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Sammanfattning: 

 

 Syfte: Studiens syfte var att beskriva betydelsen av en dagverksamhet för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar.  

 Metod: Ett strategiskt urval användes för att hitta informanter till studien. Åtta personer 

som var delaktiga i tre olika dagverksamheter valdes ut och intervjuades därefter enligt en 

kvalitativ metod. De områden som belystes i intervjuerna var vilja, vanemönster, 

utförandeförmåga och miljö som utgör de fyra grundpelarna i den arbetsterapeutiska 

modellen: Model Of Human Occupation (MOHO). Kvalitativ innehållsanalys användes som 

analysmetod för det insamlade materialet.     

 Resultat: Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i ett tema och fem kategorier. Ökad 

livskvalité blev materialets tema och de underliggande kategorierna var ett hälsosammare liv, 

social gemenskap, känslan av att vara värdefull, möjlighet att påverka sin situation samt 

förbättrad ekonomi. Samtliga kategorier hade en positiv inverkan på informanternas liv och 

bidrog därmed till en ökad livskvalité. 

 Slutsats: Dagverksamheterna utgör en viktig och betydelsefull del i informanternas vardag 

och förbättrar deras liv på flera olika sätt.   
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1. BAKGRUND 

 Den teoretiska grunden till arbetsterapi är att hälsa och välmående bibehålls och skapas 

genom att individen lever ett aktivt liv [1]. Arbetsterapins syfte är att möjliggöra för 

människor att vara aktiva trots att de lever med sjukdomar eller befinner sig i ett tillstånd som 

medför funktionsnedsättning [2]. Arbetsterapi strävar även efter att förebygga eller 

kompensera för försämrad aktivitetsförmåga [3]. Fokus inom arbetsterapi är aktivitet och 

detta begrepp innefattar alla aktiviteter en person väljer att utföra i sin vardag [4]. De 

aktiviteter en individ utför formar dennes identitet och ger en känsla av meningsfullhet [1]. 

Det har stor betydelse för individens välmående att han/hon känner tillfredsställelse med sitt 

utförande av dagliga aktiviteter såsom personlig vård, arbete/studier och 

fritidssysselsättningar [5]. Arbetsterapeutiska interventioner ska därför skapa förutsättningar 

för klienterna att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter som bidrar till en aktiv livsstil som i 

sin tur medför förbättrad hälsa och ökat välmående [1]. 

 

1.1. Model Of Human Occupation (MOHO) 

 Gary Kielhofner [6] är grundaren av den teoretiska modellen Model Of Human Occupation 

(MOHO). MOHO publicerades år 1980 och är idag den modell som används mest inom 

arbetsterapeutyrket [7]. Modellen uppmanar till att se det unika i varje individs livssituation 

och tar hänsyn till individens önskemål och livsstil [6]. Den fokuserar inte bara på människans 

funktionskapacitet utan betonar att aktivitetsutförande även är ett samspel mellan person och 

miljö [8]. Kielhofner förespråkar att arbetsterapeutiska interventioner anpassas utifrån 

individens unika situation [6]. En individs aktivitetsbeteende påverkas av fyra huvudfaktorer 

enligt MOHO. Dessa faktorer är vilja, vanemönster, utförandeförmåga och miljö. Enligt 

MOHO utgörs viljan av tre komponenter; individens uppfattning om sin förmåga och 

effektivitet, individens värderingar som uttrycker vad som är viktigt och meningsfullt att 

utföra samt individens intressen som anger vilka aktiviteter han/hon finner nöje i att utföra 

[6]. Vanemönstret innebär att människan har en tendens att agera utifrån ett tidigare inlärt 

beteendemönster. Beteendemönstret är en produkt av våra vanor och roller. Vanorna 

kännetecknas av vårt individuella sätt att agera i olika miljöer och situationer. Roller 

återspeglar en människas position i olika sociala sammanhang som exempelvis att vara 

syskon, chef eller klubbmedlem [6]. Den tredje faktorn som påverkar aktivitetsbeteendet är 

utförandeförmågan som styrs av individens fysiska och psykiska förutsättningar [6]. Den sista 

komponenten är miljön. Aktivitetsutförandet påverkas både av det fysiska och sociala 

sammanhang som individen befinner sig i. Miljön kan antingen försvåra eller främja ett 

aktivitetsutförande [6].    

  

1.2. Psykiska funktionsnedsättningar 

 Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan ha problem med att utföra och 

organisera dagliga aktiviteter [9, 8]. De kan också ha svårt att uppskatta tid och planera sin 

dag vilket skapar en obalanserad dygnsrytm [8, 10]. En persons tankar, känslor och sociala 

relationer påverkas till stor del av de psykiska funktionshindren [11, 8]. Personens 

självförtroende påverkas då de ofta har en negativ syn på sin egen förmåga att utföra 

aktiviteter [12]. Psykiska funktionsnedsättningar kan även skapa nedsatt motorisk förmåga 

[9]. Nedsatt motivation och initiativtagande är också vanligt förekommande, vilket i sin tur 

kan leda till minskat socialt engagemang och isolering [9, 8]. 
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 Anledningen till de förändringar som skett inom den psykiatriska vården i Sverige var att 

skapa en känsla av frihet, integritet och självständighet hos personer med psykiatrisk 

problematik. Dessa personer lever numera i egna bostäder. Studier har dock visat att de ofta 

lever isolerade liv i sina hem [10, 11, 13, 14] vilket kan vara en påföljd av 

avinstitutionaliseringen [13]. De lever ofta ett relativt stillsamt liv [11, 10] och har endast ett 

fåtal meningsfulla aktiviteter att fylla dagarna med [11]. Att skapa och behålla hälsosamma 

vanor över lång tid kan vara problematiskt för dessa individer [4]. Psykiska 

funktionsnedsättningar kan även skapa svårigheter i att vårda sina sociala relationer vilket 

resulterar i ett litet socialt nätverk [14]. En annan orsak till isoleringen kan vara att de saknar 

ett jobb eller en sysselsättning [11].  

 

1.3. Arbete 

 För att skapa ett hälsosamt och balanserat liv behövs både lugna och mer krävande 

aktiviteter, som exempelvis arbete [15]. En persons status i samhället påverkas av den 

finansiella och arbetsmässiga situation personen befinner sig i. Dessa faktorer påverkar även 

individens uppfattning om sin roll i samhället [16]. Det har framkommit att arbete upplevs 

som en meningsfull aktivitet eftersom det ger en känsla av delaktighet i samhället, en högre 

social status och individuell utveckling [17, 18]. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningar som arbetar har visats ha en bättre självkänsla, ett ökat självförtroende, 

och en betydligt högre livskvalité än de som inte arbetar [19, 20, 8, 18]. Det har även 

framkommit att personerna får lättare att hantera sina psykiska symptom när de är delaktiga i 

en arbetsliknande aktivitet [18].   

 En studie har visat att personer med psykiska funktionsnedsättningar har större svårigheter 

inom områdena arbete och produktiva aktiviteter än inom övriga områden som exempelvis 

personlig vård och hushållsarbete [9]. De har ofta svårt att skaffa sig jobb samt behålla det 

jobb de redan har, vilket har lett till höga nivåer av arbetslöshet inom denna grupp [21, 22, 

23]. Detta kan bero på begränsad arbetslivserfarenhet, nedsatt social förmåga, symptom av 

psykiatrisk karaktär, bristande stöd på arbetsplatsen eller en stressig arbetsmiljö [22, 18, 23].  

 

1.4. Socialtjänstlagen 

 Den svenska socialnämnden skall medverka till att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter dennes 

individuella behov av stöd [24]. I Sverige ligger ansvaret på kommunerna att erbjuda dessa 

personer en meningsfull sysselsättning som vanligtvis äger rum på dagverksamheter [25].  

 

1.5. Dagverksamhet 

 Enligt Reed [26] uttrycktes följande  redan år 1905 av Hall, en pionjär inom 

arbetsterapi;”Perhaps the medical use of work may someday be extended to include part, at 

least, of the treatment in various institutions and asylums where these sick in mind are at 

present without occupation”. Han förespråkade arbete som terapi för personer med psykisk 

sjukdom och startade även hantverksbutiker och andra verksamheter, där personer med 

psykiska sjukdomar fick arbeta [26].  
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 Inom den psykiatriska vården har arbete länge haft en central roll. Vid sekelskiftet 1800-

1900 förekom det att patienterna arbetade inom mentalsjukhusen. Detta arbete överfördes 

sedan till anställd personal. Istället för att utföra ett ”riktigt” arbete blev arbete därefter ett 

inslag i rehabiliteringen i form av arbetsterapi för de psykiskt sjuka. Till följd av detta 

inträdde en ny yrkeskår inom den psykiatriska vården: arbetsterapeuterna. De använde 

arbetsliknande sysselsättning som ett terapeutiskt verktyg inom den sjukhusbaserade 

psykiatriska vården [27]. År 1995 flyttades alla verksamheter med social, sysselsättnings- och 

arbetsrehabiliterande inriktning ut ur landstingens regi och hamnade på kommunens ansvar 

som en följd av psykiatrireformen [27].   

 På dagverksamheter inom socialpsykiatrin deltar personer med olika sociala och 

psykologiska svårigheter samt kognitiva funktionsnedsättningar. En del verksamheter 

erbjuder en arbetsliknande miljö medan andra fungerar som sociala mötesplatser [28]. Flera 

studier har visat att det är viktigt för personer med psykiska funktionsnedsättningar att fylla 

vardagen med flera olika aktiviteter såsom arbete, vila, personlig vård och fritidsaktiviteter för 

att kunna skapa en balanserad livsstil [29, 30, 17]. Deltagande i en dagverksamhet innebär att 

man har vissa tider att passa och för individer med psykisk sjukdom medför detta en hjälp i att 

få en normal dygnsrytm [17, 10]. En senare kvalitativ studie har visat att deltagande i en 

dagverksamhet kan ersätta ett vanligt arbete på ett tillfredsställande sätt [28]. Det är viktigt att 

miljön på verksamheten liknar en vanlig arbetsplats för att deltagarna inte ska hamna utanför 

det övriga samhället [8]. 

 

1.5.1 Arbetsterapeutens roll inom dagverksamheten 

 Det är viktigt att aktiviteter som erbjuds på dagverksamheter upplevs som intressanta och 

meningsfulla för att skapa motivation hos deltagarna [31, 13]. För att en aktivitet skall vara 

meningsfull måste den utgöra ett värde för personen som utför den [15, 32] samt att 

svårighetsgraden är anpassad utifrån individens förmåga [13]. Det ligger i arbetsterapeutens 

ansvar att aktivitetens krav ligger på en nivå som antingen möjliggör personens 

aktivitetsutförande eller utvecklar dennes förmågor [33]. Om aktiviteten är meningsfull för 

individen och kan avslutas på ett positivt sätt skapas en känsla av inre tillfredsställelse som 

leder till ett ökat självförtroende [32]. Det är viktigt att arbetsterapeuten skapar en fysisk och 

social miljö som främjar individens aktivitetsutförande [34]. På dagverksamheterna är det 

mycket uppskattat att kunna arbeta i sin egen takt och samtidigt kunna prata med de andra 

deltagarna [35]. Att hitta en balans mellan individ, aktivitet och miljö skapar engagemang hos 

den som utför aktiviteten [32] och förbättrar därmed individens livskvalité [20].  

 Dagverksamheter erbjuder till stor del kreativa aktiviteter [8]. Studier har visat att 

deltagarna upplever meningsfullhet när de får producera användbara och vackra produkter 

samtidigt som de utvecklar nya förmågor [13, 30]. Det har större betydelse för individen att 

arbetet känns meningsfullt än att det ger ekonomisk vinning [20]. Det är därför viktigt att 

arbetsterapeuten erbjuder deltagarna aktiviteter som tillgodoser deras behov samt fångar deras 

intresse [34].  

  

1.5.2. Social miljö 

 Dagverksamheterna erbjuder en miljö där deltagarna får möjlighet att interagera med andra 

och utveckla sin sociala förmåga [13, 18]. Att vara en del i ett socialt sammanhang kan leda 
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till ett stärkt självförtroende, då individen upplever att den har förmågan att samspela med 

andra [12]. I en studie av Leufstadius [17] visade det sig att den sociala gemenskapen på 

dagverksamheten var betydelsefull för att skapa motivation hos deltagarna till att fortsätta sitt 

deltagande. När personer med liknande problematik och livssituation möts bidrar det till att 

individerna känner sig förstådda och får en insikt om att de inte är ensamma om sin 

problematik. Detta leder i sin tur till att bryta den sociala isoleringen samt minskad skam för 

sin sjukdom [14]. Ett stödjande socialt nätverk hjälper även till att stärka personens tro på sin 

egen förmåga [12]. En studie har visat att återhämtningen i en sjukdomsperiod kan stödjas av 

positiva sociala interaktioner i aktiviteter som utförs tillsammans med andra [36].  

 En studie har visat att aktiviteter som utförs på dagverksamheterna har förbättrat 

självförtroendet och självuppfattningen hos deltagarna [17]. Det har även framkommit att 

engagemanget för andra aktiviteter i vardagen har ökat hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning som deltar i dagverksamheter [17]. 

   

1.6. Problemområde 

 Personer med psykiska funktionsnedsättningar har haft det svårt att bli hörda i 

forskningssammanhang. Detta beror till stor del på de praktiska utmaningarna som tillkommer 

då man intervjuar en person med psykisk problematik. Denna grupp kan bland annat ha 

svårigheter i att uttrycka sina tankar och sitt resonemang och försvårar därmed 

intervjuförfarandet [37]. Tjörnstrand, Bejerholm och Eklund [13] efterfrågar i en studie från 

2011 mer forskning kring hur personer med psykiska funktionsnedsättningar som är delaktiga 

i en dagverksamhet upplever sitt deltagande. Vi anser att alla människor i samhället har rätt 

till att få sin röst hörd och därmed var vi intresserade av att intervjua just denna grupp. Vår 

tanke med denna studie var att undersöka om och vilken nytta dagverksamheten har för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

1.7. Syfte 

Studiens syfte var att beskriva vilken betydelse dagverksamheten har för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. 

 

2. METOD 

2.1. Design 

 I den här studien medverkade åtta informanter från tre dagverksamheter för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Informanterna berättade om sina upplevelser och betydelsen 

av att vara delaktig i en dagverksamhet. Insamlingsmetoden för studien bestod av kvalitativa 

forskningsintervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun ska leda till att intervjuaren ser 

omvärlden utifrån den intervjuades perspektiv och genom detta skapar sig en förståelse för 

dennes livsvärld [38]. Analysmetoden för den insamlade datan var en kvalitativ 

innehållsanalys [39]. Den kvalitativa innehållsanalysen används för att kunna beskriva 

likheter och skillnader i insamlat material [40].   
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2.2. Urval 

 Studien har utförts på tre olika verksamheter som erbjuder sysselsättning för personer med 

psykiska funktionsnedsättningar. Dessa personer har sökt och fått biståndsbeslut för att vara 

delaktiga i verksamheterna. Informanterna i studien utför arbetsuppgifter inom varierade 

områden, till exempel café, textil, snickeri, försäljning, företagstjänster och musik.    

 Det första inklusionskriteriet var att informanten hade någon form av psykiska 

funktionsnedsättningar och var delaktig i en dagverksamhet. Det andra inklusionskriteriet var 

att informanten hade förmåga att uttrycka sig verbalt samt kunna förstå och svara på frågor. 

Dessa inklusionskriterier var viktiga då tillvägagångssättet för studien var kvalitativa 

intervjuer som skulle leda till en djupare förståelse av personernas upplevelser. Informanterna 

valdes ut från tre dagverksamheter inom socialpsykiatrin i en mellanstor stad i Sverige. Åtta 

informanter valdes ut av cirka 120 deltagare i dagverksamheterna. Antalet informanter 

avgränsades till åtta på grund av den begränsade tid som fanns tillgänglig. Ett strategiskt urval 

[39] utfördes genom att personal på dagverksamheterna fick i uppgift att välja ut och fråga 

personer som mötte inklusionskriterierna om medverkan i studien. Urvalsmetoden ansågs 

lämplig då personalen hade en god uppfattning om deltagarnas språkliga förmåga. Varje 

deltagare tilldelades ett brev med information om studiens syfte, intervjuernas tidsåtgång, 

informantens rättigheter samt förfrågan om de ville vara delaktiga. Fem av informanterna var 

män och tre var kvinnor. Åldern på informanterna varierade mellan 44 och 65 år. 

 

2.3. Datainsamling 

2.3.1. Utformande av intervjuguide 

En intervjuguide fungerar som ett manus för intervjuns förlopp. I den här studien innehöll 

guiden en översikt över de områden som skulle studeras samt förslag till frågor [38]. 

Intervjuguiden som användes i studien bestod av öppna frågor utifrån frågeområden 

inspirerade av MOHO, som var studiens teoretiska utgångspunkt (se bilaga 1). Frågorna hade 

ingen bestämd ordningsföljd vilket resulterade i halvstrukturerade intervjuer [38].  

 

2.3.2. Intervjuförfarande  

 För att säkerställa att intervjuerna höll en god kvalité valde författarna att utföra två 

provintervjuer innan den riktiga studien påbörjades. Studiens intervjuer genomfördes sedan i 

ett avskilt rum på respektive verksamhet och spelades in med hjälp av en mp3-spelare. Varje 

intervju varade mellan 27 och 71 minuter och den totala inspelningstiden blev 5 timmar och 

40 minuter. Vid varje intervju var båda författarna närvarande, med olika roller. Författare ett 

intervjuade och författare två kontrollerade att på förhand utvalda områden belystes samt 

bidrog med kompletterande frågor under intervjuns gång.  

 

2.4. Analysmetod 

 I studien utfördes åtta intervjuer som sedan blev transkriberade och därefter analyserade 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär att forskarna 

granskar och tolkar texter exempelvis utskrifter av bandade intervjuer.  Flera tolkningar är 

möjliga då en text inte endast har en given mening. Läsaren av materialet är därmed fri att 
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göra sin egen tolkning utifrån sina förkunskaper [40]. Kvalitativ innehållsanalys är en process 

där forskaren delar in textmaterialets innehåll i kategorier och teman som formar en hierarkisk 

begreppsstruktur. De centrala begrepp som används för att beskriva analysprocessen är 

analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, kod, kategori och tema [40].    

 Innan analysprocessens start utfördes en gemensam transkribering av den första intervjun 

av båda författarna. Övriga intervjuer delades upp och transkriberades enskilt. För att 

säkerställa att allt som sades under intervjun hade skrivits ned, kontrollerade författarna 

varandras transkriberade material genom att lyssna på intervjun samtidigt som de läste texten.  

 Analysenheten bestod av 94 transkriberade sidor. Utifrån detta material valdes de delar ut 

som ansågs intressanta utifrån studiens syfte, så kallade domän. Sedan identifierades 

meningsenheter ur det domän man tagit fram. En meningsenhet kan bestå av ord, meningar 

eller ett stycke som uttrycker det väsentliga i texten och utgör grunden för analysen. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att texten kortades ner utan att 

det väsentliga i meningen togs bort. Varje kondenserad mening tilldelades en kod som 

kortfattat beskrev dess innehåll. Koderna delades in i kategorier. Inom varje kategori hamnade 

koder som hade ett likartat innehåll och som skilde sig från de andra kategoriernas innehåll. 

Ett exempel på hur kategorierna utformades finns i figur 1. Därefter identifierades ett tema 

som speglade innehållet i alla underliggande kategorier [40].  

 Tolkningen av ett textmaterial kan se olika ut. Alla individer tolkar på olika sätt utifrån 

tidigare erfarenheter och kunskap [40]. Författarna valde därför att först tolka materialet 

individuellt innan de gjorde en sammanställning. Efter den första sammanställningen gjorde 

författarna ytterligare tre analyser av materialet för att komma fram till ett slutgiltigt resultat 

som avspeglade innehållet i intervjuerna. 

 

 

Figur 1. Exempel på utformandet av studiens kategorier. 

 

 

• Kategori
Social 

gemenskap

• KodTräffa människor

• Kondenserad 
meningsenhet

Det bästa med verksamheten är 
att träffa folk

• Meningsenhet

"... det bästa med verksamheten är, men det 
är ju svårt att säga... men eh... det ö

är ju man träffar ju folk, kommer ut bland 
folk här... för det är ju rätt viktigt... ja ja"
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2.5. Etiska aspekter 

 Verksamhetschefen gav sitt godkännande till att studien fick äga rum på verksamheterna. 

Informanterna fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte, rätten att avbryta sitt 

deltagande samt att alla uppgifter behandlades konfidentiellt [41]. Den skriftliga 

informationen fick informanterna tre veckor innan intervjuerna ägde rum. Den muntliga 

informationen gavs vid två tillfällen. Vid det första tillfället var det personalen som 

informerade den tilltänkta informanten i samband med förfrågan om deltagande. Innan 

intervjun startade gavs informationen på nytt av författarna. Informanten fick också 

information om att allt inspelat och transkriberat material förstörs när studien är avslutad. 

Därefter gav informanten sitt verbala samt skriftliga godkännande till att vara delaktig i 

studien. Författarna lovade även informanterna att de skulle få ta del av det slutgiltiga 

resultatet. 

 Författarna hade på förhand besökt dagverksamheterna och tittat på lokalerna där 

intervjuerna skulle utföras. Lokalerna ansågs lämpliga att genomföra intervjuerna i samt att de 

var välkända och trygga miljöer för informanterna.  

 

3. RESULTAT 

 Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i ett tema med fem kategorier, se figur 2. 

Temat för studien blev ökad livskvalité och de underliggande kategorierna var ett 

hälsosammare liv, social gemenskap, känslan av att vara värdefull, möjlighet att påverka sin 

situation samt förbättrad ekonomi. Alla kategorier påverkade deltagarna i en positiv riktning 

inom olika områden och bidrog därmed till en ökad livskvalité. Författarnas syn på hög 

livskvalité är att personen lever ett aktivt liv med hälsosamma vanor samt har känslan av att 

fylla en funktion i samhället. Livskvalitén ökar även då personen har ett stödjande socialt 

nätverk och en positiv syn på sin egen förmåga. 

 

Figur 2.  
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3.1. Ett hälsosammare liv 

 Inaktivitet var något som flera av deltagarna upplevde påfrestande, men genom sitt 

deltagande i dagverksamheten hade de blivit mer aktiva. Aktivitetsnivån höjdes genom att de 

var aktiva på verksamheten. Dagverksamheterna bidrog även till att en del deltagare blev mer 

aktiva på sin fritid. Genom att deltagarna lärde sig nya saker på dagverksamheten och fann 

nya intressen som de även kunde utöva på sin fritid skapades en mer aktiv livsstil. 

”En sak till som jag lärt mig här är att baka bullar. Vi har en som är expert på att baka 

bullar och hon har lärt mig… och sen provade jag hemma.” 

 Flera av deltagarna hade innan deras deltagande i dagverksamheterna upplevt att deras liv 

var ostrukturerat och saknade rutiner. När de sedan blev delaktiga i verksamheterna och hade 

ett ställe att gå till kände de sig motiverade till att komma upp på morgonen och komma igång 

med de dagliga aktiviteterna. Helgen uppskattades mer då de kände att de hade gjort något 

under veckan. 

”Eh… förut gick jag mycket på känn, vad vill jag göra just nu… men nu kommer jag hit varje 

morgon oavsett…” 

 Några av deltagarna hade tidigare haft en överkonsumtion av alkohol. Sedan de blivit 

aktiva i dagverksamheterna hade denna konsumtion minskat. En annan deltagare hade 

besvärats av negativa tankar om sig själv och även dessa hade minskat sedan denna person 

börjat på verksamheten. 

 Informanternas hälsa hade även förbättrats genom att deras matvanor ändrats sedan de 

påbörjat sitt deltagande i verksamheterna. Det berodde på att de för en liten summa kunde 

köpa en vällagad lunch istället för att äta snabbmat hemma. Många av deltagarna uppgav även 

att den dagliga motionen hade ökat genom att de gick eller cyklade till verksamheterna, vilket 

de var mycket positiva till.    

”För det blir ju det att man slarvar hemma med maten, man kan köpa någon sån här och ha i 

mikron bara…” 

”… och så går man ju, det tar ju 20 minuter, eller tar det ungefär en halvtimma… så det är 

väl en tre kilometer eller två i alla fall, så man håller ju stilen då.” 

 

3.2. Social gemenskap 

 För en del av informanterna upplevdes dagverksamheten som en social mötesplats där de 

fick möjlighet att interagera med andra människor och öva upp sin sociala förmåga, vilket 

upplevdes som betydelsefullt. Flera av deltagarna levde ganska isolerade liv med få sociala 

kontakter, men när de kom till dagverksamheten utvidgades deras kontaktnät genom att de 

träffade andra människor som de gärna pratade och bytte erfarenheter med. Vissa av 

deltagarna uttryckte även att de hade skaffat sig nya vänner som de hade kontakt med på 

fritiden. 

”Det är bra att möta andra, hemma är det ingen som svarar på mina frågor… man bara 

pratar med väggarna hela tiden.” 

 Alla informanterna upplevde en god sammanhållning på dagverksamheterna där man 

brydde sig om och uppmuntrade varandra. Flera av aktiviteterna på verksamheterna innebar 
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att man genom ett samarbete med andra skapade olika föremål. Deltagarna tyckte att det var 

roligt att samarbeta med de andra och dela med sig av sina kunskaper. Rasterna ansågs också 

vara en viktig del av dagen och bidrog till att den sociala gemenskapen stärktes.  

”Alla är hyggliga mot varandra och hjälpsamma och så där…” 

 Några av informanterna uttryckte att de genom sin delaktighet i verksamheten hade träffat 

andra med psykiska funktionsnedsättningar. Detta hade lett till en insikt om att de inte var 

ensamma om sin problematik och att det fanns andra som levde med större svårigheter än 

dem. Den sociala gemenskapen värderades högt och fick deltagarna att längta till 

verksamheten under sin ledighet.  

”Jag trodde jag var den enda som hade många problem och inte kunde lösa dem… men jag 

ser att det finns andra som har det mycket värre…” 

”Jag ser fram emot att komma och arbeta igen… då på söndag kvällen.” 

 

3.3. Känslan av att vara värdefull 

 En mycket viktig aspekt för informanterna var att dagverksamheten fick dem att känna sig 

värdefulla. På verksamheterna upplevde de att de gjorde nytta och var behövda. De fick också 

mycket beröm och uppskattning av personal och andra deltagarna. Deltagarna kände sig sedda 

och hörda genom att det fanns någon som lyssnade på dem och respekterade deras åsikter och 

tankar.  

”… ibland när man har gjort en fin sak kan man få direkt respons… många säger ju då: åh 

gud vad fint! hur kan du göra sånt där!?”  

För en del av informanterna medförde deltagandet i verksamheterna att de kunde vara sig 

själva. Om en deltagare hade en dålig dag så var det accepterat att ta det lugnt.  

”Ja man får va som man är, oja… det är de det här stället är till för, om man inte passar för 

den vanliga arbetsmarknaden, då får man vara som man vill här.”  

 Genom de kreativa aktiviteterna på verksamheterna påverkades självförtroendet på ett 

positivt sätt. Deltagarna var stolta över och nöjda med sin insats på verksamheterna. Flera av 

deltagarna var även stolta över att deras produkter blev sålda i affären. 

”Man blir glad av att göra många fina grejer, och så blir de sålda i affären. Jag gjorde 

disktrasor med höstlöv i olika färger och de sålde nästan slut… det gjorde mig jätteglad…” 

 Några av deltagarna uppgav att de kände att de hade fått ett förtroende från personalens 

sida. Detta förtroende betydde mycket för dem då det inte var något de hade förväntat sig. 

Med hjälp av personalens naturliga bemötande fick deltagarna känna att de var en del av 

gruppen och att personalen inte särskilde sig från deltagarna. Detta medförde att 

informanterna kände att deras människovärde inte skilde sig från personalens. 

”… det har väl hänt, lite oväntat så här… att de frågat: kan du låsa upp?... och så har de gett 

mig nyckelknippan.” 
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3.4. Möjlighet att påverka sin situation 

 Deltagarna hade alltid möjlighet att välja vilka uppgifter de skulle utföra och ingen 

tvingade dem att göra något de inte hade lust med. Personalen uppmuntrade dem när de kom 

med idéer om något de ville göra. Deltagarna var fria att prova på allt som var möjligt att 

utföra på verksamheterna. En del av informanterna hade ett behov av omväxling i sitt arbete 

och detta behov tillfredsställdes då det fanns många olika aktiviteter att välja mellan. En av 

deltagarna uttryckte att det var skönt att kunna växla mellan aktiviteter som upplevdes mer 

krävande och andra som kändes lättare att utföra och gav en stunds avkoppling.  

”Man har alltid olika grejer att välja mellan, så man blir inte trött på att göra en sak hela 

tiden, man kan alltid göra något annat.” 

 Deltagarna hade frihet att själva välja hur deras schema skulle se ut vilket var mycket 

uppskattat. De valde arbetstider utifrån hur mycket de orkade och ville arbeta.  

”Jag har valt rätt så korta arbetsdagar, jag slutar klockan tre… det är rätt så... behagligt.” 

 

3.5. Förbättrad ekonomi 

 Det ekonomiska bidraget som de fick när de var delaktiga i verksamheten hade en 

betydelse för de flesta av deltagarna. Det hjälpte till att motivera deras deltagande och för 

vissa innebar det att de arbetade fler timmar för att komma upp i en viss summa. Vissa 

uttryckte också att det kändes bra att få en ekonomisk uppskattning för det de gjorde. För en 

del användes lönen till att göra roliga saker tillsammans med andra eller få möjlighet att unna 

sig något, medan det för andra utgjorde en trygghet i form av ett sparkapital.   

”Om man jobbar 9.00 till 15.00 så… får man… om det är 37 kronor då… för då är det fem 

timmars arbetsdag, så att därför jobbar jag just så.” 

”Det är sånt där stimulansbidrag, 25 kronor per gång. Det blir en två-, trehundra i månaden 

och det gör ju hela skillnaden. Då kan man köpa ett par jeans eller nått.” 

 

4. DISKUSSION 

4.1. Metoddiskussion 

 Studiens syfte var att beskriva betydelsen av en dagverksamhet för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  Författarna valde att göra en kvalitativ studie då målet var att 

utforska den subjektiva upplevelsen av att vara delaktig i en dagverksamhet. Djupgående 

intervjuer ansågs vara den bästa metoden för att få fram vad dagverksamheten betyder för de 

individer som deltar i den. En enkät hade begränsat informanternas svarsmöjligheter då de 

hade varit tvungna att välja mellan vissa förutbestämda svarsalternativ. Det är svårt att på 

förhand veta vilka svar informanterna kan tänkas ge på frågorna och det hade krävts ett stort 

antal svarsalternativ för att kunna fånga den individuella uppfattningen om fenomenet. De 

djupgående intervjuerna gav informanterna möjlighet att med egna ord beskriva vad 

dagverksamheten tillför i deras vardag. Författarna valde därmed att göra en intervjustudie där 

informanterna fick prata fritt om sina unika erfarenheter.  
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 Författarna har valt att använda MOHO som teoretisk utgångspunkt. Det var relevant att 

använda en modell som är erkänd och används inom det arbetsterapeutiska området. MOHO 

är en teori som bygger på att aktivitetsutförande påverkas av ett samspel mellan individen och 

dess förmågor, aktiviteten och dess krav på utföraren samt den sociala och fysiska miljö där 

aktiviteten äger rum [6]. Författarna ansåg att det passade bra att använda denna modell då de 

personer som varit delaktiga i studien är individer som lever med psykiska 

funktionsnedsättningar och samspelar med en social och fysisk miljö på dagverksamheten. 

Aktivitetsutförandet var en central del i studien då det påverkar vilken betydelse 

dagverksamheten har för informanterna.  

 Innan studien påbörjades fördes en dialog med arbetsterapeuten på en av verksamheterna 

där det framkom att den språkliga förmågan hos deltagarna varierade. För att intervjuerna 

skulle vara möjliga att genomföra krävdes det att informanten kunde uttrycka sig verbalt samt 

förstå frågornas innebörd, därför sattes det som ett inklusionskriterium för studien.  

 Då författarna inte hade insyn i verksamheterna samt saknade kännedom om deltagarnas 

individuella förmågor valde de därmed att låta personalen göra det strategiska urvalet utifrån 

inklusionskriteriet. Det kan ha haft sina för- och nackdelar att det var personalen som utförde 

urvalet. Fördelarna är personalens kännedom om deltagarna vilket vi tidigare har nämnt. En 

negativ aspekt på urvalsmetoden är dock att personalen medvetet eller omedvetet kan ha valt 

ut de individer som uttryckt att de har en positiv syn på sin medverkan för att lyfta fram 

verksamhetens positiva sidor. En annan nackdel med urvalsmetoden är att författarna inte har 

kunnat påverka hur informationen kring studien har framförts till deltagarna vid 

tillfrågningstillfället. Författarna vet inte hur eventuella frågor från deltagarna har besvarats 

av personalen. 

 Till en början var tanken att studien skulle innehålla sex till åtta intervjuer. Författarna 

ansåg att sex intervjuer var minimum för att få fram tillräckligt med information för att kunna 

beskriva verksamheternas betydelse för informanterna samt genomföra en kvalitativ 

innehållsanalys. Den tid som fanns tillgänglig till utförandet av studien gjorde det möjligt att 

utföra maximalt åtta intervjuer, då framförallt transkribering och analys av materialet är 

tidskrävande. Författarna valde att utföra åtta intervjuer på grund av sin oerfarenhet av att 

intervjua. Det märktes på materialet att intervjumetoden hade utvecklats under studiens gång. 

De sista intervjuerna fick ett djupare innehåll eftersom författarna utvecklat sin förmåga att 

ställa följdfrågor på det informanten berättade om. Författarna blev under tidens gång bättre 

på att ställa frågor vid rätt tillfälle samt kände sig mer trygga i intervjusituationen och kunde 

överföra detta till informanten.  

  Då författarna inte har haft tillgång till en färdig intervjuguide innehållande frågor som 

passade studiens syfte skapade de sin egen. Frågorna delades in i kategorier utifrån MOHO:s 

fyra grundpelare; vilja, vanemönster, utförandeförmåga och miljö [6]. Den frågeguide som 

användes vid intervjuerna ansåg författarna vara ett bra stöd för att belysa alla områden 

utifrån den teoretiska modellen. Intervjuerna styrdes till stor del av informanten då den 

berättade om det som kändes viktigt utifrån sitt perspektiv. Författarna fick därför anpassa 

frågornas turordning efter de ämnen som dök upp. Det hade funnits en risk att intervjuerna 

blivit allt för ostrukturerade och att frågor hade glömts bort om författarna ej tagit hjälp av en 

intervjuguide. 

 Vid varje intervju var båda författarna närvarande. Det ansågs vara en fördel att båda 

kunde vara aktiva och ställa frågor vid intervjutillfället, för att få ett så innehållsrikt material 

som möjligt. Den ena författaren hade huvudansvaret för att föra intervjun framåt medan den 

andra författaren kontrollerade att alla frågor ställdes och lade vid behov in följdfrågor. Om 
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endast en av författarna hade varit närvarande vid intervjun hade det funnits en risk att vissa 

intressanta frågor och områden hade glömts bort. En annan anledning till att författarna inte 

valde att dela upp intervjuerna, det vill säga att utföra fyra intervjuer var, berodde på att de 

ville att kvalitén på intervjuerna skulle förbättras under studiens gång. Det finns även en större 

chans att alla intervjuer utförs på ett likartat sätt om samma person utför dem. Att båda 

författarna var närvarade hade andra såsom att båda kunde ta del av intervjuerna när de ägde 

rum och därmed få en bättre förståelse för det transkriberade materialet. Författarna trodde att 

ju fler intervjuer som utfördes desto större var sannolikheten att kvalitén på intervjuerna 

skulle öka. Det var även bra att utföra provintervjuer innan studien påbörjades för att 

ytterligare kunna förbättra intervjutekniken. Provintervjuerna hade även andra positiva 

aspekter som att författarna fick se hur frågorna besvarades, hur inspelningstekniken 

fungerade samt att de kunde prova på sina respektive roller. En potentiell nackdel med att 

båda författarna medverkade vid intervjun var att det kunde skapa obalans i den sociala 

interaktionen då författarna var fler till antalet än informanten. På förhand trodde författarna 

att även inspelningen av intervjun kunde skapa nervositet hos informanten och därmed 

försvåra intervjuförfarandet. Författarna kunde dock inte uppfatta någon större osäkerhet hos 

informanterna.        

 Den första transkriberingen utfördes gemensamt för att författarna skulle synkronisera sitt 

sätt att transkribera materialet. Det positiva med detta förfarande var att all data behandlades 

på samma sätt vilket ökade förståelsen för materialet. 

 Vid valet av kvalitativ metod för denna studie valde författarna mellan tre olika metoder 

inom kvalitativ forskning, det vill säga fenomenologisk metod, hermeneutisk metod samt 

kvalitativ innehållsanalys. Inom den fenomenologiska traditionen stävar forskarna efter att 

undersöka ett fenomen utan inverkan av tidigare kunskaper [39]. Då uppsatsen skulle skrivas 

inom ämnet arbetsterapi var det lämpligt att utgå ifrån en arbetsterapeutisk teori och därför 

ansåg författarna att det ej var passande att använda en fenomenologisk metod. För att kunna 

göra en hermeneutisk tolkning av en text krävs en stor kunskap inom det område texten 

behandlar. Inom hermeneutiska traditionen använder forskarna sig av den hermeneutiska 

cirkeln som innebär att man förstår textens helhet utifrån textens olika delar och delarna 

utifrån textens helhet. Därmed krävs det att författaren har gott om tid för att komma fram till 

en tolkning som ger en god gestalt av materialet utan logiska motsägelser [38]. Författarna 

valde därmed bort den hermeneutiska metoden då de ej tyckte att de hade den förkunskap som 

krävdes för att genomföra den hermeneutiska cirkeln. Det var passande att använda sig av 

kvalitativ innehållsanalys då metoden kan anpassas utifrån forskarnas erfarenheter och 

kunskaper [40]. Denna metod gjorde det också möjligt att tolka materialet utifrån en 

arbetsterapeutisk teori.      

 Studien hade inget bortfall då deltagarna fullföljde sin medverkan samt att alla intervjuer 

användes i analysen. Alla informanter är därmed representerade i det resultat som presenterats 

i denna studie. Orsakerna till att inget bortfall förekom kan ha varit att informanterna hade fått 

tydlig information om studiens syfte och intervjuernas upplägg samt att intervjuerna 

genomfördes i en för deltagarna trygg miljö. Förfrågan om deltagande kom också från 

personer som deltagarna hade haft långvarig kontakt med vilket kan ha inneburit att de kände 

sig trygga med att ställa upp på intervjuer. Författarna upplevde även att informanterna ansåg 

att det var betydelsefullt att få framföra sina åsikter och kunna bidra med viktig information. 
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4.2. Resultatdiskussion 

 Den första kategorin som presenterats i resultatet var ett hälsosammare liv. Denna kategori 

innehöll flera olika aspekter som medför ökad hälsa hos individen. Det är allmänt känt att 

aktivitet skapar hälsa [2]. I denna studie visade det sig att deltagandet i dagverksamheterna 

höjde aktivitetsnivån hos deltagarna. Det har i tidigare studier av bland annat Leufstadius och 

Eklund [17, 10] framkommit att deltagande i en arbetsliknande miljö medför ett ökat 

engagemang i aktiviteter utanför dagverksamheten. Det var därmed inget förvånande resultat 

för författarna.     

 Individer som lever med psykiska funktionsnedsättningar upplever ofta att de har en 

ostrukturerad vardag [9, 8, 10]. Författarna tyckte att det var positivt att informanterna kände 

att deras vardag blev lättare att hantera då deras deltagande i dagverksamheten skapade 

struktur i vardagen.     

 Inom kategorin ett hälsosammare liv framkom det även att vissa deltagare minskat sin 

alkoholkonsumtion genom att vara delaktiga i verksamheterna. Författarna har några teorier 

om vad som kan ha orsakat denna positiva utveckling. En teori är den enkla förklaringen att 

man inte får vara alkoholpåverkad på dagverksamheten och därmed minskas 

alkoholkonsumtionen. En annan tanke är att de individer som tidigare haft en 

missbruksproblematik numera har fått en meningsfull sysselsättning genom verksamheten 

som har lett till att de finner glädje inom andra aktiviteter. De kanske numera har en mer aktiv 

vardag där alkoholen inte har samma dragningskraft. En ytterligare teori kring detta är att det 

kan finnas faktorer utanför dagverksamheten, exempelvis en tids vistelse på ett 

behandlingshem som kan ha bidragit till minskat missbruk. Informanterna har dock angett att 

dagverksamheten har haft betydelse för deras minskade alkoholkonsumtion. Att deltagande i 

en dagverksamhet kan leda till minskat missbruk av alkohol har författarna ej kunnat utläsa i 

tidigare studier av dagverksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

 En annan positiv inverkan som dagverksamheten hade på deltagarnas hälsa var att deras 

kost- och motionsvanor förbättrades. En varierad kost och regelbunden fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att uppnå god hälsa [42]. Detta var något som dagverksamheten tillförde i 

informanternas liv. Det här är en annan fördel med dagverksamheterna som inte har lyfts fram 

i de artiklar som författarna har läst inför denna studie. Detta förvånade författarna i efterhand 

då det verkade vara ett viktigt område för samtliga deltagare i studien.  

 I denna studie samt i ett flertal tidigare studier [10, 11, 13, 14] har det framkommit att 

personer med psykiska funktionsnedsättningar lever isolerade liv med få sociala kontakter. 

Under analysprocessen av den insamlade datan kom det fram att dagverksamheterna utgjorde 

en mycket viktig social mötesplats för informanterna. En av kategorierna fick därmed 

benämningen social gemenskap. För dessa personer betyder den sociala miljön minst lika 

mycket som själva arbetet som de utför på verksamheterna. De verksamheter som 

informanterna var delaktiga i hade satt som mål att skapa en social gemenskap. Författarna 

kan utifrån studiens resultat dra slutsatsen att det är något verksamheterna har lyckats med. 

 I intervjuerna berättade en del av informanterna om att det kändes bra att träffa andra som 

befinner sig i en liknande situation. En tidigare studie har fått fram samma resultat [14] och 

författarna tror att det är bra att få insikt om att man inte är ensam om sin sjukdom. Genom att 

alla deltagare har en gemensam problematik kan de lättare förstå varandra och därmed har de 

möjlighet att forma en social gemenskap som präglas av ömsesidig respekt.   
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 Känslan av att vara värdefull hade infunnit sig hos informanterna genom att deras 

självkänsla stärkts och deras självförtroende ökat med hjälp av dagverksamheten. Författarna 

tror att den uppskattning och det beröm som informanterna fick från andra deltagare samt 

personal hjälpte till att skapa ett ökat självförtroende. Flera olika studier har visat att 

deltagande i en dagverksamhet inverkar positivt på individens självförtroende [19, 20, 8, 18]. 

Flera av informanterna uttryckte även stolthet över att kunna producera användbara föremål. 

En studie av Griffiths [32] har visat att när aktiviteternas svårighetsgrad ligger på samma nivå 

som utförarens aktivitetsförmåga stärks personens självförtroende. Författarna tolkar 

deltagarnas stolthet över sina insatser som ett tecken på att personalen har förmågan att 

anpassa aktiviteter efter individerna på verksamheterna. Några av deltagarna hade upplevt att 

personalen litade på dem vilket kom som en positiv överraskning för deltagarna. Det här 

väckte en tanke hos författarna om att dessa individer inte är vana vid att känna tillit från 

andra och när deltagarna får ett förtroende från någon annan har det stor positiv inverkan på 

deras självkänsla.  

 Dagverksamheterna gav individerna möjlighet att påverka sin situation. Detta skedde 

genom att deltagarna själva fick bestämma hur många timmar de skulle arbeta, vilka 

arbetsuppgifter de skulle utföra samt ha möjlighet att utforska nya aktiviteter som väckt deras 

intresse. Samtliga informanter har uttryckt en tillfredsställelse med att de har kunnat utforma 

sitt eget arbetsschema och att de inte tvingas delta i arbetsuppgifter som de inte finner 

intressanta. Författarna ser detta som att informanterna genom dagverksamheterna har fått 

möjlighet att forma sin vardag. Deltagarna hade sannolikt upplevt en lägre livskvalité om de 

inte haft denna möjlighet att påverka hur deras liv ska se ut [43]. 

 Något som den här studien har tagit fram är att det ekonomiska bidraget har en betydelse 

för deltagarna. Deltagaren fick en viss ekonomisk ersättning när de deltog i verksamheterna 

som i sin tur ledde till en förbättrad ekonomi. I tidigare studier har inte den ekonomiska 

aspekten lyfts fram. Det som har framförts är att det är viktigare att arbetet känns meningsfullt 

än att det ger ekonomisk vinning [20]. Informanterna i denna studie poängterade dock att 

ersättningen hade stor betydelse. Deras livskvalité höjdes när de kände att de hade möjlighet 

att unna sig något extra. Författarna trodde inte att den ekonomiska ersättningen hade den 

betydelse den visats ha för informanterna. Vi anser att det är viktigt att politiker och andra 

som ansvarar för detta område, exempelvis verksamhetschefer och ekonomiansvariga får 

kännedom om detta och att ersättningen inte tas bort. 

 I en kvalitativ studie mäts trovärdighet utifrån begrepp som giltighet och tillförlitlighet. En 

studies giltighet handlar om hur sanningsenliga resultaten är och granskar därmed hur väl 

resultatet avspeglar det ursprungliga materialet. Hur urvalet av deltagarna till studien har 

genomförts har också stor betydelse för studiens giltighet [40]. Temat med dess underliggande 

kategorier som framkommit i analysen anser författarna stämmer väl överrens med det som 

sagts under intervjuerna, vilket ökar studiens giltighet. Författarna har dock insett att det finns 

en risk att det resultat som tagits fram har en alltför positiv ton. Det kan som vi tidigare har 

beskrivit dels bero på studiens urvalsmetod men också en vilja hos informanten att ge 

samhället en positiv bild av dagverksamheterna.  

 Tillförlitligheten i en kvalitativ studie innebär att forskaren reflekterar över och för en 

diskussion kring olika tolkningsmöjligheter under arbetets gång [40]. Författarna i studien 

gjorde analyser var för sig och när dessa resultat jämfördes visade det sig att de hade många 

likheter. Att forskarna kommit fram till liknande resultat och sedan fört diskussioner kring 

dessa för att därefter göra en gemensam sammanställning tyder på en god tillförlitlighet för 
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studiens resultat. Författarna ansåg även att trovärdigheten stärktes då man använde sig av en 

välkänd analysmetod i sitt arbete 

 

4.3. Förslag till fortsatt forskning 

 I denna studie medverkar personer som befinner sig inom åldersspannet 44 till 65 år. 

Under den tid författarna befann sig på dagverksamheterna har de uppmärksammat att 

personer i 20 till 40-års åldern är starkt underrepresenterade. Författarna efterfrågar därmed 

mer forskning kring unga med psykisk funktionsnedsättning och deras deltagande i 

dagverksamhet. Om det visar sig att de inte är delaktiga i dagverksamheter, kan det vara 

lämpligt att utforska vad detta beror på. Beror det på aktiviteternas karaktär, miljöns 

utformning eller att de inte accepterat sitt sjukdomstillstånd och därmed inte vill 

uppmärksamma sin problematik?     

       

4.4. Slutsats  

 Denna studie har visat att dagverksamheterna har stor betydelse för deltagarna. Deltagande 

i en dagverksamhet hade flera olika positiva aspekter. Enligt denna studie bidrog 

verksamheterna till ett hälsosammare liv, social gemenskap, känslan av att vara värdefull, 

möjlighet att påverka sin situation samt förbättrad ekonomi. Slutsatsen utifrån detta resultat 

var att dagverksamheterna utgjorde en viktig och betydelsefull del av informanternas vardag 

och förbättrade deras liv på flera olika sätt.  
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BILAGA 1 

Huvudfrågor 

1. Berätta om dagverksamheten. 

2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Vad känner du för dem? 

3. Berätta om hur du upplever att vara på dagverksamheten. 

Volition 

 

*Hur känner du 

inför att gå till 

dagverksamheten? 

vad gör att du 

känner på det 

viset? 

 

* Finns det något 

annat som du 

skulle vilja göra?  

 

* Upplever du att 

det känns viktigt 

att kunna gå till 

ett jobb? Kan du 

berätta mera 

 

* Vad fick dig att 

börja vara 

delaktig i en 

dagverksamhet?  

 

* Vad motiverar 

dig till att vara 

delaktig? 

Habituation 

 

* Har ditt 

deltagande i 

dagverksamheten 

påverkat ditt 

övriga liv på något 

sätt? 

 

* Har du något 

speciellt 

ansvarsområde på 

dagverksamheten? 

Känns det som att 

du har en lagom 

"ansvarsnivå"? 

 

* Hur såg ditt liv 

ut innan du 

började på 

dagverksamheten?  
 

Performance 

capacity 

 

* Känns uppgifterna 

på verksamheten 

lagom svåra? 

Upplever du att du 

får lära dig nya 

saker?  

 

*Upplever du att du 

har utvecklats på 

något speciellt sätt 

sedan du började 

arbeta här? 

The environment 

 

* Hur är 

gemenskapen 

inom 

verksamheten?  
 

* Hur fungerar 

samarbetet med 

personalen som 

arbetar här?  

 

* Vilken är den 

bästa stunden på 

dagen här på 

dagverksamheten? 

Kan du beskriva 

vad som är så 

speciellt med just 

den stunden?  

 

* Vad är det bästa 

med den här 

verksamheten? 

 


