommun. Denne informerades om studiens innehåll, syfte samt vilket urval som 
önskades. Platssamordnaren tog sedan kontakt med personer som ansökt om att påbörja 
dagverksamhet med social inriktning. Dessa tillfrågades om deltagande i studien och om 
tillåtelse att lämna ut personuppgifter. När platssamordnaren fått klartecken hämtades dessa 
uppgifter upp personligen av författarna. Ett informationsbrev gällande studiens syfte och 
innehåll skickades ut till de personer som tackat ja till deltagande. Efter några dagar 
kontaktade författarna dem via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun.  
 
4.3 Deltagare 
Sju personer, fyra män och tre kvinnor boende i samma kommun intervjuades. Åldern 
varierade från 72 - 88 år och medelåldern var 79 år. Samtliga hade varierande grad av 
funktionsnedsättning till följd av olika sjukdomar såsom stroke, hjärtsjukdom, cancer och 
neurologisk sjukdom. Tre deltagare var ensamboende och fyra bodde tillsammans med 
make/maka. Tre av deltagarna hade visst stöd från hemvården och fem hade tidigare deltagit i 
dagrehabilitering. 
 
4.4 Datainsamling 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Författarna använde ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” (39) för att få kunskap om hur intervjufrågor bör utformas samt hur 
intervjuer kan genomföras på lämpligt sätt. Utifrån denna kunskap utarbetade författarna 
därefter en intervjuguide med öppna frågor som ansågs kunna besvara syftet (se bilaga 1). 
Den inledande frågan sökte svar på hur deltagarnas dagliga aktiviteter såg ut och syftade till 
att öppna upp samtalet. Därefter ställdes tre huvudfrågor som berörde syftet och som 
formulerats så att deltagarna inbjöds att berätta fritt. Författarna hade även förberett 
följdfrågor som kunde användas i de fall personen inte redan gett svaren i sin berättelse. Detta 
för att fördjupa förståelsen och få så informationsrika svar som möjligt. Avslutningsvis 
tillfrågades deltagarna om de ville tillägga eller förtydliga något.  
 
Intervjuerna genomfördes, utefter deltagarnas önskemål, antingen i deras hem eller i den 
kommunala dagverksamhetens lokal. Intervjuerna spelades in och varade mellan 25-50 
minuter. En pilotintervju genomfördes men bedömdes hålla tillräcklig kvalitet för att ingå i 
studien. Efter pilotintervjun lades ytterligare en följdfråga till, i övrigt behölls intervjuguiden 
intakt. Båda författarna deltog vid intervjuerna. En var huvudintervjuare men båda hjälptes åt 
för att säkerställa att frågeområdena besvarades. Författarna genomförde hälften av 
intervjuerna vardera.  
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4.5 Dataanalys 
Vid intervjustudier bearbetas insamlat datamaterial, ofta bestående av ljudinspelningar, 
genom transkribering. Transkribering innebär att materialet skrivs ut ordagrant (39). All data 
spelades in och transkriberades av respektive huvudintervjuare. Vid bearbetningen av 
intervjuutskrifterna användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (40). 
Analysen skedde utifrån induktiv ansats. Det innebär att texten analyseras förutsättningslöst 
utan en förutbestämd mall (40). För att få en helhetsbild av materialet lästes de transkriberade 
intervjuerna först igenom. Delar av texten utan relevans för syftet analyserades ej men togs i 
beaktande då hela texten ger en bild av personen och dennes kontext. Sammanhanget utgör en 
viktig del vid analys av personberättelser (40). 
 
Författarna analyserade och diskuterade intervjuutskrifterna tillsammans. Meningsbärande 
enheter identifierades, kondenserades och kodades. Det innebär att text med liknande innehåll 
tas ut, förkortas och ges en etikett eller kod som beskriver innehållet (40). Koderna lästes 
igenom och likheter och skillnader identifierades. De koder som behandlade ett gemensamt 
ämne markerades med en färg. När samtliga koder markerats sammanfördes de med samma 
färg till grupper. Grupper med liknande innehåll sammanfördes sedan till kategorier. En 
kategori ska besvara frågan vad koderna beskriver på en textnära nivå. Enligt Graneheim och 
Lundman ska kategorier vara internt homogena och externt heterogena (40). Kategorierna 
som framkom i denna studie hölls samman och avgränsades från varandra utifrån sitt innehåll 
enligt denna princip. Under diskussionerna kring benämningen av kategorierna framträdde en 
tydlig röd tråd, ett tema, som beskrev vad hela materialet handlade om. Ett tema beskriver 
kategoriernas latenta innehåll och binder dem samman på en mer tolkande nivå (40). 
Analysprocessen beskrivs i ett analysschema (se tabell I). 
 

Tabell I: Analysschema. 

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Ja, man kanske blir 
piggare helt enkelt… 
bara sitta och titta på 
tv det är … det är 
inget skojigt 

Man blir kanske 
piggare… bara titta 
på tv är inte skojigt 

Bli pigg Ökat välbefinnande 

Dom kanske kan ha 
lite frågestund 
eller… man måste ha 
något som aktiverar 
hjärnan 

Dom kan ha 
frågestund, 
någonting som 
aktiverar hjärnan 

Aktiviteter för 
hjärnan 

Meningsfulla 
aktiviteter 

 

4.6 Etiska ställningstaganden  
Forskningsetiska frågor gäller behandling av personer som deltar i studier (41). I forskning 
ska vinster och risker för både forskningen och forskningspersonen vägas mot varandra (39). I 
denna studie ansåg författarna att syftet var av sådan karaktär att det inte fanns några 
uppenbara risker för deltagarna. Vinsten kan komma att bestå i information om hur äldre 
önskar att dagverksamhet bör utformas.  
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En studie ska uppfylla vissa forskningsetiska krav. Informationskravet innebär att 
forskningspersonerna ska få lättförståelig information om studien (38). Deltagarna i denna 
studie erhöll ett informationsbrev där studiens syfte och innehåll beskrevs samt upplysningar 
om att deltagandet var frivilligt. De upplystes även om att de kunde tacka nej eller avbryta sin 
medverkan när som helst och att detta inte skulle påverka deltagandet i den sociala 
dagverksamheten. I brevet fanns också information om metod, hur personuppgifter och 
insamlad data behandlas samt den eventuella nyttan med studien. Denna information 
upprepades muntligt i anslutning till intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att 
forskningspersonernas medverkan bygger på frivillighet och rätten att avsluta utan att uppge 
några skäl (38). I samband med intervjuerna skrev deltagarna under en blankett för samtycke. 
Konfidentialitetskravet betyder att forskningspersonernas identitet och privata uppgifter skall 
behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem (39). I denna studie har författarna kodat 
personuppgifterna med siffror. De kodade personuppgifterna samt övrig insamlad data 
förvarades inlåsta på separata platser. Genom att säkerställa att insamlad data endast används 
för forskningsändamålet uppfylls nyttjandekravet (38). Deltagarna informerades muntligt om 
att deras uppgifter endast skulle användas i denna studie.   
 

5. RESULTAT 
Det insamlade materialet resulterade i ett övergripande tema, Förhoppningar och farhågor, 
och fyra kategorier som beskrev deltagarnas förväntningar på deltagande i dagverksamhet 
med social inriktning. Kategorierna Meningsfulla aktiviteter, Vara delaktig i en gemenskap 
och Möta trevlig och kompetent personal berörde deltagarnas förväntningar på vad de skulle 
få uppleva under de faktiska tillfällen de besökte dagverksamheten. Den fjärde kategorin, 
Ökat välbefinnande, beskriver deltagarnas förväntningar på vad verksamheten skulle tillföra 
dem och deras vardag i stort. Citat redovisas under varje kategori för att illustrera deltagarnas 
förväntningar. Varje deltagare har tilldelats en siffra för att åskådliggöra att samtliga 
representeras i resultatet. Tema och kategoriindelning illustreras i figur I, Förväntningar på 
deltagande i dagverksamhet med social inriktning.  

 

 

 

 

 

Figur I: Förväntningar på deltagande i dagverksamhet med social inriktning 

 
5.1 Tema - Förhoppningar och farhågor 
Gemensamt för deltagarnas förväntningar på dagverksamhet med social inriktning var att de 
hade en rad olika förhoppningar om vad deltagandet skulle innebära, men också vissa 
farhågor rörande sin medverkan. Förhoppningarna representerade de positiva förväntningar 

Förhoppningar och farhågor 

Meningsfulla 
aktiviteter 

Vara delaktig 
i en 

gemenskap 

Möta trevlig 
och kompetent 

personal  

Ökat 
välbefinnande 
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deltagarna uttryckte. De handlade om de aktiviteter deltagarna hoppades få delta i, om att få 
bli delaktig i en gemenskap och om att få möta trevlig och kompetent personal. Deltagarna 
hade också förhoppningar om att dagverksamheten skulle bidra till en mer meningsfull vardag 
och därmed ge ökat välbefinnande. Farhågorna representerade de negativa förväntningar 
deltagarna uttryckte och kunde förstås som den oro deltagarna kände inför olika aspekter av 
deltagandet. De återfanns i samtliga kategorier förutom kategorin ökat välbefinnande. 
Farhågorna kunde exempelvis handla om oro och rädsla inför att delta i ett nytt socialt 
sammanhang, att inte få ett bra bemötande samt att inte få möjlighet att utföra önskade 
aktiviteter. 

5.2 Meningsfulla aktiviteter 
Deltagare beskrev att de förväntade sig att få delta i ett flertal olika aktiviteter under 
dagverksamheten. De uppgav att de i sin nuvarande vardag mest utförde aktiviteter på egen 
hand. Deltagarna hade därför förväntningar på att få göra aktiviteter tillsammans med andra. 
De nämnde aktiviteter som gruppträning, lyssna på musik, handarbete, sitta och samtala och 
gå promenader tillsammans. 
 

Det kanske blir några gymnastiska rörelser, man kanske spelar nåt spel tillsammans och fikar och 
äter mat ihop. (7) 

 
Det uttrycktes även en farhåga över att behöva delta i aktiviteter som inte ansågs intressanta. 
 
Nej, dom har sagt att det är mera den sociala biten, dom håller på med sån här bingo och sånt och det 

är jag ju inte så illa intresserad av. (2) 

En deltagare utan tidigare erfarenhet av dagrehabilitering uttryckte en oro över den egna 
förmågan till aktivitet tillsammans med andra. Deltagaren hade på grund av olika 
omständigheter varit socialt inaktiv. Det fanns också begränsad kunskap om vad 
dagverksamhet med social inriktning skulle innebära och vilka sociala aktiviteter som 
förekom där. Detta bidrog till en farhåga att inte klara av dessa och en rädsla för att 
överhuvudtaget börja på verksamheten.  

Det mesta är ju hur jag ska orka med då… att börja på med aktiviteter.  ( 3) 

Flera deltagare uttryckte en önskan om intellektuell utmaning. Detta beskrevs som aktiviteter 
som krävde ett visst mått av tankearbete och mental stimulans. Frågesport var en aktivitet som 
nämndes vid ett flertal intervjuer och som förväntades kunna ge kognitiv träning. Några 
deltagare upplevde sig sakna mental stimulans och hade en föreställning om att det skulle vara 
meningsfullt. De uttryckte en nyfikenhet och sa sig inte ha något emot att få nya kunskaper då 
detta ansågs kunna bevara mental kapacitet.  

Dom kanske kan ha lite frågestund, man måste ha någonting som aktiverar hjärnan.  (5) 

Deltagarna uttryckte en förväntning på att få delta i någon form av fysisk aktivitet. De 
nämnde exempelvis gruppgymnastik och träning med redskap. Deltagare med tidigare 
erfarenhet av dagrehabilitering uppgav till skillnad från de utan erfarenhet att den fysiska 
träningen var mycket viktig. Deras berättelser innehöll flera exempel på hur träningen 
förbättrade förmågan till aktivitet. De insåg nyttan av sina träningsinsatser och hade en stark 
önskan om att få fortsätta med fysisk aktivitet i någon form. Dessa deltagare hade genom sina 
erfarenheter en kunskap om vad de behövde och därför ville träna. De uttryckte också en 
förhoppning om att få träna kontinuerligt då de märkt att uppehåll gav försämrad funktions- 
och aktivitetsförmåga. Träningen ansågs bidra till en ökad självständighet i vardagen. Det 
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fanns en förståelse för att ökad funktion underlättade dagliga aktiviteter som exempelvis 
förflyttning mellan våningsplan och toalettbesök. 

Ja, jag tränar för att kunna klara mig, sköta hushållet, gå och handla och städa. Istället för att tycka 
synd om mig har jag satt en ära i att klara mig. (5) 

Det fanns farhågor gällande att få för lite träning på dagverksamhet med social inriktning 
bland deltagare som tidigare deltagit i dagrehabilitering. De önskade fortsätt fysisk aktivitet 
men var samtidigt medvetna om att den nya dagverksamheten hade ett annat fokus. De 
uttryckte  rädsla att förlora delar av den funktions- och aktivitetsförmåga de lyckats uppnå. 

Det är ju just den här blandningen av träning och sällskap så att säga. Nu vet jag inte hur mycket 
träning det blir där men jag förmodar att det blir mindre tyvärr. Dom har färre redskap där ute i alla 

fall. (2) 

Flera deltagare hade träningsprogram de kunde utföra hemma men de hade kommit till insikt 
om att det sociala sammanhanget i dagrehabiliteringen fungerade som draghjälp att få 
träningen gjord. Det upplevdes oinspirerande att träna ensam och därför var fysisk aktivitet på 
dagverksamhet med social inriktning ett starkt önskemål.  

Att träna själv hemma, det blir inte mycket av. Det är inte roligt att träna själv. På dagrehab gör alla 
samma grej liksom, det är skojigare. (2) 

 

5.3 Vara delaktig i en gemenskap 
En gemensam förväntning deltagarna hade var att dagverksamheten skulle innehålla samvaro. 
Att få fika och inta måltider tillsammans, delta i aktiviteter i grupp eller bara sitta och prata 
med andra var något som uttrycktes som mycket betydelsefullt i intervjuerna. Deltagarna 
uppgav också att möjlighet att utföra enskilda aktiviteter men i sällskap av andra skulle kunna 
vara meningsfullt. I relation till andra förväntningar deltagarna hade på dagverksamheten 
uttryckte flertalet att gemenskap och samvaro var viktigast.  

Ja, gemenskapen är nog det viktigaste… sen exakt vad man gör, det kanske spelar mindre roll. (1) 

Deltagarna, både de med tidigare erfarenheter av dagrehabilitering och de utan, hade 
förväntningar om att gruppen individer inte skulle vara för stor. Åtta till tolv deltagare ansågs 
vara rimligt då det fanns en farhåga att personalen annars inte skulle hinna stötta och hjälpa de 
som behövde. Det uppgavs även att den gruppstorleken skulle ge deltagarna möjlighet att 
hinna interagera med alla och skapa relationer.  

Sådär en 10-12, jag vet inte… Ja, för många tror jag inte blir bra för då tappar man 
gemensamhetskänslan om man säger så.  (5) 

Av de intervjuade deltagarna återfanns flera som uttalade en farhåga kring avsaknad av 
samvaro vid dagverksamhetens uppehåll. Deltagare som tidigare deltagit i dagrehabilitering 
visste av erfarenhet att de under uppehållen kunde uppleva tillvaron ensam och trist. De 
relationer som uppstått under verksamhetens gång erbjöd stöd och gav en känsla av 
tillhörighet. Även deltagare utan erfarenhet trodde att de skulle sakna gemenskapen. Det 
uttrycktes önskemål om att delta kontinuerligt utan uppehåll men det fanns också förståelse 
för att det inte var möjligt på grund av begränsade resurser. 
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Nej, då blir det nog långtråkigt, det tror jag. Man kan läsa och sådär men det blir inte riktigt 
detsamma. När man är van vid att ha sällskap och folk omkring och sen blir det ingenting… (2) 

Deltagarna hyste en förhoppning om att gemenskapen på dagverksamheten skulle bidra till 
nya bekantskaper. Bland dem som tidigare deltagit i dagrehabilitering fanns en förväntning på 
att återse personer de träffat där och som nu börjat på dagverksamhet med social inriktning. 
Det fanns även en tanke om att få möjlighet att träffa vänner från förr på dagverksamheten 
och på sätt återknyta gamla bekantskaper. Ingen av de intervjuade uttryckte dock en vilja till 
umgänge utanför dagverksamheten. 

Eventuellt kan jag hitta någon bekant också, någon gammal bekant, det hoppas jag ska finnas för… 
jag har ju arbetat på många ställen här i X och har klasskamrater här också. (7) 

Att få socialt utbyte av de övriga deltagarna framkom som en aspekt av att vara delaktig i en 
gemenskap. Det uttrycktes bland annat som en önskan att få möta och prata med jämbördiga 
deltagare. En jämbördig deltagare ansågs vara någon som hade förmågan att föra ett samtal 
och som befann sig på samma intellektuella nivå. Det fanns också förhoppningar om att få 
dela erfarenheter och åsikter. Många uppgav att de ville samtala med någon med liknande 
intressen, det ansågs vara betydelsefullt då utbytet förväntades bli större. En synpunkt som 
endast uttrycktes av de kvinnliga deltagarna var att en relativt jämn könsfördelning i gruppen 
vore att föredra. Detta förmodades underlätta för dem att hitta någon att föra intressanta 
samtal med. Deltagare med erfarenhet av dagrehabilitering uttryckte också, till skillnad från 
dem utan erfarenhet, att de även förväntade sig socialt utbyte av personalen. Ytterligare en 
aspekt som framhölls var möjligheten att ta del av andra människors liv vilket upplevdes 
berikande.  

Ja, att träffa nya människor och höra om deras intressen och vad de har gjort i livet, det tycker jag 
ska bli roligt. (7) 

 

5.4 Möta trevlig och kompetent personal 
Denna kategori beskriver deltagarnas förväntningar på dagverksamhetens personal. De 
intervjuade deltagarna var samtliga överens om hur viktig personalen var för upplevelse av 
trivsel. En förhoppning var att få möta trevlig och vänlig personal som inkluderade alla och 
som kunde bidra till att skapa en känsla av gemenskap. Det ansågs också viktigt att 
personalen var kompetent. Med detta menades att de skulle vara uppmärksamma, finkänsliga 
och kunna identifiera enskilda deltagares behov och önskemål. Personalen förväntades även 
kunna bistå med adekvat hjälp kring toalettbesök och förflyttningar.  

Det är personalen, det är 99,9% av hur verksamheten blir. (6) 

En tidigare upplevelse av att känna sig kränkt av personal inom vården hade gett en farhåga  
inför hur bemötandet på dagverksamhet med social inriktning skulle bli. Det ansågs därför 
viktigt att personalen skulle ha ett gott bemötande.  

Fast det viktigaste tycker nog jag är att dom är vänliga där, att dom som jobbar har ett bra 
bemötande… för det upplevde jag inte att dom hade där… (6) 
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5.5 Ökat välbefinnande 
Deltagarna förväntade sig att dagverksamheten på olika sätt skulle bidra till ökat välmående. 
De tänkte sig att en mer variationsrik tillvaro, socialt utbyte och aktiviteter skulle bidra till att 
förbättra den allmänna hälsan. Detta uttrycktes bland annat som en förhoppning om att bli 
piggare och att få ett ökat välbefinnande.  
 

Och jag förstår ju det här som att om man inte har möjlighet till det här eller någonting, ja då sitter 
man ju här och tittar på folk eller gör någonting annat som inte är särskilt stimulerande. Utan det här 

är ju någonting som kan bättra på hälsa och allting för mig. (4) 

Det fanns också en förhoppning om att dagverksamheten skulle ge möjlighet till avbrott i 
vardagen och på så sätt öka välbefinnandet. Deltagarna tyckte sig ha en stundtals monoton 
och händelsefattig tillvaro och de såg dagverksamheten som något som skulle kunna bryta 
tristessen. Det upplevdes inte stimulerande att enbart sitta hemma. Att delta i dagverksamhet 
förväntades bli ett trivsamt inslag som förkortade en annars långtråkig dag. Även deltagare 
som levde med en partner uttryckte att de skulle bli värdefullt med omväxling. 
Dagverksamheten förväntades bli en avkoppling, något som skingrade tankarna och gav 
variation i vardagen. Deltagarnas varierande funktionsnedsättningar innebar också begränsade 
möjligheter att delta i aktiviteter utanför hemmet. De deltagare som levde utan partner kände 
sig därför, till skillnad från dem som levde i en parrelation, också mer ensamma. 
Dagverksamheten ansågs därför vara ett välkommet tillfälle att komma hemifrån och träffa 
andra.  

Det är ju i praktiken den enda utflykten jag kommer att ha under veckan… det blir ju lite att man kan 
se fram emot det. (1) 

Livet som anhörig till en sjuk partner kunde också innebära en oönskad bundenhet till 
hemmet. Detta begränsade därmed möjligheten till social interaktion med andra. 
Dagverksamheten förväntades därför möta behoven av både miljöombyte och att komma ut 
och träffa andra, något som förväntades öka välmåendet.  

Jag tycker att det ska bli intressant, jag tror att jag behöver det. Jag har gått här hemma nu dom här 
åren, det är på tredje året… (7) 

En annan aspekt som framkom var att dagverksamhet förväntades kunna hjälpa till att bryta 
social isolering och lindra känslan av ensamhet. I intervjuerna uttryckte deltagare att det 
faktum att de blivit äldre och funktionshindrade kunde innebära svårigheter att fortsätta vara 
delaktiga i samhällets utbud av aktiviteter och i andra sociala sammanhang. Detta kunde leda 
till att man som äldre kom ifrån det sociala livet genom att spendera mycket tid för sig själv, 
något som kunde ge en osäkerhet inför att interagera socialt. Detta uttrycktes även om man 
tidigare varit socialt aktiv.  

Jag var lite tveksam från början men det kanske vore bra eftersom jag är inne mycket. Så det kanske 
är bra att träffa människor, jag har kommit bort ifrån det sociala livet egentligen. Ja, jag vet inte, jag 

har kommit bort ifrån sällskapslivet och alltihop. (3) 
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6. DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
Genom att använda kvalitativ metod kunde äldres förväntningar på deltagande i 
dagverksamhet med social inriktning erhållas och belysas ur olika aspekter. Intervjuerna 
bidrog till att nå fördjupad kunskap om hur äldre uttryckte sina förväntningar inför deltagande 
i dagverksamhet med social inriktning. Dessa hade varit svåra att fånga med exempelvis en 
enkätstudie. Författarna anser att enkätfrågor med färdigformulerade svarsalternativ inte 
kunnat ge en nyanserad bild av deltagarnas förväntningar. Öppna intervjufrågor inbjöd till 
berättande och därigenom kunde förväntningarna beskrivas med deltagarnas egna ord. Det är 
väsentligt för en studies trovärdighet att datainsamling sker på ett sätt som motsvarar syftet 
(42).  

För denna studie användes ändamålsenligt urval. Deltagarna skulle vara personer som ansökt 
om att få delta i dagverksamhet med social inriktning. Urvalet varierade beträffande kön, 
ålder och familjeförhållanden. Det bestod av deltagare med olika funktionshinder och 
sjukdomar. Ur trovärdighetssynpunkt bidrar ett variationsrikt urval till att en fråga kan 
besvaras ur olika perspektiv (42). Fem av deltagarna hade tidigare deltagit i dagrehabilitering. 
Detta påverkade resultatet då de hade kunskap om hur det kan vara att delta i någon form av 
anordnad dagverksamhet. Detta inverkade på deras förväntningar på den kommande 
dagverksamheten och utifrån de tidigare erfarenheterna hade de också åsikter om vad de nu 
önskade.  

Ett större urval skulle möjligen kunnat ge någon ytterligare aspekt på förväntningarna men 
författarna upplevde deltagarna som relativt samstämmiga i sina svar. Informationen i de sista 
intervjuerna avvek inte från den som givits i de tidigare. Polit och Beck (37) menar att 
mättnad uppnåtts då data upprepas och inte längre tillför ny information.  

Vid datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer utifrån en av författarna utarbetad 
intervjuguide. Genom att ställa samma frågor till alla deltagare ökar studiens pålitlighet (42). 
Författarna diskuterade möjligheten att låta den första intervjun vara en pilotintervju. Då 
intervjun gav material som svarade mot syftet bedömdes den ändå kunna ingå i studien. Vid 
sammanställandet av resultatet insåg författarna att de med bättre intervjuteknik kunnat få 
fram mer utförliga berättelser. Genom att be deltagarna utveckla svaren kring vissa 
frågeområden hade resultatet eventuellt kunnat vara mer mångfacetterat. Kvale (39) beskriver 
att intervjuaren bör vara öppen för de möjligheter till uppföljning som intervjupersonen ger 
och som kan driva intervjun framåt på ett konstruktivt sätt.  

Vid analysprocessen sökte författarna likheter och skillnader bland koderna och olika 
kategorialternativ övervägdes, till sist framstod fyra kategorier. Att benämna dessa utifrån 
innehållet krävde eftertanke och ett flertal lösningar diskuterades. Graneheim och Lundman 
beskriver att ingen data får hamna utanför kategorierna, all data ska ingå i någon kategori och 
får inte tillhöra mer än en kategori (42). Kategorierna har skapats utifrån författarnas 
subjektiva uppfattning och kunskap om deltagarnas kontext. Författarnas förförståelse grundar 
sig i erfarenheter från arbete inom hemvård och denna kan ha påverkat tolkningen av 
deltagarnas berättelser. Båda har varit delaktiga vid samtliga intervjuer och i analysarbetet 
och har därmed god kännedom om materialet. 

En kvalitativ studies bekräftelsebarhet ökar också dess trovärdighet. Det innebär att materialet 
ska representera den information deltagarna tillhandahållit och avspegla vad de sagt (37). 
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Användandet av citat bidrar i denna studie till att öka trovärdigheten och utgör en 
förutsättning för att kunna göra deltagarnas röster hörda.  

Genom att ge en omfattande beskrivning av de metodologiska aspekterna i en studie ges 
läsaren möjlighet att avgöra resultatets överförbarhet (40). Intentionen med denna studie har 
varit att tillhandahålla ett tillräckligt utförligt beskrivet samt innehållsrikt material för att detta 
ska vara möjligt. Det har också varit författarnas ambition att tillhandahålla en noggrann 
beskrivning av urval- och analysförfarande. På så sätt ges möjlighet till tolkning av studiens 
trovärdighet (40). 

I denna studie övervägdes grundläggande forskningsetiska principer och individskyddskravet 
har tagits i beaktande (38,41). Deltagarna fick upprepade möjligheter att tacka nej till 
deltagande då de först blev tillfrågade av platssamordnare och sedan av författarna. De kunde 
också tacka nej i samband med intervjun utan att ange orsak. Författarna tog tidigt beslut om 
att inte ha något material rörande studien i sina datorer. Ljudfiler, transkriberingar och 
analysscheman sparades på ett USB-minne som förvarades inlåst. På så sätt kunde 
konfidentialiteten säkras ytterligare.  

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva äldres förväntningar inför deltagande i dagverksamhet 
med social inriktning. Resultatet visade sig bestå av förhoppningar och farhågor vilket också 
utgör studiens tema. Deltagarna hade förhoppningar om att få delta i sociala och fysiska 
aktiviteter, få uppleva gemenskap med andra och möta trevlig och kompentent personal. Detta 
ansågs kunna bidra till ett ökat välbefinnande. Deltagarna uttryckte även farhågor som bestod 
av betänkligheter inför vissa aspekter av att delta i dagverksamhet.  

En önskan bland deltagarna var att de skulle få delta i olika sociala aktiviteter. Det uttrycktes 
som en förhoppning då deras nuvarande vardag innehöll få aktiviteter av denna karaktär. 
Detta stämmer överens med resultatet i en studie av Tollén et al (36) där äldres förväntningar 
på deltagande i dagrehabilitering beskrivs. Även i den studien förväntade sig deltagarna få 
utöva aktiviteter i en socialt sammanhang. Äldre som tidigare deltagit i olika former av 
dagverksamhet uppger också att utförandet av konkreta aktiviteter tillsammans med andra 
upplevs betydelsefullt (43). McNamara et al (44) visar också att deltagande i verksamheter 
som är aktivitetsfokuserade och riktar sig till äldre kan bidra till ökat aktivitetsengagemang. 
Efter medverkan utförde de äldre fler hushålls-, fritids- och hälsorelaterade aktiviteter. Detta 
stöds av den arbetsterapeutiska grundtanken om att aktivitet är ett grundläggande mänskligt 
behov och att en aktivitet kan skapa motivation till ytterligare aktiviteter (4,12).  

En förhoppning bland samtliga deltagare var att få utöva fysisk träning. Den var särskilt 
påtaglig hos de med tidigare erfarenheter av dagrehabilitering, att inte få fortsätta utöva fysisk 
träning uttrycktes därför som en farhåga bland dessa deltagare. De hade erfarit att träning 
bidragit till förbättrad funktion och ökad aktivitetsförmåga och kände oro för att minskad 
träning skulle medföra en tillbakagång. Tidigare forskning visar på den fysiska aktivitetens 
positiva effekt på funktions- och ADL-förmåga (45,46). Kielhofner beskriver hur människans 
utförandekapacitet minskar med åldern men att detta kan förebyggas genom ett fortsatt 
aktivitetsengagemang (4). Fysisk aktivitet anses även kunna fördröja utvecklingen av 
kognitiva nedsättningar (47).  

I resultatet framkom även att deltagarna såg dagverksamheten som en möjlighet till samvaro 
med andra. Gemenskap var en aspekt av deltagandet de flesta ansåg vara mycket 
betydelsefull. Forskning visar också att delaktighet i en gemenskap är viktigt för äldres hälsa 
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och välbefinnande. En litteraturstudie av Bruggencate et al (48) visar att inte bara familj och 
nära relationer har betydelse för äldres välmående. Även mer perifera relationer såsom de som 
kan finnas inom en församling, förening eller liknande har positiv effekt. De sociala 
kontakterna och de relationer dagverksamhet med social inriktning erbjuder kan på så sätt 
vara gynnsamma för äldre. Flera deltagare i denna studie levde tillsammans med en partner 
men uppgav ändå att den gemenskap de förväntade sig få vara en del av var betydelsefull. 
Bruggencate et al (48) beskriver att perifera relationer också kan erbjuda en känsla av 
tillhörighet och socialt stöd. Bland de intervjuade deltagarna fanns förhoppningar om just 
detta, de såg fram emot den gemenskap och det stöd dagverksamheten skulle kunna erbjuda.  

De äldre i denna studie hade förhoppningar om att knyta nya bekantskaper. Intressant var 
dock att det endast gällde inom dagverksamhetens kontext, ingen uttryckte en önskan om att 
den nyvunna vänskapen skulle fortgå därutöver. Detta motsägs av Boyes och McNamara et al 
(44,49) som visar att äldres deltagande i sociala verksamheter lett till vänskaper utanför 
verksamhetens ramar. Med ett större urval hade eventuellt en sådan aspekt framkommit även i 
denna studie.  

Personalen ansågs i föreliggande studie ha stor betydelse. Deltagarna hade förhoppningar om 
ett vänligt bemötande och att personalen skulle uppmärksamma dem och se till deras 
individuella behov. Detta överensstämmer med tidigare forskning där deltagares erfarenheter 
av dagverksamhet undersökts. Dabelko-Schoeny och King (34) fann att deras 
intervjupersoner värderade dessa egenskaper hos personalen högt. Även Gallagher et al (50) 
beskriver att ett respektfullt och empatiskt bemötande är viktigt för den äldres upplevelse av 
personalen. En farhåga som uttrycktes i resultatet var att personalen inte skulle vara 
tillräckligt professionell gällande intimare ärenden såsom toalettbesök. Forskning visar också 
att omvårdnad i känsliga situationer kräver särskild lyhördhet och kompetens (50).   

Resultatet visade även att de äldre i studien hade förhoppningar om att deltagande i 
dagverksamhet med social inriktning skulle bidra till ett ökat välbefinnande. Forskning visar 
också att aktiviteter i en social kontext leder till bättre fysisk och psykosocial hälsa (23–25). 
Adams et al (25) beskriver att sociala aktiviteter, i jämförelse med exempelvis fysiska och 
produktiva aktiviteter, har störst påverkan på hälsa och välbefinnande. I föreliggande studie 
fanns förhoppningar om att förväntades dagverksamheten bidra till välbefinnande genom det 
avbrott i vardagen den skulle innebära. De intervjuade personerna hade begränsade 
möjligheter att delta i sociala aktiviteter utanför hemmet. Detta beskrivs även i en studie av 
Tollén et al (36) där deltagarna såg dagrehabiliteringen som något som skulle kunna ge 
omväxling i en annars enformig vardag. Även här uppgavs funktionshinder som orsak till det 
begränsade sociala aktivitetsengagemanget. McNamara et al (44) fann i en studie liknande 
resultat. Efter en period i ett kommunalt program bestående av sociala och fysiska aktiviteter 
beskrev deltagarna hur detta gett dem en möjlighet att förbättra hälsa och välbefinnande. En 
bidragande faktor uppgavs vara möjligheten till omväxling genom att komma hemifrån.  

Resultatet visade också att deltagande i sociala aktiviteter kunde upplevas övermäktigt. Det 
uttrycktes en farhåga inför att åter delta i sociala sammanhang efter att ha spenderat mycket 
tid ensam. Samtidigt fanns en förhoppning om att dagverksamhet med social inriktning skulle 
bidra till att bryta denna isolering. Forskning visar att ensamhet och isolering kan medföra 
stor risk för hälsan, både fysiskt och psykiskt. Långvarig ensamhet kan leda till depression, 
minnesproblematik och ökad inskrivning på sjukhus (51). Tilvis et al (22) menar vidare att 
social isolering och lågt deltagande i sociala aktiviteter kan leda till ökad dödlighet. 
Bruggencate et al (48) visar dock att social isolering bland äldre kan brytas genom deltagande 
i sociala sammanhang. Att känna tillhörighet och vara en del av sin omgivning leder till 
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minskad ensamhet. Utifrån detta kan dagverksamhet fylla en viktig funktion i att erbjuda 
möjlighet för äldre att vara socialt aktiva och i förlängningen få bättre hälsa och ökat 
välbefinnande. Folkhälsoinstitutet (43) påpekar vikten av att nå ut till ensamma äldre som har 
få sociala kontakter och är i behov av daglig verksamhet. Turcotte et al (52) poängterar att 
arbetsterapeuter har en viktig roll i att främja äldres sociala deltagande. De menar att 
arbetsterapeutiska insatser för äldre ofta är inriktade på åtgärder gällande den personliga 
vården och hjälpmedel. De framhåller därför vikten av att arbetsterapeuter även använder sin 
kompetens kring mänsklig aktivitet till att involvera äldre i sociala aktiviteter då det har stor 
betydelse för hälsa och välbefinnande.  

 
6.3 Slutsats 
Äldres förväntningar inför deltagandet i dagverksamhet med social inriktning visade sig bestå 
av förhoppningar om att sociala aktiviteter i en gemenskap med andra skulle bidra till ökat 
välbefinnande. Deltagarnas förhoppningar handlade utöver detta även om att få möjligheter 
till fysisk aktivitet. Resultatet visade att deltagarna lade stor vikt vid sin fysiska förmåga och 
träning var därför ett viktigt inslag i deras liv. Deltagare med tidigare erfarenhet av 
dagrehabilitering var medvetna om att träning bidrog till bibehållen funktion och ansåg att 
detta ledde till ökad självständighet och aktivitetsförmåga. Dessa förhoppningar var så starka 
att de också resulterade i farhågor att inte få träna tillräcklig. Utifrån ett klientcentrerat 
arbetssätt är det därför betydelsefullt att inför deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning efterfråga individens önskemål gällande fysisk aktivitet och försöka tillgodose 
detta. Författarnas åsikt är att specifik funktionsträning vid rehabilitering, exempelvis efter 
stroke, bör ske på dagrehabilitering men att generell träning som kan bidra till ökad 
aktivitetsförmåga även hör hemma på dagverksamhet med social inriktning. Denna träning, 
tillsammans med den gemenskap som dagverksamheten erbjuder, kan leda till ökad 
självständighet och minskat beroende. Detta ger vinster både på individ- och samhällsnivå.  

Resultatet visar även att det finns en utmaning i att stärka individer med olika problematik att 
våga delta i dagverksamhet med social inriktning. Att bryta social isolering ställer krav på 
arbetsterapeutens förmåga att motivera och stödja individen. Författarna menar att 
arbetsterapeuten behöver möjliggöra deltagande genom att erbjuda känslomässigt stöd och se 
över möjligheterna för individen att få praktisk hjälp inför att komma iväg till 
dagverksamheten.  

Aktiviteter i ett socialt sammanhang har visat sig främja äldres hälsa och välbefinnande och 
kan förebygga och bryta ensamhet och social isolering. Det vore därför värdefullt att vidare 
undersöka orsakerna till att äldre avböjer erbjudande om deltagande i dagverksamhet med 
social inriktning och hur stor andel som tackar nej. Vidare vore det intressant att beskriva 
arbetsterapeuters erfarenheter av att identifiera och motivera ensamma och socialt isolerade 
äldre till deltagande i dagverksamhet. 
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INTERVJUGUIDE 
 
 
Studiens syfte: Beskriva äldres förväntningar inför deltagande i dagverksamhet med social 
inriktning.  
 

 
Inledande frågor 
  

-       Kan du berätta lite om vad du gör på dagarna? Vad gjorde du t ex igår? 
 

•  Vilka sociala aktiviteter har du?  
  
 
Huvudfrågor 
 

- Vilka förväntningar har du på den sociala dagvården? 
  

• På vilket sätt skulle det vara betydelsefullt för dig att delta? 
 

• Berätta om vad tror du att du kommer att få göra på dagvården? 
 

• Hur tänker du kring att möta nya människor? 
 

• Kan du berätta om hur du känner inför att börja på social dagvård? 
 

• Kan du berätta varför du vill börja på social dagvård? 
  

•  Var det du själv eller någon annan som kom med förslag om deltagande i 
social dagvård? 

 
•  Vad är det som är bra på dagrehabiliteringen som du skulle vilja ta med dig till 

den sociala dagvården? (Ställs till deltagare med erfarenhet av 
dagrehablitering) 

 
• Vad har du fått veta om dagverksamhet med social inriktning? 

 
 

- Om du fick bestämma fritt, kan du berätta hur du då tycker att det skulle vara 
på dagvården.  

 
• Vilka aktiviteter skulle den innehålla? 

 
• Hur stor skulle gruppen vara? 

 
• Hur lång tid och hur många dagar i veckan? 

 
• Har du eller har du tidigare haft några intressen som du skulle vilja ta upp på 

dagvården? Vad har du gjort tidigare, är det något du saknar?  
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-     Du kommer att gå på dagvård under en period (åtta veckor) och sen blir det uppehåll. 
Vilken nytta tror du att du kommer ha av den då? 
  

• Vad tror du att den kommer att ge dig? 
 

• Vad skulle du vilja att den gav dig?  
 

Bakgrundsinformation 
 
 

• Ålder 
 

• Civilstånd 
 

• Hemtjänst 
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