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1. Inledning 
I vår kontakt med äldre människor har vi sett att det finns en tendens att det sociala 
kontaktnätet minskar i takt med att åldern ökar. Många äldre människor förlorar sin tidigare 
plats i familjen vilket kan leda till att den äldre blir en börda istället för en tillgång. Vår tanke 
är att deltagande i sociala aktiviteter skulle kunna vara ett sätt att öka äldre människors 
delaktighet i samhället. 

2. Bakgrund 

2.1 Aktivitet 
Aktivitet som begrepp har flera innebörder. En av dessa är en ålagd arbetsuppgift som därmed 
har med ansvar att göra (1). I den svenska versionen av International Classification of 
Functioning, Disability and Health definieras aktivitet som ”en persons genomförande av en 
uppgift eller handling” och relateras till hälsa (2). För att definiera aktivitet inom arbetsterapi 
används i engelskspråkig litteratur termen ”occupation” (1). En definition av ”occupation” är 
att det är en frivillig aktivitet med syfte och mening för den som utför aktiviteten. 
”Occupation” kan också ses som en aktivitet som skapar engagemang och har kulturell 
förankring (3).  

Att utföra en aktivitet som leder till ett tillfredsställande resultat kan upplevas som 
meningsfullt (4). Att vara sysselsatt och ha rutiner kan i sig även det upplevas som 
meningsfullt (5). Aktivitet beskrivs således ha ett tidsmässigt perspektiv; aktivitet strukturerar 
vår tid och ger oss en indikation om vilken tidpunkt det är. Detta gäller såväl tiden på dagen 
som veckodag och årstid (5). 

Aktiviteter vi utför i ett socialt sammanhang ger oss en roll i det sammanhanget (6). Vår roll i 
sociala sammanhang styrs också av vedertagna sociala regler (2) och påverkar vår uppfattning 
om oss själva, vilken identitet vi har (7). Vår identitet påverkas även av vår sociala 
omgivning; den bekräftelse vi får av andra inverkar på vår upplevelse av identitet (8). 

När förmågan till aktivitet ändras kan också rollerna förändras. Samarbete med andra som är 
villiga att ge den hjälp som behövs, varken mer eller mindre, kan möjliggöra utförande av 
aktivitet och därmed upprätthållande av roll (9).  

2.2 Hälsa/välbefinnande 
Världshälsoorganisationen (WHO), definierade 1948 hälsa som ”det tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom och 

funktionshinder” (10). Senare gjordes ett tillägg och hälsa började då också ses ”som en 

resurs och förutsättning för mänskligt liv” (11). Hälsa är således en förutsättning för aktivitet 
eftersom livet i mångt och mycket består av aktivitet. Det omvända är också fallet: Såväl vår 
fysiska, mentala som sociala hälsa påverkas av vår medverkan i aktivitet (12). Enligt 
Antonovsky är det dock inte tillräckligt att utföra aktiviteter utan det är vårt känslomässiga 
engagemang som i slutändan gynnar vår egen hälsa. Att vi uppfattar det vi gör som 
meningsfullt, att det finns en mening med vårt utförda arbete är av vikt för att vi skall kunna 
bevara vår hälsa. Antonovsky menar vidare att socialt erkännande av den aktivitet vi utför 
också påverkar vår hälsa positivt (13). Välbefinnande anses vara människors egen uppfattning 
om sin hälsa (12).  
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2.3 Arbetsterapi 
Arbetsterapi bygger på synen att människan har en inneboende motivation till aktivitet (14) 
och att det är avgörande för vår hälsa att vi är sysselsatta med något vi finner vara 
meningsfullt (15). Arbetsterapi baseras även på en medvetenhet om att människan är social 
till sin natur och lever och verkar i ett sammanhang (14). Inom arbetsterapin anses 
engagemang i aktivitet vara ett mänskligt behov (14) och en rättighet (16). Ett centralt 
förhållningssätt inom arbetsterapin är att arbeta klientcentrerat. Detta innebär en strävan efter 
ett jämställt samarbete mellan klient och arbetsterapeut där klientens behov och värderingar 
genomsyrar arbetsterapiprocessen (17). Syftet med arbetsterapi är att människor skall kunna 
utföra för dem meningsfulla aktiviteter (3), främja delaktighet och på så vis verka 
hälsofrämjande (16). Arbetsterapi fokuserar på människors aktivitetsutförande och söker öka 
människors förmåga till aktivitet så långt det är möjligt för var och en (14).  

2.3.1 Omgivning 
Ett synsätt inom arbetsterapi är att det finns ett samband mellan människan, den miljö hon 
lever i och de aktiviteter hon utför: hur väl en aktivitet utförs påverkas av detta samband (15). 
Miljö kan beskrivas som de ”yttre förhållanden som påverkar allt liv” (18). Ett närbesläktat 
ord som vi i denna studie likställer med miljö är omgivning. Svenska akademin definierar 
omgivning som omvärld bestående av omgivande område eller personer (18). Enligt 
arbetsterapeutiskt synsätt utmärks omgivningen av bland annat fysiska, sociala och kulturella 
faktorer (8, 15). Den sociala omgivningen består av människors relationer i samhället (15), 
sociala grupper samt för den enskilda personen betydelsefulla människor (6). Människan kan 
även ses som en del av sin omgivning. Vilka aktiviteter hon utför hänger då ihop med det 
sammanhang hon lever i (19). Vilken typ av aktiviteter som uppfattas som meningsfulla att 
utföra kan vara avhängigt vilken omgivning och vilka möjligheter personen i fråga har i sitt 
dagliga liv (4). 

2.3.2 Delaktighet 
Att vara delaktig kan definieras som att ha del i något (18). Ur hälsoperspektiv är delaktighet 
”en persons engagemang i en livssituation (2)”. Enligt European Network of Occupational 
Therapy in Higher Education sker delaktighet ”genom aktivitet i ett socialt sammanhang” 
(14). Delaktighet kan beskrivas som en mänsklig upplevelse att på ett jämställt sätt ta del i ett 
socialt sammanhang, där det också är viktigt att kunna bidra med något (20).  

Delaktighet kan också användas i bemärkelsen att ha inflytande och möjlighet att påverka 
(21). Delaktighet kan beskrivas som en subjektiv upplevelse som inte kan mätas utifrån. Den 
personliga erfarenheten av ett socialt sammanhang påverkar upplevelsen av delaktighet (22). 

I denna studie menar vi att delaktighet är när människor räknas i ett socialt sammanhang; att 
de tas på allvar och att vad var och en säger har betydelse. Delaktighet kan vara att bara vara 
närvarande eller att aktivt tillföra något i kontakten med andra.  

2.3.3 Meningsfullhet 
Hur människor uppfattar och förklarar en situation för sig själva påverkar vilken betydelse 
situationen får. Mening blir ett sätt för människor att förstå det de är med om och något som 
de skapar (23). Upplevelsen av meningsfullhet kan ge motivation (13). Det är det som upplevs 
som viktigt som ger en aktivitet mening. Att engagera sig i aktiviteter som upplevs som 
betydelsefulla kan göra att livet känns meningsfullt (24). Antonovsky menar att också 
omgivningen har betydelse för upplevelsen av meningsfullhet; att vara delaktig i ett större 
sammanhang, att kunna bidra med något och att erfara ett socialt erkännande (13).  
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Socialt erkännande skulle kunna erhållas genom engagemang i sociala aktiviteter i form av 
frivilligarbete eftersom detta är en aktivitet som värdesätts i samhället (25). Det kan uppfattas 
som meningsfullt att deltaga i en arrangerad daglig sysselsättning och utföra något produktivt 
även om det inte ger betalning i form av pengar (4).   

2.4 Äldre människor 
Människor som är 65 år och uppåt definieras som äldre (26). När människor blir äldre löper 
de större risk att förlora sitt sociala nätverk (27); de slutar förr eller senare att arbeta (28), 
livskamrat och vänner dör (29). 

En social värld äldre människor är vana att vara i bidrar till trygghet och identitet och till 
bättre självkänsla. Den underlättar också för äldre att anpassa sig till sitt åldrande (22). Att ha 
en aktiv roll i samhället kan ge ett positivt åldrande (25). När åren går får äldre en minskad 
social värld; det närmsta grannskapet förändras, människor flyttar. De kontakter och det 
samarbete som funnits upphör. Äldre människor rör sig i ett mindre område rent fysiskt bland 
annat på grund av brist på allmänna kommunikationsmedel (22). Försämrad hälsa med 
medföljande försämrad funktionsförmåga kan leda till att äldre minskar sitt engagemang i 
såväl aktiviteter som relationer. Detta kan i sin tur göra att äldre människor känner sig 
ensamma (29). 

Ensamhet kan definieras som en situation där det råder brist på sociala relationer eller då de 
upplevs ha bristande kvalitet (30). Ensamhet har funnits höra ihop med försämrad 
självuppfattning och psykisk ohälsa (31). Äldre människor har beskrivit ensamhet som att 
vara utestängd från sammanhang som upplevs som viktiga, att behöva hjälp utan att ha någon 
som hjälper, att känna sig halv när livskamraten dött, att leva utan att ha andra människor 
omkring sig, att sakna en granne som tittar in när den egna förmågan att ta sig ut saknas samt 
att inte känna sig behövd (29). 

När äldre människor lämnar över ansvaret för olika aktiviteter till yngre innebär detta ett 
rollbyte. Från att ha varit den givande i relationen blir den äldre den tagande. Relationer 
förändras när roller byts ut (8). Den som har minst att bidra med i en relation hamnar i 
beroendeställning (32). Detta gäller i högsta grad äldre som i högre grad än andra riskerar att 
förlora sitt oberoende (29) vilket kan vara något som skrämmer (33). Den som är beroende av 
andra för att klara dagliga aktiviteter är också beroende av fungerande sociala relationer. Det 
blir då extra viktigt att kämpa för att dessa relationer ska fungera väl (34). Människor vill inte 
bli sedda som beroende av andra. De vill kunna ge tillbaka något till den de får hjälp av. När 
människor inte känner att de har något att bidra med kan det göra att de drar sig undan sociala 
sammanhang (33).  

2.5 Sociala relationer 
Mänsklig aktivitet inbegriper ofta interaktion med andra människor (8). Genom att interagera 
med varandra tillgodoser människor sociala behov, däribland behovet av grupptillhörighet 
(35). En social grupp kan definieras som en samling av två eller flera personer som interagerar 
med varandra. Den kan exempelvis bestå av familj, vänner, grannar, medlemmar i en social 
organisation eller arbetskamrater (8).  Den sociala gruppen har ofta gemensamma intressen 
och värderingar som förenar (15) och kan vara av formell eller informell karaktär (8). 
Människor i alla åldrar har således ett behov av social kontakt. Människor har även behov av 
att leva i en verklighet som delas av andra (35). När människor gör något tillsammans blir det 
till en gemensam verklighet. Relationer där det råder ömsesidighet mellan människor kan 
bidra till välbefinnande (33). En social organisation med jämbördighet mellan människor som 
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utbyter erfarenheter kan leda till delaktighet (35). Social delaktighet har visat sig bidra till 
minskad ensamhet hos äldre människor (36). 

2.6 Grundläggande riktlinjer av relevans för arbetsterapi 
Enligt direktiv från WHO skall ett system för hälsovård verka för människors hälsa på ett 
rättvist sätt (37). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det vår uppgift som hälsoarbetare att 
förebygga ohälsa (38). Som vi tidigare nämnt inbegriper WHO socialt välbefinnande i sin 
definition av hälsa (10). Detta innebär att arbetsterapins målsättning bör inkludera socialt 
välbefinnande för samtliga klientgrupper. Därmed är äldres situation en angelägenhet för 
arbetsterapi. 

2.7 Sociala aktiviteter 
Vår definition av sociala aktiviteter i denna studie är aktiviteter som får människor att samlas 
och göra något tillsammans. Detta kan vara inom familjen eller den närmsta vänkretsen; bland 
människor som följts åt genom livet. Sociala aktiviteter kan också ske inom ramen för en 
organiserad verksamhet, exempelvis föreningsverksamhet, frivillig-/hjälporganisation, 
studiecirkel eller kyrklig verksamhet. Dessa verksamheter innehåller sociala kontakter som är 
begränsade till den sociala aktiviteten.  

Enligt Statens folkhälsoinstitut har delaktighet funnits gynna god folkhälsa (21). Det finns 
forskning som visar på att deltagande i sociala aktiviteter kan kopplas till gott välbefinnande 
hos äldre (39). Att använda sociala aktiviteter som redskap kan vara ett sätt för 
arbetsterapeuter att arbeta hälsofrämjande. Vi tror att deltagande i sociala aktiviteter som 
upplevs som meningsfulla kan vara till hjälp för äldre människor att vara aktiva och delaktiga 
i samhället samt minska sin eventuella ensamhet. Det saknas vetenskapliga studier som 
omfattande beskriver socialt aktiva äldre människors uppfattning om vilken betydelse 
engagemang i sociala aktiviteter har. Om det är så att sociala aktiviteter är betydelsefulla för 
äldre människor behöver arbetet med äldre utformas därefter. Avsikten med studien är att ge 
äldre människor en röst och öka förståelsen för deras perspektiv på sociala aktiviteter. 

3. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse sociala aktiviteter har för äldre människor. 

4. Metod 
Metoden som använts är litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Dessa har till uppgift att 
sprida resultat av genomförd forskning (40). Artiklarna studerades med fokus på syftet och på 
så sätt kunde lärdom tas av andras forskning. Kvalitativ forskning bygger på ett 
inifrånperspektiv (41). Studiens syfte har ett inifrånperspektiv eftersom det inriktar sig på 
äldre människors egen uppfattning av sociala aktiviteter. Därför valdes inhämtning av 
information från artiklar som beskriver kvalitativa studier. 

4.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen (se tabell 1) började med sökning av vetenskapliga artiklar i databaser 
innehållande arbetsterapeutisk forskning: Medline och Cinahl (Cumulative Index of Nursing 
and Allied Health). Sökningen fortsatte i databaser som innehåller artiklar som presenterar 
forskningsstudier inom socialt arbete och beteendevetenskap: Social Services Abstract 
respektive PsycInfo. I samtliga databaser eftersöktes artiklar innehållande forskning om äldre 
eftersom detta är studiens undersökningsgrupp. Äldre människor som grupp kan betecknas 
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med ett antal olika ord och uttryck. Inledningsvis användes uttrycket ”old people” för att finna 
lämpliga ämnesord i sökningarna. Där möjligheten fanns användes sedan avgränsningen 
”Aged 65 +years” eftersom det är ett smidigare sätt att genomföra sökningarna på. 
Tillvägagångssätten för att få fram artiklar med resultat från kvalitativ forskning var flera: 
Uttrycket ”Qualitative research” användes både för att finna lämpliga ämnesord och som 
fritext. Då detta inte alltid gav relevanta träffar lästes dessutom artiklarnas sammanfattning 
(abstract) eller i vissa fall metodavsnitten för att få fram lämpliga artiklar. Som en tidsmässig 
avgränsning för sökningen valdes åren 2004-2013. I de databaser det var möjligt användes 
funktionen “peer reviewed” för att få fram artiklar som genomgått vetenskaplig granskning. 
För att ha möjlighet att förstå innehållet i artiklarna valdes uteslutande artiklar skrivna på 
engelska. För att få fram dessa användes avgränsningen ”English” i de databaser den 
funktionen finns. I Cinahl exkluderades artiklar som också publicerats i Medline för att 
undvika dubbletter dessa databaser emellan. 
För att ha möjlighet att täcka in området sociala aktiviteter och finna vetenskapliga artiklar 
med potential att besvara studiens syfte användes olika uttryck som sökord. Inledningsvis 
valdes ”social occupation”. Därefter användes andra ord och uttryck med närliggande 
innebörd som fanns med bland de ämnesord som varje träff är försedd med; “social 
participation”, ”productive activities” och ”volunteering”. Även uttrycken ”social activity” 
och ”social activities” användes eftersom de har en betydelse som är snarlik ”social 
occupation”. I denna sökning användes funktionen trunkering (”social activit*”) för att få med 
båda ändelserna. Då det inte för alla sökord fanns lämpliga ämnesord användes i de flesta fall 
fritext vid sökningarna. I de fall det fanns passande ämnesord gav fritexten ett bredare utbud 
av relevanta artiklar än sökning med ämnesord. Vid vissa sökningar användes en av de 
booleska sökoperatorerna (AND). Denna har till uppgift att kombinera två sökord med 
varandra och därmed utesluta sökning av artiklar rymmande sökorden var för sig (42). Vid 
sökningar i olika databaser med samma sökord återkom samma artiklar. Detta innebar att 
sökningarna inte gav artiklar utöver de redan funna. Med anledning av detta användes inte 
samtliga sökord i alla databaser. Under sökningens gång infann sig en känsla för ordens 
betydelse vilket gav en snabbare bedömning av artiklarnas relevans för studiens syfte. När 
underlaget för studien ansågs vara tillräckligt avslutades sökningen. 

4.2 Urval 
För att kunna göra ett urval med för studiens syfte lämpliga artiklar diskuterade användbara 
inklusions- och exklusionskriterier fram.  Dessa användes för att avgränsa urvalet. 

4.2.1 Inklusionskriterier 
De inklusionskriterier som användes var sociala aktiviteter, äldre människor från 65 år, socialt 
aktiva deltagare, fokus på sociala aktiviteter ur ett deltagarperspektiv, olika typer av sociala 
aktiviteter, kvalitativ metod samt text på engelska. 

4.2.2 Exklusionskriterier 
De exklusionskriterier som användes var fokus på fysisk aktivitet och fokus på åkomma i 
deltagargrupp. 

Dessa kriterier valdes för urvalet i enlighet med studiens syfte att undersöka äldres 
uppfattning om deltagande i sociala aktiviteter. Möjligheten att detta kan höra samman med 
typ av social aktivitet kan inte uteslutas. Därför söktes artiklar innehållande en spridning av 
sociala aktiviteter. Fokus är dock fortfarande på betydelsen av sociala aktiviteter. En spridning 
söktes även åldersmässigt bland deltagarna. Ett syfte med stor vidd kräver en urvalsmetod 
som gör det möjligt att få fram en bredd i den insamlade informationen (41). 
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Tabell 1: Sökmatris 

Databas 
Datum 

Sökning Avgränsning Sökord Träff Urval 1 
Relevant 
titel 

Urval 2 
Relevant 
artikel 
efter 
läsning av 
abstrakt 

Urval 3 
Relevanta 
artiklar 
efter att ha 
läst urval 3 
i fulltext 

Cinhl 
20131007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20131008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20131008 
 
 
 
 
 
 
 
 
20131008 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
2004-2013 
Peer 
reviewed 
exkl. 
Medline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004-2013 
Peer 
reviewed 
exkl. 
Medline 
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Vid varje sökning lästes samtliga titlar till träffarna på artiklar i genom. Samtidigt sållades 
bland titlarna utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. Det var ett stort antal träffar där 
det direkt gick att se på titeln att artikeln inte passade studiens syfte. Andra titlar krävde en 
närmare undersökning av innebörden i rubriken för att kunna utröna om artikeln kunde handla 
om sociala aktiviteter. Efter sållningen av titlarna lästes sammanfattningarna (abstracten) och 
en sållning gjordes ånyo utifrån de framtagna kriterierna. Slutligen lästes de framtagna 
artiklarna i fulltext för att avgöra om de lämpade sig för studien. Detta resulterade i ett urval 
av elva artiklar som kvalitetsgranskades. Som grund för kvalitetsgranskningen användes 
Forsberg & Wengströms ”Checklista för kvalitativa artiklar” (41, bilaga 4). Med avsikten att 
även granska artiklarna ur ett etiskt perspektiv användes två tilläggsfrågor: ”Redovisas etiska 
ställningstaganden?”, ”Redovisas det om det gjorts någon etisk prövning av studien?”. Ett 
gemensamt omdöme av artiklarnas kvalitet utformades. Bedömningsnivåerna hög, medel och 
låg kvalitet användes. Samtliga artiklar bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas 
i studien.  

4.3 Dataanalys 
Inkluderade artiklar sammanställdes i en artikelmatris. Artikelmatrisen är utformad efter 
uppgifter tagna från Forsberg och Wengström (41).   

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod för dataanalysen. Kvalitativ 
innehållsanalys har som syfte att beskriva variationer. Detta görs genom att visa på likheter 
och skillnader i det insamlade materialet (43). Metoden valdes eftersom studien, utifrån 
artiklarnas beskrivning, ska beskriva människors olika uppfattningar om vilken betydelse 
sociala aktiviteter har för dem. Vid induktiv ansats används insamlad information som 
utgångspunkt för analys (44). Detta innebär att information inte struktureras enligt 
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förutbestämda områden utan efter hur deltagarna i studierna förmedlar sin verklighet (43). 
Detta passar syftet eftersom det inte i förväg går att veta vilka olika ord deltagarna i studierna 
använder för att beskriva sin uppfattning.  

Vid analys av skriven text delas materialet upp i mindre stycken som sedan efter analys sätts 
ihop till en helhet (41). Kvalitativ innehållsanalys har ett oklart teoretiskt ursprung. Det 
praktiska tillvägagångssättet innebär en uppdelning i koder där innebörden av innehållet 
benämns med korta sammanfattningar. Koderna sätts sedan ihop till kategorier som i sin tur 
sätts samman till teman. Kategorierna beskriver det konkreta innehållet medan temana står för 
textens icke uttalade innebörd (43).   

Artiklarna analyserades utifrån studiens syfte att ta reda på vilken betydelse sociala aktiviteter 
har för äldre. Som grund för analysen användes de delar av artiklarnas resultatdel som var av 
intresse för syftet. I enstaka artiklar redovisades resultat även i diskussionsdelen vilket togs 
vara på. Innehållet strukturerades sedan enligt ovan nämnda metod: Materialet gavs koder 
som lästes igenom upprepade gånger och genom detta förfarande utkristalliserades de 
kategorier som sedan användes. Detta för att få ett resultat med grund i deltagarnas verklighet. 
Uttalade samband mellan olika aspekter av denna verklighet redovisas, men underlaget är 
otillräckligt för att visa på ytterligare sådana samband.  

Trovärdigheten i en kvalitativ innehållsanalys kan bedömas utifrån dess giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet. Ett sätt att uppnå trovärdighet är att föra ett resonemang 
forskare emellan för att uppnå konsensus, vilket innebär samsyn (45). För att uppnå 
trovärdighet i studien diskuterades i analysen olika tolkningar av texten tills en gemensam syn 
framkom.  

4.4 Etiskt ställningstagande 
I en litteraturstudie bör överväganden göras gällande etiska aspekter (41). Fyra av de artiklar 
som utgör underlag för studien är godkända av någon form av forskningsetisk kommitté och 
har dessutom etiskt resonemang (46, 47, 48, 49), två är godkända men saknar etiskt 
resonemang (50, 51) och fyra har ett etiskt resonemang men är inte granskade (52, 53, 54, 55). 
En artikel är varken granskad eller har något uttalat etiskt resonemang (56). Denna visade 
ändå på konfidentialitet och frivillighet: Citerade deltagares identitet är inte angiven. De 
citerade deltagarna uttrycker också en positiv inställning till medverkan. 

5. Resultat 
Av de i studien inkluderade artiklarna (bilaga 1) som resultatet grundats på är fyra utförda i 
USA, två i Sverige, två i Australien, en i Norge, en i Syd Afrika och en i Nya Zeeland. Dessa 
är publicerade mellan 2004 och 2012. Deltagarna i studierna är i åldrarna 56-98 år och bor i 
ordinärt boende utan eller med varierande grad av hjälpinsatser, någon form av serviceboende 
eller vårdhem. Sociala aktiviteter deltagarna deltog i var av skiftande slag, som exempelvis, 
äta middag tillsammans med familj och vänner (46, 51, 53, 54, 55), hemmaaktivitet 
tillsammans med make/maka (54), utflykter med familj eller vänner (52, 54, 55), promenad 
som inbegriper pratstunder (50, 51, 54), diskussioner av exempelvis film, böcker, 
samhällsnyheter, samhällsutveckling eller speciella intressen (46, 56, 47, 51, 54, 55), 
hobby/hantverksaktiviteter (48, 50), lärande aktiviteter (52, 48, 50, 53, 54, 55), sällskapsspel 
(56, 47, 51, 53, 55), föreningsmöten (52, 48, 50, 54), aktiviteter med samhällsengagemang 
(46, 49, 53, 54) och frivilligarbete (46, 48, 49, 53, 54).   
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Sociala aktiviteter innebär att dela en aktivitet med andra. Vilken betydelse detta har för äldre 
har i artiklarna beskrivits på olika sätt. Vid vår analys delade vi in dessa i följande kategorier; 
sociala relationer, vidgade vyer, meningsfullhet, tillhörighet, delaktighet, sociala rutiner, 
livsberikande, tillföra något till andra, personlig utveckling och välbefinnande. 

5.1 Sociala relationer 
Samtliga artiklar tar upp betydelsen av sociala relationer (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56). De sociala aktiviteterna gav deltagarna i studierna tillfälle att stifta nya bekantskaper 
(46, 49, 56) och interagera med andra människor (46, 50, 52, 55). De sociala aktiviteterna 
innebar att ha saker att göra tillsammans och samtidigt kunna skratta och ha roligt (53, 56). 
Det kunde också innebära att vara bland andra människor (46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56) och 
utföra en aktivitet i tysthet (48). Den som inte kände sig riktigt i form visades förståelse för 
det och kunde bara sitta med (48). Relationerna mellan gruppmedlemmarna beskrevs som 
ömsesidiga (50), likaställda (48) och trygga (53). I de sociala aktiviteterna kunde människor 
mötas (46, 56), visa intresse för varandra (51, 55) och se varandra som personer (46, 56). Den 
sociala aktiviteten blev till ett medel att etablera och upprätthålla relationer med andra (48, 49, 
53, 54, 56).  

Samvaron och de sociala relationerna poängterades av deltagarna i artiklarna som mycket 
viktiga (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). En av deltagarna uttryckte att relationen i 
den sociala aktiviteten var viktigare än själva aktiviteten i sig. Så viktigt att han deltog trots att 
han inte uppskattade aktiviteten alls (55). Något som var bekymmersamt för deltagarna var 
när de sociala aktiviteterna endast pågick under en begränsad tid; när aktiviteten avslutades 
avbröts de relationer som aktiviteten innefattat (56). 

“Actually, I disliked it when they . . . I did get attached to some of 

the students, and then when they’re gone, they’re gone…. It 

ran through this place, the nursing home” Citerad deltagare i (56, s.51). 
 

Samvaron uppskattades särskilt mycket i de grupper som var självstyrda (48). Något annat 
som betonats som viktigt var att relationerna i gruppen var ömsesidiga, att alla räknades samt 
att det fanns en inbördes jämlikhet (48, 51). Det var också viktigt att uppskattningen av 
samvaron delades av alla (56).  

“All my leisure activities involve people. To me that’s the exciting 

 part of leisure activities. I’m going to be engaged and someone is 

 going to engage me. I have to see people. I have to relate with them 

 and talk to them. This to me is life” Citerad deltagare i (54, s.47).  
 

5.2 Vidgade vyer 
Alla artiklar tar på olika sätt upp betydelsen av vidgade vyer (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56). De sociala aktiviteterna bidrog till att deltagarna fick kontakt med människor som 
inte var lika varandra (46, 53), människor de annars inte hade träffat (53, 56). Detta innebar 
att de tog del av andras perspektiv (47), fick inblick i andras världar (53, 56), tänkte på nya 
sätt (54), delade livserfarenheter (47, 50, 56) och fick ökad social medvetenhet (53). För vissa 
innebar dessa möten att de lärde känna sig själva och blev medvetna om sina fördomar (53). 
De sociala aktiviteterna innehöll även utbyten om sådant som engagerade (49, 51, 55) och 
lärande av nya saker tillsammans med andra (48, 49, 50, 52, 53). Det innebar också att 
komma ut och se något annat (50, 51, 53, 54, 55, 56); de deltagare som inte kom ut så ofta 
talade om andrum från att vara hemma (55).  
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“…I get out of the house. That’s really worth a lot” Citerad deltagare i (55, 
s.237). 

 

För en del deltagare förlades de sociala aktiviteterna till hemmet exempelvis besök av 
bibliotekarien (51) eller en bokcirkelgrupp (47). 

”We read the same book and discuss it. .… it’s not easy to describe what you 

feel. You experience community” Citerad deltagare i (47, s.99). 
 

5.3 Meningsfullhet 
I nästan alla artiklar tas meningsfullhet upp som en betydelse av sociala aktiviteter (46, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56). De sociala aktiviteterna gav deltagarna meningsfullhet i livet. 
Deltagandet var en hjälp för deltagarna att upprätthålla sin sociala roll (48, 51), sin förmåga 
(48, 55) och sitt liv (54). Att upprätthålla sitt liv sågs som mycket viktigt (52). Deltagarna fick 
i de sociala aktiviteterna tillfälle att uttrycka sina värderingar i handling (46) och vara med om 
att åstadkomma förändring till det bättre (49, 56). Engagemanget i de olika sociala 
aktiviteterna gav deltagarna stolthet (49, 51, 53, 54) och fokus utanför sig själva (49). För en 
del deltagare var det samhörigheten som gjorde att aktiviteten kändes meningsfull (49, 50, 
54), för några att utföra en aktivitet som har betydelse för någon annan (49), för någon var det 
att dela en omtyckt aktivitet med andra (50).  

5.4 Tillhörighet 
Så gott som alla artiklar talar om betydelsen av tillhörighet (46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 
56). I de sociala aktiviteterna fick deltagarna en roll i ett socialt sammanhang där de upplevde 
tillhörighet och hade betydelse för andra (49). Att ha en social roll fyllde deltagarnas sociala 
behov (54) och minskade deras ensamhet (53, 55, 56). Deltagandet i de sociala aktiviteterna 
gav en ökad känsla av värde (48, 49, 53, 56), deltagarna kände sig behövda och värdesatta 
(52). I de sociala aktiviteterna formades en identitet som hängde samman med de aktiviteter 
deltagarna utförde (49, 50, 54). Det sociala engagemanget bidrog på så vis till bibehållandet 
av den egna identiteten (50). Det gav ökad självaktning att få tillfälle att använda kunnande 
som bygger på ett helt livs erfarenheter (48). Att vara någon att räkna med upplevdes som 
viktigt (47, 56). Vid personliga förluster var det extra viktigt att känna tillhörighet i en grupp 
av likar; att ha vänskap, stöd och förståelse av andra som genomgått liknande erfarenheter 
(48).  

5.5 Delaktighet 
De flesta artiklarna talar om delaktighet (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56). I de sociala 
aktiviteterna fick deltagarna en känsla av delaktighet. Deltagarna engagerade sig i sociala 
aktiviteter (46, 47, 48, 51, 54) och relationer (54). De fick ett syfte i livet (48, 49) och kände 
att de var en del av ett större sammanhang (56), att de var en del av livet (47). För att känna 
denna delaktighet var acceptansen för olikheter i gruppen viktig (46). För de deltagare som 
levt ett isolerat liv innebar engagemanget i sociala aktiviteterna en tydlig upplevelse av närhet 
till samhället (53). De deltagare som engagerade sig i samhället kände tillhörighet till 
samhället (49). Det beskrevs som värdefullt att dela något med andra (47, 48, 50, 51, 54, 55, 
56) och känna sig som en del av resten av världen (47, 51, 52). 
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5.6 Sociala rutiner 
Största delen av artiklarna tar upp betydelsen av att ha sociala rutiner (48, 49, 50, 51, 53, 54, 
55, 56). Sociala aktiviteter som var återkommande gav regelbunden social kontakt (51, 53, 
56) och var något att se fram emot (48, 50, 55, 56). Inplanerade aktiviteter organiserade tiden 
(55) och fyllde tiden med något meningsfullt och trivsamt att göra (49, 53, 55, 56). De gav 
motivation att hålla sig igång (48, 49, 51, 53, 54, 55) och leva med siktet inställt framåt i tiden 
(48, 55). En av deltagarna gav på ett enkelt sätt uttryck för detta: ”gives me a reason for 

getting up in the morning” (48, s.54). De sociala aktiviteterna innebar även att deltagarna 
kunde bibehålla en länk till sitt förflutna (50, 54). Detta kunde vara att fortsätta med en 
aktivitet som tidigare utförts tillsammans med en äldre släkting (50) eller att föra vidare 
familjetraditioner (54).  

5.7 Livsberikande 
Flertalet av artiklarna beskriver sociala aktiviteter som livsberikande (48, 49, 50, 53, 54, 55, 
56). 

De sociala aktiviteterna lyste upp livet (55) och gav livsgnista (56). Engagemanget i de 
sociala aktiviteterna gav möjlighet att berika andra människors liv (54) och dela med sig till 
varandra (48).  En av studierna hade en deltagare som höll lektioner i lappteknik vilket gav 
berikande social interaktion:  

“Those women have given me so many gifts. So much satisfaction. And I’ve received so 

much more than I’ve given” (50, s.9). 

De sociala aktiviteterna fyllde deltagarna med energi (49), gav en positiv syn på livet (53). 

5.8 Tillföra något till andra 
Drygt hälften av artiklarna tar upp betydelsen av att kunna tillföra andra något (47, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 56). I de sociala aktiviteterna bidrog deltagarna med sitt kunnande (49) och lärde 
av varandra (48, 53, 55), tog ansvar (47, 53, 56) och gav varandra stöd (51). Det var här 
viktigt för deltagarna att deras bidrag värdesattes (47, 50, 56). Vissa deltagarna såg i de 
sociala aktiviteterna en möjlighet att hjälpa och vara till nytta för andra (56). För deltagarna i 
en av studierna innebar deltagandet i sociala aktiviteter ett engagemang i aktiviteter med 
samhällsnytta (49).  

5.9 Personlig utveckling 
I några artiklar talar om betydelsen av personlig utveckling (53, 54, 56). Sociala aktiviteter 
innebar för deltagarna en personlig utveckling. De sociala aktiviteterna gav deltagarna tillfälle 
att pröva sin förmåga och uttrycka sig själva. De fick ökat självförtroende, större 
självständighet och mod att vara sig själva (53). En deltagare beskriver hur deltagarna i de 
sociala aktiviteterna kunde växa tillsammans och fick en chans att visa vilka de var som 
personer. En annan deltagare i samma studie uttryckte det som utvecklande att ha något att 
ansvara för (56). 

5.10 Välbefinnande 
De sociala aktiviteterna bidrog till deltagarnas välbefinnande (48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55). 
De sociala aktiviteterna gav deltagarna tillfredsställelse och välbefinnande i livet. Något som 
bidrog till personligt välbefinnande var känslan av tillhörighet till och acceptans av gruppen 
(48). 
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En av studierna rymmer en samling citat som beskriver olika uttryckssätt av välbefinnande:  

“It makes me feel proud; confident; I feel a sense of accomplishment; it has given me 

the license to be me for the first time; I have become more daring; I feel contentment; I 

am a free person; I feel a sense of worth and usefulness; I have a purpose; I am 

constantly learning” (53, s.340). 

De sociala aktiviteterna motiverade till att fortsätta leva ett självständigt och tillfredsställande 
liv (54). De var en länk till världen utanför som gjorde livet värt att leva (47). 

6. Diskussion 
Vår studie har visat att sociala aktiviteter kan ha en rad olika betydelser för äldre människor. 
Sociala aktiviteter gav sociala relationer, vidgade vyer, meningsfullhet, tillhörighet, 
delaktighet, sociala rutiner, livsberikande, tillföra något till andra, personlig utveckling och 
välbefinnande. 

6.1 Metoddiskussion 
Vårt val av kvalitativ forskningsansats anser vi ha varit lämpligt till vårt syfte eftersom 
kvalitativ ansats avser att skapa förståelse genom att beskriva och förklara ett fenomen (41). 
Vår förhoppning är att vår beskrivning av deltagarnas upplevelser kommer att bidra till ökad 
förståelse för vilken betydelsen sociala aktiviteter har för äldre människor. 

Med den kunskap vi har och de artiklar vi funnit anser vi att vårt val av databaser varit 
tillämpligt för vår studie. Vi har dock fått leta oss fram och fått ha ett öppet sinne för att finna 
artiklar som kunnat ge den information vi eftersökt. Vi har ställt oss frågan vilken betydelse 
sociala aktiviteter har för äldre och sökt artiklar som beskriver detta. Vi har dock fått många 
irrelevanta träffar. Sökningen på begreppet “productive activities” som enligt Kielhofner 
inbegriper sociala aktiviteter (8) gav inga användbara träffar. Ett annat begrepp vi använt som 
sökord, social delaktighet, sammanföll med grundläggande begrepp inom arbetsterapi 
redovisade i vår bakgrund. Såhär i efterhand funderar vi på om vi även borde ha sökt på 
meningsfullhet, också det ett grundläggande begrepp inom arbetsterapi. Eftersom resultatet 
visar att sociala aktiviteter kan upplevas som meningsfullt skulle en sådan sökning kunnat ge 
fler artiklar som studieunderlag och därigenom utökat trovärdigheten.  

Vid sökningen hade vi svårighet med hur vi skulle välja sökord för att få artiklar som 
handlade om äldre människor. Det finns ett antal olika uttryck i det engelska språket som 
definierar äldre som grupp. Vi upptäckte förhållandevis tidigt att funktionen ”limits” som 
finns i de flesta av databaserna vi använde även gick att använda för att avgränsa sökningen 
åldersmässigt. Vi tyckte den var lämplig att använda eftersom den säkerställde att hela 
åldersgruppen vi eftersökte kom med. Sökresultatet blev på detta sätt inte avhängigt vårt 
ordval i sökorden. Detta till trots fanns det i studierna enstaka deltagare som var något yngre 
än vårt inklusionskriterie. Eftersom nästan samtliga deltagare i studierna uppfyllde kravet 
åldersmässigt anser vi att trovärdigheten för studien inte påverkas.   

Våra inklusions- och exklusionskriterier utgjorde en gemensam grund för vårt urval. Vi tycker 
att de fungerade väl vid vårt val av artiklar. Vårt exklusionskriterie ”fokus på åkomma i 
deltagargrupp” innebar att vi sållade bort ett antal artiklar redan vid första urvalet där titeln 
påvisade deltagare med bestämd diagnos. I de fall titeln trots nämnd diagnos ändå verkade 
tyda på ett innehåll av sociala aktiviteter läste vi abstrakten. Vår fundering i efterhand är om 
vi missat användbar information med detta förfarande. Vårt slutliga val av artiklar inkluderar 
en artikel med en i titeln uttalad åkomma i deltagargruppen men med tydligt fokus på sociala 
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aktiviteter. Vi anser inte detta påverkar överförbarheten eftersom äldre människor i allmänhet 
ofta har krämpor av olika slag.  

Inför kvalitetsgranskningen valde vi mellan olika granskningsmallar och valet föll på den som 
innehöll för oss mest lättfattlig information om vad bedömningspunkterna handlade om. Det 
krävdes ändå mycket resonemang innan vi kom fram till en gemensam bedömning av 
kvaliteten på artiklarna. Den slutgiltiga bedömningen av artiklarna anser vi vara korrekt utförd 
vilket ger studien trovärdighet. 

Vår dataanalys upplevde vi som komplicerad men vi kan ändå inte se att någon annan 
analysmetod hade gjort analysarbetet lättare. De skilda betydelser av sociala aktiviteter som 
deltagarna i studierna förmedlat och som vi kodat satte vi i vår analys samman till kategorier. 
Denna indelning skulle kunna göras på annat vis men vi valde att göra på det sätt vi fann vara 
mest logiskt. Vi har beskrivit det deltagarna i studierna förmedlat. Därför är vår bedömning 
att en annan indelning endast hade kunnat ge en annan synvinkel på resultatet. 
Innehållsmässigt skulle ändå resultatet bli detsamma.   

I analysen hade vi svårigheter med att sammanfatta kategorierna i olika teman på ett 
trovärdigt sätt. Ett tema ska överensstämma med innebörden i kategorierna (43). Vi har vare 
sig intervjuat deltagarna i studierna eller haft tillgång till studiernas råmaterial. Att då sätta 
ihop kategorier till teman anser vi vara alltför spekulativt för att göra deltagarna i artiklarna 
rättvisa. I och med att vi gjort en litteraturstudie har vi bara kunnat tolka det författarna i sin 
tur tolkat utifrån det datamaterial som deltagarna förmedlat. Eftersom denna studie har ett 
begränsat underlag kan vi endast visa på vilken betydelse sociala aktiviteter kan ha. Studien 
visar på en variation av olika betydelser men också på sådant som varit gemensamt. Vi har 
försökt beskriva dessa likheter och skillnader. 

För att möjliggöra en bedömning av vår studies tillförlitlighet har vi beskrivit vårt 
tillvägagångssätt noggrant. Genom att ge en tydlig metodbeskrivning ges läsaren 
förutsättningar att bedöma studiens trovärdighet (45). 

Vid vår tolkning av resultatet kan vi ha förbigått vissa aspekter på grund av våra egna tidigare 
erfarenheter av sociala aktiviteter och möten med äldre människor. Dessa erfarenheter har gett 
oss en positiv inställning till sociala aktiviteter och en uppfattning om att deltagande i sociala 
aktiviteter är viktigt för äldre människors fungerande i det dagliga livet. Under arbetets gång 
har vi haft detta i åtanke för att minska risken för bias. 

För att öka resultatets tillförlitlighet hade det varit till fördel om vi hade haft möjlighet till 
triangulering. Triangulering är att kontrollera resultatet exempelvis med en tredje forskare för 
att få fram ytterligare perspektiv (57). Det hade kunnat ge en annan vinkling på vårt resultat 
om vi kunnat ta in en tredje person med annan bakgrund och annan förförståelse än vår.  

Även om vi har vissa kunskaper i det engelska språket finns det risk för feltolkningar. Det 
faktum att engelskan varken är vårt modersmål eller ett språk vi levt med under en längre tid 
innebär att vi inte till fullo haft möjlighet att förstå nyanserna i språket.  

Vi har sökt och anser att vi har funnit utifrån vårt syfte relevant information. Detta innebär att 
vi fått svar på vilken betydelse sociala aktiviteter kan ha för äldre människor. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Resultat relaterat till tidigare forskning 
De sociala aktiviteterna gav sociala relationer där ömsesidigheten betonades som viktig. Detta 
stämmer väl överens med Breheny och Stephens studie om hur äldre strävar efter att få sina 
relationer ömsesidiga och likställda (33). Deltagarna i studien kände tillhörighet till den 
sociala gruppen vilket är ett mänskligt socialt behov (35).  

De sociala aktiviteterna bidrog till vidgade vyer och en känsla av tillhörighet i den grupp de 
sociala aktiviteterna utfördes i. Vi relaterar detta till att äldre ofta får en minskad social värld 
(22) något som resultatet visar att sociala aktiviteter kan motverka. Deltagarna kände även 
tillhörighet i en vidare bemärkelse; de kände närhet till samhället och resten av världen.  

Genom de sociala aktiviteterna gavs tillfälle att tillföra något till andra. Detta upplevde 
deltagarna som meningsfullt. Antonovsky menar likaså han att det ger meningsfullhet att 
kunna bidraga med något i ett socialt sammanhang (13). Deltagarna betonade att det är viktigt 
att deras bidrag värdesattes. Detta överensstämmer med Antonovskys uppfattning att det är 
viktigt att känna socialt erkännande (13). 

De sociala aktiviteterna bidrog till delaktighet. Deltagarna delade engagemang, aktiviteter, 
erfarenheter och intressen. De bidrog med sitt kunnande och kände tillhörighet i ett socialt 
sammanhang. Detta stämmer väl överens med Jonsson och Nicklassons beskrivning av 
delaktighet; att på ett jämställt sätt ta del i aktiviteter i ett socialt sammanhang och få 
möjlighet att bidra med något (20). 

De sociala aktiviteterna gav regelbundenhet i deltagarnas sociala liv. De sociala aktiviteterna 
organiserade tiden och fick deltagarna att blicka framåt i tiden. Detta är i linje med 
Leufstadius och Argentzells resonemang om att aktivitet strukturerar och påverkar hur vi 
upplever tiden (5). De sociala aktiviteterna motiverade deltagarna till aktivitet. Enligt 
Leufstadius och Argentzell kan sysselsättning upplevas som meningsfullt (5). 

6.2.2 Resultat relaterat till omgivning 
Bland de studier vi har som grund för vårt resultat återfinns ett par som är gjorda i samhällen 
(Nya Zeeland och Sydafrika) som skiljer sig markant från vårt. Den ena studien (49) visade på 
ett samhällsengagemang som vi anser sakna motstycke i Sverige och den andra (53) på en 
kultur där människor levt ett i våra ögon väldigt begränsat liv. Vi tror att detta påverkat 
deltagarnas upplevelse av och engagemang i sociala aktiviteter. Dessa studier berör 
människor som är vid god vigör. En fråga vi ställt oss är om behovet av social kontakt är 
detsamma även för den som inte känner sig riktigt kry. 

Flertalet av artiklarna beskriver studier med deltagare som hade nedsatt aktivitetsförmåga och 
därmed svårt att ta sig ut (47, 50, 51, 52, 55, 56). Resultaten visar att sociala kontakter är 
viktiga även för dem. För att fortfarande kunna deltaga i sociala aktiviteter krävdes en viss 
anpassning. De sociala aktiviteterna utformades på ett sådant sätt att deltagarna kunde deltaga. 
I en artikel beskrivs hur äldre bytte typ av aktiviteter till mindre fysiskt krävande sådana och 
till aktiviteter förlagda till hemmet. Detta exemplifieras med en beskrivning av hur en 
deltagare kunde ordna det för sig så att hon hade bokcirkeln hemma hos sig (47). Vi ser dock 
inte detta som en lösning som gäller alla eftersom den inbegriper ett beroende av att andra 
människor vill och kan komma. Även sättet att deltaga kan ändras när människor får sämre 
funktionsförmåga; från att ha varit en aktiv deltagare i sociala aktiviteter blev deltagaren en 
åskådare (47). Vi ser även detta som ett sätt att vara delaktig; att deltaga i ett socialt 
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sammanhang även om förmågan att utföra aktiviteter inte är vad den har varit. Vikten av att 
vara bland andra människor beskrivs också i flertalet av artiklarna (47, 48, 51, 52, 54, 55, 56). 

En annan fråga vi ställt gäller de äldre som drar sig undan sociala aktiviteter och endast utför 
sina nödvändiga dagliga aktiviteter. Om detta beror på att orken inte räcker till, hur ska de då 
orka med sociala aktiviteter dessutom? En av våra artiklar har deltagare med 
funktionsnedsättningar som tar mycket kraft. För dessa deltagare fungerade deras sociala 
aktiviteter som en motvikt till detta. De sociala aktiviteterna höll dem på benen och gav dem 
livskvalitet. De fick ökad aktivitetsförmåga och distraktion från sin dagliga kamp att fungera i 
vardagen (54).  

Vår studie har visat att sociala aktiviteter tillför mycket positivt. Vi har sinsemellan diskuterat 
vilka förutsättningar äldre i praktiken har att deltaga i sociala aktiviteter. Det torde vara 
skillnad på att ta sig till en social aktivitet i ett sammanhang som är gammalt och vant jämfört 
med en ny social aktivitet där allt är nytt. I en utav studierna i vårt underlag redovisades 
deltagarnas första kontakt med den sociala aktiviteten. Det visade sig att de flesta hade gått 
med i en grupp med sociala aktiviteter efter att ha fått en personlig rekommendation (48). En 
annan studie tar upp värdet av ett välkomnande klimat (55). Hindrande omständigheter vi stött 
på i studierna är höga kostnader (46, 48) och praktiska svårigheter med transporten till och 
från de sociala aktiviteterna (46). Andra viktiga förutsättningar som framkommit för att 
deltagandet ska upplevas som positivt är att deltagarna får information om vad som ska hända 

(47, 56) och själv kan välja om de vill deltaga (47, 48). I en av artiklarna gavs exempel på hur 
familjemedlemmar till deltagaren såg ned på den sociala aktiviteten vilket höll henne tillbaka. 
För andra familjer i samma artikel innebar den sociala aktiviteten minskad börda för övriga 
familjemedlemmar; deltagaren hade fullt upp utan dem. Det fanns även familjer som gav 
uppmuntran vilket gjorde att deltagaren levde upp (53). 

6.3 Tillämpning inom arbetsterapi  
Resultatet visar att sociala aktiviteter kan medföra sociala relationer, meningsfullhet, 
delaktighet och upprätthållande av aktivitetsförmåga. Detta anser vi spegla ett 
arbetsterapeutiskt synsätt. Eftersom resultatet visar att sociala aktiviteter kan vara positivt för 
äldre anser vi det vara en utmaning för arbetsterapeuter att omsätta detta i sitt dagliga arbete. 
Aktiviteter, exempelvis matlagning, kan ofta utföras i grupp och på så sätt medföra sociala 
kontakter. Detta kan en arbetsterapeut med fördel använda i sitt arbete.  

Vår åsikt är att arbetsterapeuter bör vara medvetna om att det kan finnas olika orsaker till att 
äldre stannar hemma istället för att medverka i sociala aktiviteter. Det kan bland annat vara 
hur den äldre känner sig. Engagemang i aktivitet hos äldre påverkas av hur friska de känner 
sig (48). I detta sammanhang tror vi att det är viktigt att tänka på att sociala aktiviteter har 
mycket att tillföra och då försöka motivera till deltagande. Om det verkar vara motigt att ta sig 
iväg till en social aktivitet tror vi att det är viktigt att vara lyhörd för detta, att ge stöd och 
uppmuntran. Människor är olika. Det är individuellt vad varje människa är intresserad av för 
sorts social aktivitet. Som ett led i klientcentrerat arbetssätt anser vi att arbetsterapeuten bör ta 
fasta på de aktiviteter som känns meningsfulla för den äldre och är förenliga med dennes 
intressen.  

Vi funderar på hur en arbetsterapeut ska sätta mål och motivera äldre människor till 
självständighet när besöken av arbetsterapeut och hemvårdspersonalen utgör en stor del av 
deras sociala kontaktnät. Den ökade självständigheten kan då leda till ökad ensamhet och 
isolering om de samtidigt inte har möjlighet att deltaga i sociala aktiviteter. Vi tror att det är 
av vikt att vara medveten om att praktiska omständigheter kan utgöra ett hinder; att 
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exempelvis försöka verka för låga kostnader och informera om vilka möjligheter det finns att 
få hjälp att ta sig till en social aktivitet. Hur självständigt äldre människor kan leva påverkas 
av hur omgivningen ser ut, exempelvis framkomliga gångvägar och väl tilltagna 
trafikljusintervaller vid övergångsställena (58). De äldre som har potential att bli helt 
självständiga har i en miljö med god tillgänglighet så mycket lättare att ta sig till sociala 
aktiviteter utanför hemmet. I ett klientcentrerat arbetssätt ingår att möjliggöra aktivitet (59). 
För en arbetsterapeut innebär detta ett ansvar att verka för en miljö där äldre människor har 
möjlighet att vara aktiva och därmed delaktiga.   

6.4 Förslag till vidare forskning 
Vårt resultat visar att sociala aktiviteter kan ge äldre människor ökat välbefinnande, struktur i 
vardagen och ökad aktivitetsförmåga. De sociala aktiviteterna gav ömsesidiga sociala 
relationer som var betydelsefulla för deltagarna. En studies överförbarhet påverkas av hur väl 
urvalet representerar undersökningsgruppen (60). Studien har ett representativt urval genom 
de inkluderade artiklarna som svarar upp till studiens syfte. Artiklarna har ett urval av 
deltagare som lever i olika sammanhang i olika länder. Det underlag artiklarna utgör rymmer 
ett stort spann både åldersmässigt bland deltagarna och i fråga om olika sorters sociala 
aktiviteter. Detta anser vi betyda att studien har viss överförbarhet. En mer omfattande studie 
än vår skulle kunna ge ett resultat med större överförbarhet. I synnerhet tycker vi det behövs 
ytterligare forskning på sociala aktiviteters betydelse för äldre människor med nedsatt 
aktivitetsförmåga. Denna målgrupp klarar ofta inte att transportera sig på egen hand till 
sociala aktiviteter. Detta menar vi kan leda till större nedsättningar av aktivitetsförmågan 
vilket i sin tur kan orsaka ökat hjälpbehov som kräver stora insatser från samhället. 

7. Slutsats 
Sociala aktiviteter visade sig vara betydelsefulla på flera sätt för deltagarna i studierna som 
utgör underlag för den här studien.  Sociala aktiviteter gav sociala relationer där ömsesidighet 
och jämlikhet betonades som viktigt. Deltagarna fick en plats i tillvaron och struktur i 
vardagen. Sociala aktiviteter bidrog till välbefinnande och berikade livet. Deltagarna levde 
upp och fick något att kämpa för. 

  



18 

 

Källförteckning 
1. Ivarsson A-B, Müllersdorf M. An integrative review combined with a semantic review 

to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing 
and task. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2008; 15: 52-63. 
 

2. Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF). 2001. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf  
Hämtad: 2013-09-12 
 

3. Trombly C A. Occupation: Purposefulness and Meaningfulness as Therapeutic 
Mechanisms. The American Journal of Occupational Therapy. 1995; 49(10): 960-972. 
 

4. Leufstadius C, Erlandsson L-K, Björkman T, Eklund M. Meaningfulness of Daily 
Occupations among Individuals with Persistent Mental Illness. Journal of 
Occupational Science. 2008; 15(1): 27-35. 
 

5. Leufstadius C, Argentzell E. Meningsfull aktivitet och psykiskt funktionshinder. I: 
Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C, editors. Aktivitet & relation: mål och medel 
inom psykosocial rehabilitering. 1. -uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011. s. 175-200. 
 

6. Williams Pedretti L, Early M B. Occupational Performance of Practice for Physical 
Dysfunction. In:  M. B. Early M B, Williams Pedretti L. editors. Occupational 
Therapy Practice Skills for Physical Dysfunction. 5th ed. St Louis: Mosby; 2001. p. 3-
12. 
 

7. Creek J, Bullock A. Assessment and outcome measurement. In: Creek J, Lougher L, 
editors. Occupational therapy and mental health. 4. ed. Edinburgh: Churchill 
Livingstone; 2008. p.81-107. 
 

8. Kielhofner G. Model of human occupation: theory and application. 4. ed. Baltimore, 
MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 
 

9. Isaksson G, Skär L, Lexell J. Women’s perceptionof changes in the social network 
after a spinal cord injury. Disability and Rehabilitation. 2005; 27(17): 1013-1021. 
 

10. Health Systems Strengthening Glossary WHO 1998: 
http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index5.html  Hämtad : 2013-09-12 
 

11. Kostenius C, Lindqvist A. Hälsovägledning – från tanke till ord och handling. Lund: 
Studentlitteratur; 2006. 
 

12. Hocking C. Contribution of Occupation to Health and Well-Being. In: Blesedell 
Crepeau E, Cohn ES, Boyt Schell BA, editors. Willard & spackman’s Occupational 
Therapy. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & 
Wilkins; 2009. p. 45-54. 
 

13. Antonovsky A. Hälsans mysterium. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur; 2005. 
 



19 

 

14. Creek J. The knowledge base of occupational therapy. In: Creek J, Lougher L, editors. 
Occupational therapy and mental health. 4. ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 
2008. p.31-55. 
 

15. Kielhofner G. Conceptual foundations of occupational therapy. 3. ed. Philadelphia: F. 
A. Davis Company; 2004. 
 

16. Söderback I. Interventions: The Occupational Therapist Enables Recovery. Recovery 
Interventions: Overview. I: Söderback I. Editor. International Handbook of  
Occupational Therapy Interventions. Dordrecht: Springer; 2009. p.403-411.   
 

17. Fisher A G, Nyman A. OTIPM: En modell för ett professionellt resonemang som 
främjar bästa praxis i arbetsterapi. 3.uppl. (FoU-rapport 1/2007). Nacka: Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter; 2007.  
 

18. Svenska akademien. Svenska akademiens ordlista över svenska språket. 11 uppl. 
Stockholm: Norstedts; 1986. 
 

19. KAWA. http://individual.utoronto.ca/michaeliwama/origins.htm Hämtad: 2013-10-18. 
 

20. Nicklasson M, Jonsson H. Experience of participation as described by people with 
hand deformity caused by rheumatic disease. British Journmal of Occupational 
Therapy. 2012; 75(1): 29-35. 
 

21. FHI. http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/delaktighet-
inflytande/ Hämtad: 2013-11-08. 
 

22. Wiles J L, Allen R E S, Palmer A J, Hayman K J, Keeling S, Kerse N. Older people 
and their social spaces: A study of well-being and attachment to place in Aotearoa 
New Zealand. Social Science & Medicine. 2009; 68, 664-671. 
 

23. Nelson D L. Therapeutic Occupation: A Definition. The American Journal of 
Occupational Therapy 1996; 50(10): 775-782. 
 

24. Armour M. Meaning Making in Survivorship: Application to Holocaust Survivors. 
Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2010; 20: 440-468. 
 

25. Balandin S, Llewellyn G, Dew A, Ballin L, Schneider J. Older disabled workers’ 
perceptions of volunteering. Disability & Society. 2006; 21(7): 677-692. 
 

26. Dehlin O, Rundgren Å. Aldring. I: Dehlin O, Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson G, 
Haahr Christiansen G. Gerontologi: Aldringen set i et biologisk, psykologisk, socialt 
og samfundsmaessigt perspektiv. Köpenhamn: Gads Forlag; 2001. s. 23-37. 
 

27. Shiovitz-Ezra S, Litwin H. Social network type and health-related behaviors: Evidence 
from an American national Survey. Social Science and Medicine. 2012; 75: 901-904.  
 

28. Lancee B, Radl J. Social Connectedness and the Transition from Work to Retirement. 
2012. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2012; 67(4):481-90.  
 



20 

 

29. Smith J M. Toward a Better Understanding of Loneliness in Community-Dwelling 
Older Adults. The Journal of Psychology. 2012; 146(3): 293-311. 
 

30. de Jong Gierveld J. A review of loneliness: concept and definitions, determinants and 
consequences. Reviews in Clinical Gerontology. 1998; 8: 73-80. 
 

31. McWhirter 1990 i Rokach A. Cultural Background and Coping with Loneliness. The 
Journal of Psychology. 1999; 133(2): 217-229. 
 

32. Beel-Bates C A, Ingersoll-Dayton B, Nelson E. Deference as a Form of Reciprocity 
Among Residents in Assisted Living. Research on Aging. 2007; 29(6): 626-643.  
 

33. Breheny M, Stephens C. ‘I sort of pay back in my own little way’: managing 
independence and social connectedness through reciprocity. Aging & Society. 2009; 
29: 1295-1313.  
 

34. Isaksson G, Lexell J, Skär L. To regain participation in occupations through human 
encounters - narratives from women with spinal cord injury. Disability and 
Rehabilitation. 2007; 1-10, i First article. 
 

35. Flygare E. Sociala interaktioner och transaktionella behov. I: Stål R, editor. 
Vårdkommunikation i teori och praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2008. s. 125-
144. 
 

36. Newall N E, Chipperfield J G, Clifton R A, Perry R P, Swift A U, Ruthig J C. Causal 
beliefs, social participation, and loneliness among older adults: A longitudinal Study. 
Journal of  Social and Personal Relationships. 2009; 26(2-3): 273-290. 
 

37. The WOR L D HE A LTH R E P ORT 2000 WHO. 
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf  Hämtad: 2013-09-12. 
 

38. HSL, SFS 1982:763. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/  
Hämtad 2013-09-12 
 

39. Lampinen P, Heikkinen R-L, Kauppinen M, Heikkinen E. Activity as a predictor of 
mental well-being among older adults. Aging & Mental Health. 2006; 10(5): 454-466. 
 

40. Polit D F, Beck C T. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 
practice. 9.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 
2012.  
 

41. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 
och presentation av omvårdnadsforskning. 3. uppl. Stockholm: Natur & Kultur; 2013. 
 

42. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011. 
 
 
 



21 

 

43. Lundman B, Hällgren Graneheim U. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär M, 
Höglund-Nielsen B, editors. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. s.187-201. 
 

44. Chekol I-M. Fenomenografi. I: Granskär M, Höglund-Nielsen B, editors. Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 
2012. S.95-108. 
 

45. Lundman B, Hällgren Graneheim U. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär M, 
Höglund-Nielsen B, editors. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2008. s.159-172. 
 

46. * Andonian L, Mac Rae A. Well older adults within an urban context: strategies to 
create and maintain social participation. British Journal of Occupational Therapy. 
2011; 74(1): 2-11. 
 

47. * Haak M, Dahlin Ivanhoff S, Fänge A, Sixsmith J, Iwarsson S. Home as the Locus 
and Origin for Participation: Experiences Among Very Old Swedish People. OTJR: 
Occupation, Participation and Health. 2007; 27(3): 95-103. 
 

48. * MacKean R, Abbott-Chapman J. Older people’s perceived health and wellbeing: 
The contribution of peer-run community-based organisations. Health Sociolgy 
Review. 2012; 21(1): 47-57. 
 

49. * Wiles J L, Jayasinha R. Care for place: The contributions older people make to their 
communities. Journal of Aging Studies. 2013; 27: 93-101. 
 

50. * Heatwole Shank K, Cutchin M P. Transactional Occupations of Older Women 
Aging-in-Place: Negotiating Change and Meaning. Journal of Occupational Science. 
2010; 17(1): 4-13. 
 

51. * Witsø A E, Vik K, Ytterhus B. Participation in Older Home Care Recipients: A 
Value-Based Process. Activities, Adaptation & Aging. 2012; 36: 297-316. 
 

52. * Green S, Sixsmith J, Dahlin Ivanhoff S, Sixsmith A. Influence of occupation and 
home environment on the wellbeing of European elders. International Journal of 
Therapy and Rehabilitation. 2005; 12(11): 505-509. 
 

53. * Nadasen K. “Life Without Line Dancing and the Other Activities Would be Too 
Dreadful to Imagin”: An Increase in Social Activity for Older Women. Journal of 
Women & Aging. 2008; 20(3/4): 329-342. 
 

54. * Stevens-Ratchford R, Cebulak B J. Living Well with Arthritis: A Study of Social 
Occupations and Successful Aging. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. 
2004; 22(4): 31-51. 
 

55. * Tse T, Howie L. Adult day groups: addressing older people’s needs for activity and 
companionship. Australasian Journal of Ageing. 2005; 24(3): 134-140. 
 



22 

 

56. * Underwood H L, Dorfman L T. A View from the other Side: Elders’ Reactions to 
Intergenerational Service-Learning. Journal of Intergenerational Relationships. 2006; 
4(2): 43-60. 
 

57. Thorén-Jönsson A-L. Grounded Theory. I: Granskär M, Höglund-Nielsen B, editors. 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2., [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur; 2012. s.135-153. 
 

58. Marshall V W, Altpeter M. Cultivating Social work Leadership in Health Promotion 
and Aging: Strategies for Active Aging Interventions. Health & Social Work 2005 
Volym 30 Number 2. 
 

59. Kielhofner G. Conceptual foundations of occupational therapy. 4. ed. Philadelphia: F. 
A. Davis Company; 2009. 
 

60. Taylor M C, Evidence- based Practice for Occupational Therapists. 2nd ed. Oxford: 
Blackwell Publishing; 2007. 

 

     * Artiklar inkluderade i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, år,  
Land, Titel 

Syfte Metod Resultat 
Slutsats 

Kvalitet 

Andonian L, 
MacRae A, 2011, 
USA, Well older 
adults within an 
urban context: 
strategies to create 
and maintain 
social 
participation. 

Att beskriva äldres 
erfarenheter av att 
leva och delta 
socialt i en 
storstad. 

Kvalitativ metod med 
aktionsforskningsansats. 
Photovoice. Intervju 
omkring fotografier. 
Fokusgrupps 
diskussion.  
Sju deltagare 
ensamboende i ordinärt 
boende mellan 57-77 år. 
Genomsnittsålder är 65 
år. Varierande etnicitet. 
Merparten socialt 
aktiva. Trots vissa 
åkommor uppfattar de 
sig själva som 
välmående. 

Social delaktighet främjas av: 
En känsla av tillhörighet, 
acceptans av olikheter och en 
hälsosam och aktiv livsstil. 
Slutsats: De äldre har 
förmåga att uttrycka vad de 
vill och behöver för att 
upprätthålla social 
delaktighet. Studiens resultat 
kan användas som ledord i 
arbetsterapeutens arbete att 
främja social delaktighet. 

Medel 
Otydligt 
beskrivna 
urvals-
kriterier. 

Green S, Sixsmith 
J, Dahlin Ivanoff  
S, Sixsmith A, 
2005, Sverige, 
Influence of 
occupation and 
home environment 
on the 
wellbeing of 
European elders. 

Undersöka hur 
hemmiljö påverkar 
utövandet av 
aktivitet och hur 
aktivitetsutförandet 
påverkar 
välbefinnandet hos 
mycket gamla 
ensamtboende 
människor. 

Kvalitativ metod med 
ansatsen Grounded 
Theory. Semi-
strukturerad intervju 
med förutbestämda 
teman. 
40 deltagare i ordinärt 
boende mellan 80-90 år. 
De ska ha olika 
hälsotillstånd och 
aktivitetsförmåga. 

Deltagarna kämpar för att 
behålla aktivitetsförmåga och 
bo kvar hemma. De vill ha 
meningsfulla aktiviteter både 
i och utanför hemmet. Social 
interaktion och delaktighet är 
högt värderat. De äldre med 
sämre förflyttningsfömåga 
gör vad de kan för att ta 
världen hem till sig. De visar 
på stor beslutsamhet i sin 
kamp att upprätthålla sitt liv. 
Slutsats: Deltagarna kämpar 
för att behålla 
aktivitetsförmåga och bo 
kvar hemma. De vill ha 
meningsfulla aktiviteter både 
i och utanför hemmet. 

Medel 
Knapp 
metod-
beskrivning, 
ofullständig 
metod-
diskussion. 

Haak M, Dahlin 
Ivanoff  S, Fänge 
A, Sixsmith J, 
Iwarsson S, 2007, 
Sverige, Home as 
locus and origin 
for participation: 
Experiences 
Among Very Old 
Swedish People. 

Undersöka 
delaktighet i 
relation till 
hemmet. 
Hur erfar och 
uppfattar mycket 
gamla 
ensamtboende 
människor 
delaktighet? 

Kvalitativ metod med 
ansatsen Grounded 
Theory. Semi-
strukturerad intervju 
med förutbestämda 
teman. 
Åtta deltagare i ordinärt 
boende mellan 80-89 år. 
Fem är oberoende och 
tre är beroende i I-ADL. 
Sex personer är 
engagerade i klubb eller 
ideellt arbete. 

Deltagarna uppfattade 
delaktighet som att dels vara 
en del av ett större 
sammanhang och dels att ha 
åtaganden man är engagerad 
i. Deltagarna upplevde 
delaktighet när de kände 
samhörighet med andra och 
när de engagerade sig i 
aktiviteter. Hemmet är plats 
för och utgångspunkt för 
aktivitet, vilket beror på hur 
pigg den äldre är. 
Slutsats: Möjlighet till 
delaktighet är betydelsefullt 
för ett gott åldrande. Målet 
för arbetsterapi bör såldes 
vara att klienterna sätter sina 
egna meningsfulla mål. 

Hög 

Heatwole Shank 
K, Cutchin M P, 

Att undersöka hur 
äldre kvinnor 

Kvalitativ metod med 
instrumentell ansats. 

Deltagarnas sociala 
aktiviteter ger dem känsla av 

Hög 



 

 

2011, USA, 
Transactional 
occupations of 
older women 
aging‐in‐place: 
Negotiating 
change and 
meaning. 

skapar mening 
genom 
engagemang i 
aktivitet. 

3 deltagare i ordinärt 
boende mellan 87-90 år. 

 

tillhörighet och en roll i ett 
socialt sammanhang. 
Slutsats: Aktivitet är en 
central del i deltagarnas liv. 
De använder aktivitet för att 
skapa mening och övervinner 
på så sätt de förluster och 
förändringar som livet fört 
med sig. 

MacKean R, 
Abbott-Chapman 
J, 2012, 
Australien, Older 
people´s perceived 
health and 
wellbeing: The 
contribution of 
peer-run 
community-based 
organisations. 
 
 

Att låta äldre som 
är medlemmar i en 
förening 
(community group) 
uttrycka sin 
erfarenhet av och 
uppfattning om sitt 
sociala 
engagemang. 

Kvalitativ metod med 
ansatsen Grounded 
Theory. Semi-
strukturerad intervju. 
Observation. 
25 deltagare från 65 år 
och uppåt. De bor i 
ordinärt boende och är 
oberoende av hjälp. 
Aktiva i olika typer av 
föreningar. 

Äldre uppskattar 
ömsesidighet i de sociala 
relationerna i föreningarna. 
Uppskattar i synnerhet 
självstyre i föreningarna. De 
känner att de kan bidra med 
sitt kunnande och dela 
erfarenheter med varandra. 
Struktur, mening, 
tillhörighet. 
Slutsats: Föreningarna bidrar 
till god hälsa för äldre och 
bör stödjas. 

Hög 

Nadasen K, 2008, 
Syd Afrika, “Life 
Without Line 
Dancing and 
the Other 
Activities Would 
be 
Too Dreadful to 
Imagine”: An 
Increase in Social 
Activity for 
Older Women. 

Om Linedance 
ökade deltagarnas 
delaktighet i 
sociala aktiviteter 
och hur dessa 
påverkade 
deltagarna. 

Kvalitativ metod med 
ansatsen Grounded 
Theory. Semi-
strukturerad intervju. 
Observation. 
30 deltagare mellan 60-
82 år med olika 
etnicitet. De ska ha 
dansat linedance minst 
2 år. 

Linedance ledde till ökat 
deltagande i sociala 
aktiviteter. Ökad social 
medvetenhet och 
engagemang. Ökad 
interaktion mellan olika 
etniciteter. Gav ett ökat 
egenvärde och känsla av 
frihet. Deltagarna fick ett 
syfte i livet. 
Slutsats: Linedance fungerar 
som en språngbräda till ökat 
socialt engagemang som 
påverkar både personligt, 
socialt och samhälleligt. 

Hög 

Stevens-Ratchford 
R, Cebulak B J, 
2004, USA, Living 
Well with 
Arthritis: A Study 
of Engagement in 
Social Occupations 
and Successful 
Aging. 

Att undersöka 
engagemanget i 
sociala aktiviteter 
och ”Successful 
Aging” hos äldre 
med artrit. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Semi-strukturerad 
intervju med 
intervjuguide som 
underlag. 
14 deltagare i ordinärt 
boende mellan 61-87 år. 
De ska uppvisa 
symptom av artrit, 
deltaga i sociala 
aktiviteter och i viss 
mån uppvisa  
”successful aging”. 

Deltagarna upprätthöll sitt 
engagemang i livet genom 
sociala aktiviteter. De sociala 
aktiviteterna gav motivation 
och stöd i livet. 
Slutsats: Sociala aktiviteter 
leder till ”successful aging”, 
ökat välbefinnande och ökad 
livskvalitet. 

Hög 

Tse T, Howie L, 
2005, Australien, 
Adult day groups: 
addressing older 
people’s needs for 
activity and 
Companionship. 

Undersöka äldres 
erfarenhet av att 
delta i 
aktivitetsgrupper 
samt vilken 
betydelse 
deltagandet har för 
dem. 

Kvalitativ metod med 
etnografisk ansats. 
Djupintervju och 
observation. 
8 deltagare mellan 69-
94 år. Fem deltagare bor 
ensamma, två bor ihop 
med sin make/maka och 

Deltagarna värdesätter 
kamratskap och den sociala 
miljön, att vara sysselsatt och 
göra saker de inte kan göra 
hemma. 
Slutsats: Aktivitetsgruppen 
för äldre uppfattas som 
viktiga. Äldre värderar 

Hög 



 

 

en bor i ett 
gruppboende. 

kamratskap och meningsfulla 
aktiviteter högt. 

Underwood H L, 
Dorfman L T, 
2006, USA, A 
View from the 
Other Side: 
Elders’ Reactions 
to 
Intergenerational 
Service-Learning. 

Undersöka 
effekterna av ett 
lärandeprogram för 
interaktion mellan 
generationer. 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer. 
37 deltagare mellan 60-
98 år. Varierande 
boende och hjälpbehov. 

De sociala aktiviteterna har 
inneburit personlig 
interaktion, sociala 
relationer, möjlighet att träffa 
nya människor, att vara 
betydelsefull och vara en del 
av ett större sammanhang. 
Slutsats: Ökad 
meningsfullhet och 
självkänsla för de äldre. 
Ökad förståelse mellan 
generationerna. 

Medel 
Avsaknad av 
uttalat etiskt 
resonemang 
och teoretisk 
grund. 

Wiles J L, 
Jayasinha R, 2012, 
Nya Zeeland, Care 
for place: The 
contributions older 
people make to 
their communities. 

Undersöka och 
beskriva vad äldre 
bidrar med i 
samhället och på så 
sätt finna en 
nyanserad syn på 
äldre. 

Kvalitativ metod med 
aktionsforskningsansats. 
Fokusgrupper och semi-
strukturerade intervjuer. 
121 deltagare mellan 
56-92 år. Medelålder 74 
år. 

Deltagarnas engagemang 
visade sig i frivilligarbete, 
driva äldrefrågor på olika 
samhällsnivåer samt sociala 
aktiviteter som bygger 
relationer. Engagemanget ger 
tillfredsställelse och syfte i 
livet för deltagarna. 
Slutsats: Deltagarna är 
engagerade i kollektiva 
aktiviteter i samhället som 
leder till förbättringar och 
ökad social tillhörighet. 
Studien visar på deltagarnas 
betydelsefulla roll i 
samhället. 

Hög 

Witsø A E, Vik K, 
Ytterhus B, 2012, 
Norge, 
Participation in 
Older Home Care 
Recipients: A 
Value-Based 
Process. 

Belysa och förstå 
äldres erfarenhet 
av delaktighet i det 
dagliga livet när de 
är i behov av 
hemvård. 

Kvalitativ metod med 
ansatsen Grounded 
Theory. Djupintervju. 
10 deltagare i ordinärt 
boende mellan 72-89 år. 
Varierande grad av 
hälsoproblem och 
vårdbehov. 

 

Det är viktigt för deltagarna 
att upprätthålla värdighet och 
stolthet. De gör detta genom 
att hålla sig själva igång med 
regelbundenhet i vardagen, 
kämpa för att klara sig själv 
och praktiskt arrangera sitt 
liv. De gör också detta 
genom att upprätthålla sin 
plats i hemmet, i grannskapet 
och i familjen. 
Slutsats: Äldres uppfattning 
av delaktighet baseras på 
deras värderingar. Det 
viktigaste för äldre är att 
upprätthålla sin värdighet. De 
som arbetar med äldre måste 
respektera de äldres 
prioriteringar. 

Hög 

 

 

 


