
 

 
 
  
  
  
  
  

  
   
  

  
  
  
    ”Ett lyft i      
 vardagen” 
  
 
En beskrivning av äldre personers upplevelser av att ha deltagit 
i projektet ’Äldre på vift’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUVUDOMRÅDE: Arbetsterapi	
FÖRFATTARE: Emma Johansson &  Susanna Björklund	
HANDLEDARE:	Sandra Rosell	
JÖNKÖPING 2017 12 



 

Sammanfattning 
 
Titel: Ett lyft i vardagen – en beskrivning av äldre personers upplevelser av att ha 
deltagit i projektet ’Äldre på vift’ 
 
Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet 
’Äldre på vift’. Författarna valde en kvalitativ design. Intervjuer genomfördes för att beskriva 
information om deltagarnas upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’ i Nässjö kommun. 
Sammanlagt deltog 10 deltagare i studien mellan 70-90 år. Efter genomförda intervjuer analyserades 
materialet i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Slutsatsen 
är att samtliga deltagare fick positiva upplevelser som känslan av ökad delaktighet, känslan av ökat 
välmående och en ökad tro på den egna förmågan vilket bidrog till en aktivare vardag för många. 
Deltagarna upplevde hela projektet som ett lyft i vardagen då man fick komma ut mer om dagarna och 
få möjligheten att delta i sociala aktiviteter i grupp tillsammans med andra. Vidare uttryckte deltagarna 
en stark förhoppning om att projektet ’Äldre på vift’ borde få fortsätta även i framtiden för att fler äldre 
också ska kunna få ett lyft i vardagen.  
 
Nyckelord: aktivt åldrande, delaktighet, egen förmåga, sociala aktiviteter, välbefinnande 
  



 

Summary 
 
Titel: Elevating every day life – a description of older people’s experiences with 
participation in the project ’Äldre på vift’ 
 
The aim of this study was to describe how older people experienced their participation in the project 
’Äldre på vift’. The authors chose to use a qualitive design. Interviews were conducted in order to obtain 
descriptive information from the participants’ experiences of the project ’Äldre på vift’ in Nässjö county. 
The overall number of participants in this study were 10 older people aged 70-90 years old. The content 
analysis of the interviews were conducted in accordance with content analysis as described by 
Graneheim & Lundman (2004). The conclusion of all the participants were that they all got positive 
experiences, for example increased feeling of participation, increased feeling of well-being and an 
increased belief in their own self-capacity which contributed to a more active every day living.  
All of the participants experienced the project as to be rewarding as an elevating in their every day life. 
They all put an emphasis on the importance of being able to participate in group activities outside of 
their home. The participants also wished to see the project ’Äldre på vift’ to be continued in the future 
so that more older people like them could get a elevating in their every day life.  
 
Nyckelord: active ageing, participation, self-capacity, social activities, well-being 
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Inledning 
Projektet ‘Äldre på vift’ startades av Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö kommun för att främja 
äldres hälsa, välbefinnande och nyfikenhet samt ge dem en möjlighet att utvecklas genom hela livet, 
vilket kan vara nyckeln till ett välmående liv (M. Swärdh, personlig kommunikation, 10 februari, 2017). 
’Äldre på vift’ kunde genomföras tack vare ett stipendium från Lennart Israelssons fond ”Främjande av 
äldres hälsa” på 270 000 kr för att främja äldres hälsa, välbefinnande och delaktighet (Jönköping 
University, 2013). Studieförbundet Vuxenskolan tillfrågade oss genom Jönköping University att 
utforma en utvärdering av projektet från år 2016 som skulle beskriva de äldre deltagarnas upplevelser 
av att ha varit med och deltagit i projektet då de saknar en utvärdering. 
Examensarbetet beskriver hur 10 äldre personer upplevde projektet ’Äldre på vift’. Projektet innefattade 
13 olika studiecirklar där samtliga gruppaktiviteter hade olika teman (Tranås tidning, 2016). Exempel 
på teman kunde vara allt från fågelskådning, fordon, mat och dryck samt konst och kultur. Totalt deltog 
114 personer i hela projektet ’Äldre på vift’ förra året.  Nilsson et al (2009) menar på att äldre personers 
sociala nätverk minskar med åldern och att äldre idag inte får samma möjlighet som andra i samhället 
att få vara socialt aktiva, uppleva delaktighet och en social gemenskap. 
Ett projekt som ’Äldre på vift’ skulle kunna få vara den stödjande miljön för många äldre för att öka 
äldres delaktighet men även meningsfullhet i vardagen genom ett ökat socialt nätverk i sociala grupper. 
Samtliga 10 deltagare i denna studie uttryckte en stor tacksamhet till Lennart Israelsson, 
Studieförbundet Vuxenskolan och berörd personal för att de fick möjligheten att delta i projektet och få 
uppleva ett lyft i vardagen utöver det vanliga.  
 
 

Bakgrund 

Allmän bakgrund 
Hälso- och sjukvård och vård- och omsorg i Sverige är skyldiga att erbjuda och ge en lagstadgad vård 
så att alla i landet ska få lika rätt till lika vård (Regeringen, 2014). Befolkningen världen över ökar för 
varje dag som går och vi blir bara äldre i takt med den moderna samhällsutvecklingen (Regeringen, 
2014). Äldre idag får inte sina sociala behov tillgodosedda på samma sätt som andra i befolkningen 
får, då vardagen och livssituationerna varierar men också ser så olika ut i samhällen idag. Hos vår 
åldrande befolkning idag får inte alla äldre det sociala stödet och den sociala hjälpen som många 
egentligen kräver i dagsläget. Detta är såklart en stor faktor som påverkar över äldres fortsatta aktiva 
åldrande för att främja äldres hälsa och välbefinnande inför framtiden (Ernsth Bravell, 2013).  
Därför ska vi nu gräva lite i hur jämlikt det egentligen är och se hur äldre personer har det idag och 
hur äldre personers sociala liv och delaktighet ser ut dagsläget både i svenska och andra samhällen 
världen över.   

Äldre personer idag 
Med en åldrande befolkning som följd av att fler sjukdomar går att bota och leva med tack vare en god 
hälso- och sjukvård i Sverige, kommer äldre enligt Regeringen (2014) ställa högre krav inför framtiden. 
Regeringens mål är att äldre ska bli mer socialt aktiva i samhället för att få inflytande över hela sin 
vardag (Regeringen, 2014). Enligt Socialstyrelsen ska hälso- och sjukvården samt vård- och omsorgen 
utgå ifrån International Classification of Functioning [ICF] då äldre enligt mänskliga rättigheter ska 
kunna få samma möjlighet som alla andra att få delta socialt i dagliga aktiviteter oavsett funktionella 
begränsningar (Socialstyrelsen, 2001). Med antalet äldre i Europa som bara blir fler och äldre kommer 
ökade sociala behov utav hälso- och sjukvård och vård- och omsorg att krävas (Regeringen, 2014). Äldre 
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människor idag kräver mycket lite sociala tjänster av vården idag (Regeringen, 2011) gentemot vad som 
förväntas bli i framtiden med en ökad förståelse över sociala behov (Julie et al, 2001). Sociala behov och 
utbyten i vardagen varierar mycket beroende på vart och hur man bor och vilken livssituation man 
befinner sig i (Ernsth Bravell, 2013). Exempelvis kunde man se i resultaten från denna studie (Julie et 
al, 2001) att här uppåt Norden fanns en genomgående trend att många äldre hade tillgång till bra hälso- 
och sjukvård samt vård- och omsorg men att många ändå kände sig socialt isolerade från samhället och 
hade mer kognitiva nedsättningar och depressionssjukdomar. Medan äldre längre ner i Europa hade 
mindre kognitiva nedsättningar och depressionssjukdomar samt en bra hälso- och sjukvård och vård- 
och omsorg men att äldre neråt i Europa hade starkare sociala nätverk både i och utanför hemmet samt 
att de hade närheten till familjen som framförallt var ett återkommande mönster i studien. Skillnader 
både kulturellt och miljömässigt kan vara en förklarande orsak till varför det råder stora olikheter om 
hur man upplever sin sociala hälsa och varför det sociala nätverket påverkar hälsan samt hur olika det 
kan se ut beroende på vart och hur äldre bor. Denna studie visar att ett ökat socialt nätverk i vardagen 
påverkade äldre människors sociala hälsa, sjukdomstillstånd och meningsfullhet i vardagen positivt. 
  
Wressle et al (2006) undersökte i en studie deprimerade äldre, som behövt uppsöka akutsjukvård men 
inte hade blivit erbjudna tillräckligt med sociala aktiviteter vid hemgång och att det fanns ett starkt 
samband mellan äldres återinsjuknanden i depressionssjukdomar och brist på sociala aktiviteter. Men 
om den äldre erbjöds att få delta i sociala aktiviteter från vårdpersonal, som i en arbetsterapeutisk 
gruppintervention, var det färre av deltagarna som hade insjuknat i depressionssjukdomar. Totalt var 
det 58 deltagare i studien från början, och det fanns en experimentell grupp och en kontrollgrupp som 
samtliga uppgav att det var fritidsaktiviteterna som oftast blev mest lidande vid hemgång. Några kunde 
inte längre gå av olika anledningar, men framförallt handlade om att man inte längre kunde sova som 
vanligt, äta, man var tröttare, man kunde inte gå i trappor eller kunde inte köra bil och detta resulterade 
då i att personen mer eller mindre tvingas ofrivilligt att hålla sig hemma då man inte kommer ut på 
något annat sätt. Familj och vänner kunde inte alltid vara ett socialt stöd. Kontrollgruppen fick 
hembesök av arbetsterapeut och blev informerade om hur de kunde träna och blev inbjudna till 
“gruppträffar” för att göra en bättre uppföljning. Den experimentella gruppen blev enbart uppringda 
och dessa deltagare uppgav senare i samma enkät som kontrollgruppen fick, ökade tecken på 
ångestsymtom och mental ohälsa (Wressle et al, 2006). Detta är något som arbetsterapeuten skulle 
kunna jobba vidare med, då personerna i denna studie kanske hade ett aktivitetsengagemang inför 
deltagandet av de sociala aktiviteterna, men de hade aktivitetsbegränsningar som inte tillät dem att 
kunna vara med och delta (Kielhofner, 2012).  
 
Aktivitetsengagemang syftar på klientens görande, tänkande och kännande under vissa 
miljöförhållanden, eller som en planerad konsekvens av en arbetsterapeutisk behandling. Ofta kan 
bristen på detta resultera i vidare aktivitetsbegränsningar genom att personen inte får möjligheten eller 
inte kan komma igång med aktiviteter av värde, eller meningsfulla aktiviteter i vardagen. När personen 
upplever aktivitetsbegränsning i vardagen resulterar detta ofta i att personen vidare känner en stor 
osäkerhet och undviker liknande aktiviteter då personen också med aktivitetsbegränsningen förlorar en 
viktig roll som de har haft i samband med en viss aktivitet tidigare i livet (Kielhofner, 2012). En fortsatt 
brist av aktiviteter av värde eller meningsfulla aktiviteter i vardagen påverkar aktivitetsbalansen 
negativt (Wagman, 2012). Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som används för att 
förklara hur människor uppfattar livet som innehållande rättmängd och rätt variation mellan olika 
aktiviteter i relation till: aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktär samt tidsanvändning 
(Wagman, 2012).  
 
I Europa framstår Sverige som det bästa landet för ett aktivt åldrande (Regeringen, 2011). Trots det står 
Sverige inför stora utmaningar inför framtiden där äldre och deras närstående i takt med 
samhällsutvecklingen ställer större krav på äldres sociala hälsa (Ernsth Bravell, 2013) när det kommer 
till aktiviteter av valfrihet, kvalitet samt inflytande över meningsfulla aktiviteter och information om 
vården och omsorgen. Parallellt med samhällsutvecklingen sker demografiska förändringar 
(Regeringen, 2014). 
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En god äldreomsorg kräver enligt Ernsth-Bravell (2013) att den äldre känner trygghet, social 
gemenskap och social delaktighet i dagliga aktiviteter med andra i samhället för att öka den äldre 
personens självbestämmande och sociala delaktighet i sin vardag. Detta skapar en bättre 
individanpassad och personcentrerad vård- och omsorg för äldres sociala hälsa (Ernsth Bravell, 2013).   
 
Äldre i Sverige idag har i takt med samhällets utveckling börjat ställa nya krav som ska bemöta deras 
behov, för att få förutsättningen att delta i mer sociala aktiviteter så att äldre får möjligheten till att få 
ett självständigt liv och ha en väl fungerande vård- och omsorg inför framtiden (Regeringen, 2015).  
 
Vårdpersonal ska tillmötesgå äldres behov utav sociala aktiviteter för att hjälpa till att främja en god 
social hälsa hos vår åldrande befolkning. Idag lever många äldre personer både ett långt och gott liv, 
inte minst om de får stöd och hjälp i vardagen för att leva ett självständigt liv. Det stödet och den hjälpen 
ska vara individuellt tillgodosedd, men det är ofta i detta skede den sociala delen trots allt inte blir 
tillgodosedd och det är en stor påverkansfaktor över äldre personers fortsatta aktiva åldrande och 
främjande av hälsa och välbefinnande inför framtiden (Ernsth Bravell, 2013).   

Äldre personers sociala liv och delaktighet 
Socialt deltagande [social participation] brukar definieras som “involvement in a life situation” och det 
innebär att engagemang mellan människans kropp och inre själ är nödvändigt för att kunna uppleva 
social delaktighet i en aktivitet tillsammans med andra (Socialstyrelsen, 2001). Äldre har rätt att kunna 
delta i det sociala som det kulturella livet och därmed inte bara kunna åldras i trygghet och ha tillgång 
till en god vård- och omsorg, utan även få chansen att utvecklas och bibehålla en god social hälsa 
tillsammans med andra. Sociala nätverk och känslan av social gemenskap och delaktighet är viktigt för 
den äldre personen att få ha i sin vardag, för att förebygga ohälsa och för ett hälsofrämjande och gott liv 
långsiktigt (Ernsth Bravell, 2013). Det är viktigt för människan i sin helhet att inte bara på egen hand, 
utan tillsammans med andra få ha en social livsstil i vardagen för att möjliggöra ett fortsatt och framtida 
socialt deltagande i aktiviteter tillsammans med andra, som skapar positiv inverkan för den äldre 
personens allmänna hälsa och välmående (Ernsth, Bravell, 2013).  
 
Att få vara socialt delaktig i aktiviteter tillsammans med andra, handlar inte om vad man gör för många 
enligt Haak et al (2007). Utan det handlar främst om att kunna och att få vara en del utav något större 
än sig själv och att få dela just den aktiviteten med någon annan (Haak et al, 2007). När man är socialt 
delaktig i aktiviteter tillsammans med andra viger man sin dag åt ett syfte som öppnar upp möjligheten 
för att våga engagera sig i fler sociala aktiviteter (Haak et al, 2007).  
Vårdpersonal får med denna kunskap bättre möjlighet att hjälpa den äldre att bli mer socialt aktiv, 
genom att utgå ifrån personens tryggaste och säkraste miljö - hemmet (Haak et al, 2007). Hemmet är 
den tryggaste och säkraste miljö för den äldre och är därmed en stor avgörande faktor över hur den 
äldre väljer att delta och socialt engagera sig i aktiviteter tillsammans med andra (Haak et al, 2007). För 
att äldre ska kunna få vara socialt delaktiga måste man alltså skapa möjligheten ur ett miljömässigt 
perspektiv för att den äldre ska få möjligheten att kunna delta i sociala aktiviteter tillsammans med 
andra. Det ska inte vara för långt att resa, det ska vara vårdpersonal på plats och det ska skapa mer 
positiva känslor än negativa känslor för att den äldre personen ska kunna uppleva aktivitetsengagemang 
inför aktiviteten (Haak et al, 2007). 

Teoretisk bakgrund 
Under examensarbetets arbetsgång har författarna valt att tillämpa Kielhofners (2012) 
arbetsterapeutiska praxismodell Model of Human Occupation [MoHO] för att teoretiskt kunna 
tillämpa relevanta begrepp i relation till studiens syfte. Genom att ha tillämpat MoHO i studien blir 
det tydligare för andra läsare att förstå utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv hur äldre i samhället 
har det idag, hur deras sociala delaktighet ser ut, hur deras hälsa- och välbefinnande ser ut samt hur 



4 

de upplever sin vardag i relation till deras sociala hälsa. I studien har vi med stöd av MoHO kunnat 
tillämpa relevanta begrepp som också är centrala för Kielhofners teorisyn, för att kunna greppa 
bakgrundsinformationen och göra det tydligt för läsarna vad det innebär med meningsfulla 
aktiviteter, sociala relationer, miljö och gruppinterventioner i relation till äldres sociala hälsa från ett 
arbetsterapeutiskt perspektiv.  
 

Model of Human Occupation 
Model of Human Occupation [MoHO] är en arbetsterapeutisk praxismodell där flera arbetsterapeutiska 
bedömningsinstrument är baserade utifrån, för att identifiera den unika människans upplevelse av sin 
livssituation och aktiviteternas inverkan på personens tankar, känslor och handling. Det finns ett starkt 
evidensbaserat empiriskt stöd för modellen och dess användning (Kielhofner, 2012). 
Sociala aktiviteter är de uppgifter som vi utför i ett sammanhang tillsammans med andra (Kielhofner, 
2012). Människans eget utförande med förmågor och begränsningar hamnar i ett möte med andra när 
vi engagerar oss socialt, som Kielhofner (2012) kallar för ’social groups’. Sociala grupper definierar 
Kielhofner (2012) som när individer möts i formella eller informella sammanhang. Det kan vara 
alltifrån möten med familj och vänner, till utomstående och andra personer i liknande sammanhang. 
Med regelbundna träffar formas det sociala rummet, där individens roller och vanor formas i gruppen. 
Detta formas vidare till ett ökat socialt nätverk som sedan bidrar till att individen får uppleva social 
gemenskap och en ökad social delaktighet i samhället (Kielhofner, 2012). 
 

Meningsfulla aktiviteter 
Inom MoHOs teoretiska ramar anser Kielhofner (2012) att människan föds med värderingar i livet som 
står för vad vi personligen tycker är viktigt och meningsfullt i vår vardag (Kielhofner, 2012), där ett 
begränsat socialt deltagande i aktiviteter i vardagen påverkar hälsan i negativ riktning (Ernsth Bravell, 
2013). Aktiviteter blir först meningsfulla för många när man utför aktiviteten tillsammans med andra ( 
Kielhofner, 2012). En mindre meningsfull aktivitet enligt en persons värderingar kan ändå upplevas 
som meningsfull när man får utföra aktiviteten tillsammans med andra och då uppleva en ökad social 
delaktighet. Även ytterligare finns en arbetsterapimodell av Wilcock som också stödjer Kielhofners 
teorisyn då Wilcock & Hocking anser att en aktivitet kan upplevas som meningsfull även om den inte 
upplevs som viktig (Wilcock & Hocking, 2015).  
 

Sociala relationer och miljöns påverkan i det dagliga livet 
Sociala aktiviteter i grupp bidrar till utökade sociala relationer som bidrar till ett ökat 
aktivitetsengagemang (Kielhofner, 2012). Aktivitetsengagemang syftar på klienters görande, tänkande 
och kännande under vissa miljöförhållanden eller som en planerad konsekvens av en arbetsterapeutisk 
behandling.  

Rodrigues et al (1981) undersökte i en studie om äldre själva är villiga att engagera sig socialt och delta 
i samhällsaktiviteter för den psykiska hälsan. Resultatet visade att äldre i studien som aktivt engagerar 
sig i sociala grupper i vardagen, hade blivit tillfrågade om att vara med och att de som hade blivit 
tillfrågade oftast höll sig mer socialt aktiva över tid än de som inte blev tillfrågade om att vara med. 
Antalet sjukdomsfall var en gemensam faktor för en mindre benägenhet att delta i sociala 
gruppaktiviteter samt att miljön är starkt relaterad till äldres aktivitetsbegränsningar. För hälso- och 
sjukvården inför framtiden är detta en orsak till varför man bör bemöta äldres intressen, engagera och 
erbjuda anpassade samhällsaktiviteter för äldre. 

American Occupational Therapy Association (AOTA, 2015) har gjort en studie där det framkom att 
klientens miljö i aktivitet påverkar hur personen engagerar sig i en aktivitet tillsammans med andra. 
För att förstå klientens aktivitetsengagemang ur miljösynpunkt ser man till interna och externa aspekter 
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som i denna studie benämns som kulturella, personliga, temporala samt virtuella aspekter utav 
aktivitetsengagemang. Dessa interna och externa aspekter kan tillslut bli införlivade övertygelser och 
värderingar om miljön tillgodoses. Arbetsterapeuter kan i denna situation rekommendera 
miljömässiga- och kontextuella anpassningar för att aktivt engagera fler personer i meningsfulla 
aktiviteter i grupper. Exempelvis kan den fysiska miljön handla om att öka tillgängligheten i miljön, 
medan den sociala miljön handlar mer om att uppmuntra personer till att bli mer delaktiga i olika 
sociala aktiviteter tillsammans med andra. I personliga kontexter kan man utbilda äldre, exempelvis 
hur man kan använda en Ipad för att spela bingo. När det exempelvis handlar om mer tekniska 
aktiviteter är utbildning viktigt att erbjuda för att klienten ska få uppleva ett mer socialt engagemang i 
nya miljöer. I temporal kontext kan arbetsterapeuten konsultera med den äldre att börja ett 
volontärarbete eller stötta klienten genom att ge råd ekonomiskt för att kunna delta i gruppaktiviteter. 
I en virtuell kontext kan arbetsterapeuten samarbeta med övrig personal för att möjliggöra och 
tillgodose mer lämplig teknologi som är passande för klienterna och aktuell aktivitet. Med anpassade 
miljöer i gruppinterventioner är det inom arbetsterapi ett centralt faktum att äldre då får bättre 
möjlighet att uppleva hälsa, välbefinnande och social delaktighet tack vare anpassade miljöer av 
arbetsterapeut samt genom att den äldre då upplever ett ökat aktivitetsengagemang i de sociala 
aktiviteterna (AOTA, 2015).  

Gruppinterventioner ökar äldres känsla av hälsa- och välbefinnande & delaktighet  
Inom forskningens ramar har studier gjorts för att bidra till en ökad förståelse över nyttan med sociala 
grupper för äldre och hur samhället i stort kan bidra på olika sätt för att äldre ska uppnå en bättre hälsa 
till följd av att känna en ökad delaktighet i vardagen (Ernsth Bravell, 2013). 

Gruppinterventioner för äldres hälsa och välbefinnande 
Johansson & Björklund (2016)  har utvärderat gruppinterventioner hos äldre för att hjälpa äldre att 
bibehålla och/eller förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande. Interventionsprogrammet bestod bland 
annat av studiecirklar där deltagarna varje vecka fick belysa och diskutera olika teman. Programmet 
ägde rum under 3 månaders tid. Resultatet av studien visade att deltagarnas upplevelse av sin psykiska 
hälsa och välbefinnande samt vitalitet och generellt välmående hade ökat. Studien visade även på att de 
äldres hälsa och välbefinnande hade ökat när de fick delta i meningsfulla och utmanande aktiviteter i 
olika miljöer. 
 

Äldres upplevelse av social delaktighet vid gruppinterventioner 
Enligt en annan studie som gjorts av Conradsson et al (2010) har det visat sig att gruppinterventioner 
inte enbart har ökat äldre personers upplevelse av fysisk hälsa och välbefinnande, utan även upplevelsen 
av deras psykiska hälsa och välbefinnande. Deltagarna i denna studie uppgav att de kände sig mer 
socialt delaktiga och fick en mer positiv syn på deras eget åldrande och hälsa i vardagen genom utbytet 
av sociala interaktioner med andra människor i en gruppaktivitet (Conradsson et al, 2010). 
 
Enligt Tomioka et al (2015) har det undersökts hur social delaktighet är associerat till förmågan att 
utföra instrumentella aktiviteter i det dagliga livet [IADL] för ett framgångsrikt åldrande genom att vara 
vid god hälsa och välbefinnande. Social delaktighet och informella gruppaktiviteter var centrala tankar 
i början av planeringen av projektet. Det ansågs vara en stark bidragande orsak till varför äldre kunde 
utveckla sina sociala relationer till det bättre och samtidigt få samhället att få en förbättrad attityd 
gentemot synen på äldre i samhället (Tomioka, 2015).   
Tidigare forskning visar att äldre vuxna som har varit mer socialt aktiva i gruppinterventioner genom 
åren har haft bättre psykisk hälsa och fysisk funktion än de som inte varit socialt aktiva, trots fysiska 
begränsningar. De äldre socialt aktiva i studien uppgav lägre skattade upplevelser av att känna sig 
funktionellt begränsad samt lägre skattad förlust av meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet. IADLs 
resultat i studien visar att sociala aktiviteter har en stor inverkan utöver hur äldre människor upplever 



6 

sin vardag. Vid 3-års uppföljningen kunde resultat visa att äldre kvinnors deltaganden i olika typer av 
sociala aktiviteter var starkt förknippade med deras bättre resultat och förändringar i IADL. De äldres 
deltagande i hobbyklubbar och studiecirklar, både för män och kvinnor, var starkt förknippade med 
deras bättre resultat och förändringar i IADL gentemot de som inte varit socialt aktiva. Studiens slutsats 
var att äldre vuxna i samhället borde delta i mer sociala aktiviteter för att främja hälsa- och 
välbefinnande och ett aktivt åldrande (Tomioka, 2015).  
 
I genomarbetad litteratur och forskning betonas vikten av gruppbaserade interventioner för att öka 
äldre personers hälsa- och välbefinnande och sociala delaktighet. Författarnas förhoppning var att 
studien i detta examensarbete ska kunna bidra med en bättre förståelse över äldres upplevelser av att 
ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Vidare hoppas författarna att studien ökar vårdpersonals och 
berörda personers förståelse för äldres upplevelser av att delta i liknande gruppbaserade interventioner 
och hur dessa i sin tur faktiskt påverkar den äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande och 
delaktighet i livet.  
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Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelse av att delta i projektet ’Äldre på vift’. 
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Material och metod 

Metod 
För att besvara studiesyftet valdes en kvalitativ design. En kvalitativ design används för att mäta 
personers upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar rörande ett visst fenomen (Kristensson, 2014). 
Denna metod var ett lämpligt val då författarna ville utvärdera och mäta de äldres upplevelser av att ha 
deltagit i projektet ’Äldre på vift’. 
  

Urval 
Rekryteringen av deltagare till studien skedde genom att författarna först tog kontakt med 
Studieförbundet Vuxenskolan i Nässjö, då de startade och står som ansvariga för projektet ’Äldre på 
vift’. Genom Studieförbundet Vuxenskolan fick författarna kontakt med enhetschefer på äldreboenden, 
studiecirkelledare samt direkt med deltagare. Vid en kvalitativ studie behövs variation och spridning av 
deltagare för att få fram upplevelser och uppfattningar av ett visst fenomen, därför valde författarna att 
sprida ut rekryteringen av deltagare för att få variation i studien med ett så kallat avsiktligt urval 
(Kristensson, 2014).  
Två inklusionskriterier användes för att kunna delta i studien och det var att deltagaren ska vara en 
person som har deltagit i projektet ’Äldre på vift’ år 2016, och som kunde redogöra för sina upplevelser. 
Att kunna redogöra för sina upplevelser var både en inklusionskriterie likväl som det var en etisk aspekt 
och på så vis en förutsättning för att studiens deltagare skulle delta och föra ett samtal på ett adekvat 
sätt. Deltagarna i studien var 10 till antalet och var samtliga mellan 70–90 år. Antalet deltagare och 
intervjuer stod i proportion till det befintliga antalet intervjuare och även till den utsatta tidsramen för 
intervjuer och transkribering. 
  

Datainsamling 
Författarna använde sig utav metoden semistrukturerade intervjuer enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) för att få en förståelse för deltagarnas upplevelser och erfarenheter av att ha deltagit i projektet 
’Äldre på vift’. Under intervjun användes öppna frågor, vilket möjliggjorde det för intervjuarna att ställa 
följdfrågor under intervjuns gång. Öppna frågor användes även då det gav den intervjuade en större 
möjlighet att tolka och definiera frågan (Kristensson, 2014), vilket var författarnas önskan och även 
något som togs hänsyn till under utformandet av intervjuguiden (se bilaga 3). 
 
Intervjuguiden (se bilaga 3) var uppdelad i fyra delar. Den första delen bestod av bakgrundsfrågor där 
deltagarna fick svara på frågor rörande namn och ålder och hur de kom i kontakt med projektet, bland 
annat ”hur kom du i kontakt med projektet Äldre på vift?”. Frågorna ställdes för att ge författarna en 
förståelse och bild över hur tilltänkta deltagare hade tillfrågats att medverka i projektet. Del två 
fokuserade på deltagarnas tankar, känslor och upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. 
Dessa frågor skulle syfta på att svara på studiens syfte, det vill säga att ge deltagarna möjlighet att själva 
beskriva deras upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Del tre var uppbyggd av frågor 
som fokuserade på deltagarnas upplevelser av gruppaktiviteter. I denna del valde författarna att 
undvika ordet ’gruppaktivitet’ då det ansågs vara ett svårtolkat begrepp som kunde hämma svaren från 
deltagarna. Istället ställdes frågan ”vad tyckte du om att alla samlas i en grupp och hittar på något 
tillsammans?” som ansågs vara tillräckligt utmanande att svara på för både deltagarna som författarna 
själva. Fjärde och sista delen bestod av frågor som syftade till att svara på om deltagarna önskade att se 
några andra aktiviteter i projektet ’Äldre på vift’. 
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Innan författarna utförde intervjuer så genomfördes det en testintervju, därefter togs en fråga bort och 
de resterande frågorna reviderades något. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i lokaler som låg i nära anslutning till deltagarnas hem, vilket 
baserades på deltagarnas egna val av plats. Intervjun skedde vid ett tillfälle och de var tänkta att vara 
cirka 30 minuter långa, och de blev mellan 15–25 minuter. Inför intervjutillfället förbereddes 
deltagarna genom att de fick skriftlig och muntlig information om syftet med studien, och de gavs även 
möjligheten att ställa frågor om studien. Informationen gavs till deltagarna för att de skulle vara fullt 
medvetna om syftet med intervjun. 
En diktafon användes för registrering av samtliga intervjuer. Författarna valde att använda sig utav en 
diktafon då det ger intervjuaren möjligheten att koncentrera sig på materialet och försäkra sig om 
materialets tillförlitlighet genom att lyssna flera gånger om (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Databearbetning 
Analysen skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004) för att koda, 
kategorisera och sammanställa mönster som framkom i intervjuerna. En kvalitativ innehållsanalys 
valdes då författarna ville tolka och analysera det insamlade materialet. 
Intervjuerna transkriberades var för sig då det dels var tidseffektivt och dels då vardera intervjuare hade 
större förståelse för sina egna intervjuer. Transkriberingarna kontrollästes även dessa av vardera 
intervjuare av samma anledningar som tidigare nämnt. För att författarna skulle få en övergripande 
förståelse av hela materialet så lästes däremot samtliga intervjuer noggrant flera gånger av båda 
författarna. Därefter plockade författarna tillsammans ut meningsbärande enheter som svarade 
gentemot studiens syfte, vilket genomfördes med att göra understrykningar i texten. De 
meningsbärande enheterna skrevs ned i en tabell för att ge författarna en överblick (tabell 1). Därefter 
kondenserade författarna de meningsbärande enheterna och skrev ned dessa i samma tabell. De 
kondenserade meningsbärande enheterna gjordes sedan om till koder, och exempel på koder var; delta 
i gemensamma aktiviteter, återuppta gamla intressen, samvaron behövs och lyft i vardagen. Slutligen 
skapade författarna kategorier och dessa skrevs ner i samma tabell för att på så sätt få en överblick och 
underlätta att följa den ’röda tråden’.    
För att illustrera och tydliggöra fynd från insamlade data så använde författarna citat för att tydliggöra 
hur äldre personer beskrev sina egna upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’.  
 
Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt kategori. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...Jag hade ju 
kunnat åka 
ensam med den 
där färdtjänsten 
o sitta där själv… 
// Men vad hade 
varit roligt med 
det? Det är ju 
samvaron man 
behöver med 
andra… 
 

Hade kunnat 
åka iväg själv, 
men det hade ju 
inte varit roligt, 
samvaron 
behövs 

Samvaron 
behövs 

Social 
gemenskap 

Känslan av 
delaktighet 
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Etiska överväganden   
I samband med studiens genomförande tog författarna hänsyn till de fyra centrala forskningsetiska 
principerna. Det så kallade individskyddskravet bestod av fyra olika huvudprinciper; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Utifrån informationskravet så informerades deltagarna både skriftligt och muntligt kring 
studiens syfte och genomförande. Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till deltagarna som förklarade 
studiens syfte, att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna kunde avsluta sin medverkan i 
studien när som helst utan att det skulle medföra några konsekvenser för personen (Kristensson, 2014). 
Författarna avidentifierade samtliga insamlade data efter att intervjun hade genomförts, för att därmed 
säkerställa deltagarnas konfidentialitet utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Utefter samtyckeskravet fick deltagarna signera ett skriftligt samtycke (se bilaga 2) vid val av deltagande 
i studien. Nyttjandekravet följdes genom att det insamlade materialet enbart användes för studiens 
syfte, vilket var att beskriva äldre personers upplevelse av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’ 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
I enlighet med Hälsohögskolan i Jönköping (2012) genomförde författarna en etisk egengranskning för 
att försäkra att examensarbetet skedde inom ramen för de aktuella etiska aspekterna. 
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Resultat 
Genom den tidigare genomförda databearbetningen gavs författarna möjligheten att sammanställa 
deltagarnas upplevelser av att ha deltagit i projektet ‘Äldre på vift’ (tabell 2). Resultatet redovisas 
därmed genom beskrivande text utifrån citat från deltagarnas upplevelser. 
 
Tabell 2. Redovisning av underkategorier, kategorier och tema. 

Underkategori Kategori Tema 

Anpassning av aktiviteter ger 
trygghet 

Social gemenskap 

Känslan av delaktighet Ett lyft i vardagen 

Vistas i nya miljöer 

Aktiviteter sim ger mening och glädje Känslan av hälsa och 
välbefinnande 

Ökad tro på den egna förmågan 

Fina upplevelser En aktivare vardag 

Engagemang och kunskap hos 
personal ger mervärde 

 

 

Ett lyft i vardagen 
Projektet ’Äldre på vift’ gav deltagarna möjlighet till aktivitet utanför hemmet och dessutom erbjöds ett 
varierat utbud av gruppaktiviteter. Deltagarna upplevde att projektet gav ett lyft i vardagen då det gav 
en möjlighet till social gemenskap och att prova på nya och redan tidigare kända aktiviteter. Flertalet 
deltagare uppgav även att projektet var ett lyft i vardagen då de upplevde en minskad känsla av 
ensamhet. De aktiviteter som erbjöds i projektet ’Äldre på vift’ gav deltagarna något att se fram emot 
och aktiviteterna upplevdes som givande. Utöver de erbjudna aktiviteterna upplevde deltagarna att 
personalens engagemang och kunskap gav ett mervärde vid utflykter. En majoritet av deltagarna angav 
att personalens känsla för att ta vara på små detaljer gjorde utflykterna till något utöver det vanliga. Då 
projektet ’Äldre på vift’ var ett tidsbegränsat projekt upplevde deltagarna en viss osäkerhet när det 
gällde projektets framtid.  Deltagarna uttryckte att de uppskattade projektet och de aktiviteter som 
erbjöds, samt att deltagarna uttryckte en förhoppning om att projektet skulle få finnas kvar även i 
framtiden så fler personer kunde få ta del av aktiviteterna. Det övergripande temat kunde då 
sammanfattas att deltagarna upplevde att projektet ’Äldre på vift’ gav ett lyft i vardagen. 
  

Känslan av delaktighet 
Utifrån deltagarnas intervjuer framkom det positiva upplevelser kring känslan av delaktighet av 
samtliga deltagare. Det fick deltagarna att inte känna sig ensamma och de alla upplevde glädje utav att 
bara ha kommit iväg. Alla deltagare upplevde glädje ur projektet, och samtliga menade på att känslan 
av just delaktigheten kom ifrån att man som en grupp hittade på aktiviteter och upplevde saker 
tillsammans. Det skapade gemensamma positiva upplevelser, fantastiska minnen att leva på och en 
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stark samhörighet med andra. Det var just samvaron för alla deltagare och känslan av delaktighet man 
fick i en aktivitet med andra, som var det mest betydelsefulla. 
  
“Man har ju val i livet. Jag hade själv kunnat ringa och beställa färdtjänst och åka iväg ensam till just 

dit som jag ville. Men vad hade varit roligt med det? Åka ensam på en resa? Det är ju 
roligare att åka på en resa tillsammans med andra och då spelar det ingen roll vart man åker.” 

(Deltagare 5) 
  
Deltagaren här förklarade att det är valen man gör i livet som påverkar hur pass delaktig man blir i 
aktiviteter. Deltagaren hade kunnat välja att vara själv, åka på resa själv och utföra en aktivitet själv. 
Men det är desto mer givande för deltagaren att få åka iväg på en gruppaktivitet tillsammans med andra 
och då få chansen att uppleva delaktighet och känna sig delaktig i något större än bara sig själv på egen 
hand. Många av deltagarna berörde samma viktiga diskussionsämne, som var att bara det här att man 
kommer iväg och hittar på saker tillsammans med andra var det som gav mest ur projektet. Just att 
man bara kom iväg, hittade på aktiviteter och umgicks med andra. Detta var en stark bidragande orsak 
för många att kunna känna sig delaktig i något. Många deltagare uttryckte även att det egentligen inte 
var själva aktiviteten i sig som spelade så stor roll för just glädjen. Utan det som uttrycktes som mest 
betydelsefullt var att kunna få möjligheten att utföra aktiviteter tillsammans med andra och uppleva 
delaktighet. 
  

Anpassning av aktiviteter ger trygghet 
Att känna sig delaktig i aktivitet med andra handlade mycket om att kunna känna sig trygg i 
aktiviteterna som projektet drev. Samtliga deltagare uppgav att de hade positiva upplevelser utav 
anpassningen av aktiviteter, då man upplevde att personalen verkligen hade tänkt igenom aktiviteterna 
så de skulle passa alla. Detta gav i sin tur en ökad känsla av trygghet tack vare anpassade aktiviteter. 
Det bidrog till många fler utav de äldre vågade delta för att de visste att personalen verkligen hade gjort 
sitt bästa för att det skulle bli så bra som möjligt för alla. Många förklarade att det är skillnader på vad 
man klarar av och inte klarar av idag. Många menade då på att det var skönt att veta att man kunde 
känna sig trygg. Sammanfattningsvis var det bra att man anpassade aktiviteterna så fler kunde känna 
sig trygga i att delta i aktiviteterna som projektet bjöd på. 

“Det är mycket man vill men inte kan…  Man orkar ju inte riktigt… Jag har ju blivit mycket sämre på 
grund av en del skador sen förra året. Nu måste jag ha rollator. Man hade ju kunnat ha rullstol, men 

jag är ju van att gå. Samtidigt är jag rädd för att ramla igen.” (Deltagare 9) 
 
Ur intervjuerna framkom det att en person gärna hade velat spela minigolf. Men mitt i meningen 
förklarade även personen att om jag nu så prompt vill göra det hade jag kunnat åka själv. Alla andra 
hade ju inte kunnat vara med då och delta, därför är man ju rätt begränsad vid val av aktivitet. Val av 
aktiviteter och hur man anpassar dem möjliggör för fler att kunna delta och skapar en ökad känsla av 
trygghet för fler i aktiviteten. Känslan av att vara trygg poängterade många att de hade. En del ängsliga 
upplevde till en början oro i projektet då man kanske inte visste om hur allt skulle gå. Man var lite orolig 
för ex. toalettbesök, långa sträckor och möjligheten till att vila. Men efter att personalen bevisat att 
stödet och anpassningen har funnits genom aktiviteterna, har det fått de äldre deltagarna att känna sig 
trygga och fått dem att vilja delta.    
 

Social gemenskap 
Att ha möjligheten till socialt umgänge i aktivitet med andra är något som många värdesätter utav 
deltagarna. Många sitter annars ensamma på sina rum, och projektet har gjort att de har kunnat komma 
ut och träffa nya som gamla människor. 
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“Det var kul att träffa gammalt som nytt folk och komma ut på ett annat vis.” (Deltagare 3). 
 
Ur intervjuerna framkom det att en del kände sig ensamma, och att man lever på minnena från projektet 
‘Äldre på vift’.   
  

”Jag var intresserad utav alltihopa då jag är ensam, så jag var med varje gång” (Deltagare 4). 
  
Vinsten av projektet var alla bra minnen som många uppgav att det var det som de levde på i många 
dagar och än idag. Då en del av deltagarna inte kommer ut på samma vis på egen hand, var detta en 
social vinst där många fick ut glädje utav varandra. 
  
Deltagarna upplever att det är roligt att man får vara en del av en social grupp och att man får komma 
ut och vara social på köpet. För många var det givande att träffa nytt folk, men för många var det även 
lika givande att träffa gamla bekantskaper då man inte längre kommer i samma kontakt med dem heller. 
Vissa av deltagarna menade på att man idag bodde på olika orter och det blev aldrig av att man sågs av 
olika skäl, eller att man bor på olika boenden och att man helt enkelt inte kan ta sig för att se varandra. 
Deltagare uppgav att de tyckte projektet var givande, skapade samhörighet, glada minnen och glädje. 
Deltagarna berättade om hur bra det kändes att utföra aktiviteter med andra, nya som gamla relationer. 
Många menade på att det då inte blev att man satt ensam hemma själv i sin ensamhet utan att man kom 
iväg och kunde vara social med andra i gemensamma aktiviteter.    

 
“Jag tycker ju att det är roligt att vara i en grupp. För vi bor ju på våra rum här och är ensamma 

många av oss. Därför är det ju väldigt roligt att bara få hitta på något tillsammans. Jag tycker jag trivs 
med alla här. Vi har roligt ihop.” (Deltagare 5) 

 
Just att man har haft möjligheten att prata med andra, utföra aktiviteter tillsammans och skapa minnen 
tillsammans har varit av stort värde.   
  

“Det var trevligt att träffa andra. Man lär ju känna varann och andra lite mer. Det var trevligt, 
omväxlande och ja… upplyftande”. (Deltagare 4). 

  
Projektet var ett lyft i vardagen för många och gjorde att man inte kände sig ensam, man kände en 
positiv upplevelse av socialt umgänge då man träffade många olika människor att lära känna eller prata 
ikapp med. 
  

Känslan av hälsa och välbefinnande 
Deltagarna uttryckte att de aktiviteter som erbjöds i projektet ’Äldre på vift’ bidrog till en upplevd känsla 
av välbefinnande. Utbudet av aktiviteter i projektet upplevdes som tillräckligt, men samtidigt så angav 
vissa deltagare att fler aktiviteter kunde erbjudas. Överlag uttryckte deltagarna en tacksamhet över de 
aktiviteter som erbjöds i projektet och att dessa i många fall bidrog till en variation och ett avbrott i 
vardagen, något som många upplevde skapade en känsla av välmående. 
  

”Ja… Det var ju jättekul alltså. Ja det var det verkligen alltså. Fantastiskt att få vara med på det… ett 
riktigt lyft i vardagen helt klart” (Deltagare 6). 

  
 
Utifrån citatet uppgav deltagaren att medverka i projektet ’Äldre på vift’ bidrog till ett lyft i vardagen, 
något som gav glädje, mening och välbefinnande. Några deltagare uttryckte att det som skapade en 
känsla av välbefinnande var att umgås med andra människor och på så vis inte sitta ensamma i sina 
lägenheter. 
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Vistas i nya miljöer 
Deltagarna upplevde miljön som en bidragande faktor till välmående. Majoriteten av deltagarna uppgav 
att möjligheten att komma ut och se nya saker var en av de främsta anledningarna till att de valde att 
delta i projektet ’Äldre på vift’. 
  

”Jo… det var nog det att jag tyckte att det var roligt att få komma ut, än bara sitta här och glo. Så det 
var nog mest att komma ut och få se lite nytt” (Deltagare 2). 

  
Utifrån det upplevde deltagaren att han nu i samband med sin medverkan i projektet ’Äldre på vift’ fick 
möjlighet att uppleva och utföra aktiviteter utanför hemmet, vilket upplevdes som både roligt och 
givande. Under flertalet intervjuer uppgav deltagarna att komma ut och se nya saker var mycket 
uppskattat och gav ett lyft i vardagen. Många deltagare uppgav att det inte enbart var att komma ut och 
se nya saker som bidrog till deras upplevelse, utan även att upptäcka nya miljöer tillsammans med 
andra, såväl gamla som nya bekantskaper. Flertalet av deltagarna kände varandra sedan tidigare, men 
angav att det var uppskattat att i grupp upptäcka nya miljöer och aktiviteter, och att detta i sin tur bidrog 
till att man lärde känna varandra bättre. Deltagarna uttryckte även en tacksamhet gentemot personal 
och andra inblandade som med sitt engagemang och kunskap bidrog till upplevelsen av aktiviteterna. 
Några deltagare påvisade att genom personalens förmåga att se individens förmåga och intresse så 
skapade detta en känsla av att vara sedd och hörd. 
  

Aktiviteter som ger mening och glädje 
Under samtliga intervjuer framkom det att deltagarna upplevde stor glädje i många av de aktiviteter 
som erbjöds under projektets gång. Bland annat möjligheten att upptäcka nya aktiviteter som gav glädje 
och mening i vardagen, men även möjligheten att få återupptäcka gamla aktiviteter. 
  

”Ja, jag har ju haft motorcykel själv när jag varit yngre. Då frågade han ju vart jag ville åka och hur 
snabbt han fick köra… Åk du bara sa jag till honom!” (Deltagare 6) 

  
Deltagaren har sedan tidigare ett stort intresse för båda motorcyklar och bilar, vilket gav glädje och var 
en stor del av deltagarens liv under många år. Att återigen få utöva en betydelsefull aktivitet igen gav 
deltagaren ett lyft i vardagen. 
  

”Ja, ko-släppet var ju rätt kul måste jag ju säga, eftersom jag har haft jordbruk tidigare så var ju det 
inte nytt för mig heller” (Deltagare 3). 

  
Utifrån det beskrev deltagaren både mening och glädje i aktiviteten då detta var en tidigare känd 
aktivitet som hade varit en stor del av deltagarens dagliga liv. Ett flertal deltagare angav att glädje och 
mening i en aktivitet kom från igenkänning, att det var en aktivitet eller situation man sedan tidigare 
var bekant med och som ofta föll sig naturligt. 
  

”Jo men det är ju trevligt. Man ser att dom som kanske inte har ägnat sig åt det någon gång också 
tycker att det är roligt” (Deltagare 10). 

 
Deltagaren menade utifrån detta att i samband med projektet ’Äldre på vift’ upplevde flera personer 
glädje i att utföra nya aktiviteter. Vidare framkom det att glädjen låg i att prova på och utöva en aktivitet, 
och inte i hur bra man kunde utöva aktiviteten. Flera deltagare angav att det som gjorde en aktivitet 
rolig och meningsfull var inte att det förväntades ett visst resultat eller prestation, utan att utövande 
skedde efter egen förmåga och på deltagarens egna villkor. Majoriteten av deltagarna uppgav även att 
de fann glädje i en aktivitet då andra i gruppen också upplevde glädje och mening i samma aktivitet, att 
man hade något att prata vidare om och dela kunskaper kring även efter projektets slut. 
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En aktivare vardag 
Samtliga deltagare berättade att deras medverkan i projektet ‘Äldre på vift’ gav en aktivare vardag och 
en möjlighet att se och upptäcka nya aktiviteter och platser. En majoritet av deltagarna menade på att 
en aktivare vardag innefattade såväl fysiska som mentala aktiviteter, och även sociala aktiviteter med 
andra. Flertalet deltagare berättade även att de minnen och upplevelser de har från projektet är något 
de har glädje och nytta av även efter projektets avslut.   
  

Ökad tro på den egna förmågan 
Till en början upplevde många en ängslan i att vara med på projektet. Detta berodde inte på projektet i 
sig, utan på att många av deltagarna inte hade varit med i liknande aktiviteter innan. Många föreställde 
sig då istället aktiviteterna som jobbiga, svåra att genomföra och att de inte ville vara ett hinder för 
andra. 
  
”Jag var väl lite ängslig först hur det skulle gå och om vi skulle orka. Men det funkade. Alla hjälptes åt 

och ställde upp och hjälpte till. Allt gick så bra”. (Deltagare 7). 
  
Något som många också uppgav var att de var oroliga för att de inte skulle orka med aktiviteterna. Detta 
berodde på flera orsaker, några menade på att man var så pass gammal och att det var därför det skulle 
bli jobbigt, medan andra menade att man hade olika typer av sjukdomar eller skador som skulle hindra 
dem från att fullt kunna delta i aktiviteterna.   
  

”Rätt som det var så anmälde vi oss, min man och jag. Och det ångrade vi inte på serru. Jag var nöjd 
över bara att få förfrågan om att få följa med. Vi fick ju vara med om så mycket roligt och fint. Först 
tänkte jag att vi kanske inte orkade, för vi är så pass gamla och det kanske blir lite jobbigt. Men det 

gick förvånansvärt bra. Och vi var så glada över allt som vi fick uppleva.” (Deltagare 7) 
  

Fina upplevelser   
Deltagarna uppgav att de aldrig har varit med om något liknande projekt, eller hört talas om något 
liknande projekt. Många tryckte på att projekt som detta behövs mer för de äldre, för att hålla sig aktiva 
och hälsosamma. 
  

”Ja jag tycker något liknande kan dom hitta på igen. Det har ju varit så lyckat och det har verkligen 
skapat glädje bland oss äldre”. (Deltagare 1). 

 
Projekt där syftet är att utföra aktiviteter med andra ger så mycket tillbaka. Man får socialt utbyte, man 
lär sig nya saker och får återuppleva gamla saker, skapa nya minnen och använda sig utav sina inlärda 
kunskaper i nya sammanhang. 
  
”Personalen hade talat om att vi skulle åka motorcykel och gamla veteranbilar, så jag visste ju vad allt 

handlade om som bilintresserad. Det var helt underbart. Det får jag aldrig uppleva på samma 
vis igen. Sen var vi ju inne på teatern i Jönköping, det kunde jag absolut ingenting av. Men vi var ju 
där i alla fall. Det var lite folk som man träffade på nya och gamla och det var roligt!”. (Deltagare 6). 

  
Sammanfattningsvis tyckte samtliga deltagare att projektet har gett fina upplevelser och minnen att se 
tillbaka till. De vill gärna dit igen då det var så lyckat, och många tyckte det var roligt att man fick med 
så många på projektet.   
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”Ja men jag tyckte om alltihop. Fanns inget dåligt med detta. Det är helt fantastiskt att det är någon 
som försöker att ordna det för oss som har blivit lite äldre… Det är jättekul. Så det var en fantastisk 

upplevelse alltihop, hela projektet.” (Deltagare 6) 
  
 

Engagemang och kunskap hos personal gav mervärde 
För deltagarna var det viktigt att personalen var engagerad och hade rätt kunskap för aktiviteterna. 
Detta gav deltagarna positiva upplevelser då samtliga deltagare höjer all personal till skyarna. 
Personalen var alltid behjälpliga och hade alltid ett gott bemötande. 
 

“Alla var så vänliga och hjälpsamma på alla sätt och vis” (Deltagare 7). 
 
Samtlig personal hade varit ett underbart stöd, och tillgodosett varje deltagares behov. 
Personalresurser var en viktig del i projektet, för att projektet ens skulle gå runt. Men det var inte bara 
just personalen som behövdes… För varje enskild personal som var delaktig behövde på ett eller annat 
sätt vara insatt i aktiviteten för att engagera de äldre. 
 
“Resan var ju helt fantastisk. Alla goda makter var med! Väder och allt klaffade. Lagom chaufför som 

berättade lite och körde lite extra krokar. Ja. Det gör ju väldigt mycket”. (Deltagare 10). 
  
Exempelvis, så fanns en personal som kunde mycket om fåglar och fågelskådning. Hon bidrog engagerat 
med sina kunskaper och spred detta vidare till de äldre, som kunde använda sina nya och gamla 
kunskaper i aktivitet med andra. De hade också fått lära sig olika läten vid fågelskådningen, och de 
kunde då tillsammans veta vilken fågel det var som gjorde just det lätet, för det hade de lärt sig av 
personalen. En annan personal var istället den som kunde mycket om just samhället de bodde i, 
personer i samhället och platser runt omkring. Detta bidrog till att man kunde åka till många sevärda 
ställen lokalt. En annan personal var mycket pysslig och kunde mycket om hantverk. Vilket resulterade 
i att man kunde utföra såna aktiviteter. 
 
“Personalen och dem andra, de kan och dem vet vad det finns för grejer att hitta på som man kan göra 

allihopa som kan passa alla” (Deltagare 1). 
  
All personal tillsammans bidrog med sina kunskaper, erfarenheter och material för att göra upplevelsen 
så lyckad som möjligt för de äldre. Detta har bidragit till många positiva upplevelser från deltagarna i 
projektet. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att svara på studiesyftet, vilket var att beskriva äldre personers 
upplevelser av att ha deltagit i projektet ‘Äldre på vift’. Författarna ansåg att detta var en lämplig metod 
och att de svar som framkom under intervju med deltagarna svarar till syftet. 
Författarna intervjuade tio deltagare där de fick möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser av att ha 
deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Detta skedde utifrån författarnas semistrukturerade intervjufrågor. 
När deltagarna berättade om sina upplevelser skedde ingen avbrytning av författarna utan författarna 
lyssnade till vad deltagarna berättade, för att på så vis inte missa viktig information. Under intervjuerna 
visade författarna intresse utan att avbryta, exempelvis genom att hålla med, uttrycka läten så som ’jaha’ 
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och ’aha’ och genom att ställa följdfrågor när det uppstod naturliga tystnader under deltagarnas 
berättande.   
  
Författarna har som förförståelse tidigare erfarenhet att arbeta med äldre personer, vilket författarna 
såg som en styrka under intervjuerna då deltagarna i sin egna takt fick berätta om sina upplevelser utan 
att författarna avbröt. Detta gav deltagarna möjlighet att berätta utförligt om sina upplevelser, samtidigt 
som det gav författarna ett rikt material att analysera. För att stärka studiens trovärdighet var det enligt 
Kristensson (2014) viktigt att deltagarna fick information om författarnas syfte med studien och vad 
författarna önskade att studera. Detta skedde genom att deltagarna fick ta del av det utskickade 
missivbrevet innan intervjuns genomförande. 
Ytterligare en viktig aspekt för att öka studiens trovärdighet var hur intervjufrågorna var formulerade 
och hur frågorna ställdes då olika formuleringar kunde ge olika svar. Författarna valde därför att testa 
intervjufrågorna på en utomstående äldre person för att veta om intervjufrågorna var begripliga eller 
om de behövde revideras och omformuleras. Efter att författarna hade genomfört testintervjun insåg 
författarna att två frågor behövde omformuleras för att de var något svårtolkade. Efter att frågorna 
omarbetats och förtydligats ansåg författarna att intervjufrågorna var begripliga då testpersonen hade 
gett utförliga svar, vilket ökade trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014). 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) så redovisade författarna sin förförståelse, detta för att visa att 
författarna inte hade någon inverkan på resultatets noggrannhet eller tolkning av resultatet. Detta 
ökade i sin tur examensarbetets trovärdighet då författarnas egna värderingar inte påverkade det 
insamlade materialet. 
Enligt Kristensson (2014) användes ett avsiktligt urval då den tänkta undersökningsgruppen var de 
äldre personer som hade deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Urvalet var även baserat på lämplighet då 
personal och cirkelledare valde de äldre personer som dels uppfyllde studiens inklusionskriterier samt 
som hade erfarenhet av att delta i flera aktiviteter i en studiecirkel. Författarna uppnådde det krav på 
deltagarantal för att kunna genomföra en kvalitativ studie. I efterhand hade författarna önskat att fler 
män deltog i studien då det hade varit intressant att få deras perspektiv på projektet. Enligt 
Kristensson (2014) studerar kvalitativa studier ett fenomen från flera olika perspektiv. Då författarnas 
studie enbart innefattar tio deltagare går det inte att dra några generella slutsatser utav resultatet, utan 
resultatet kunde enbart stå för den valda gruppen. 
  
Samtliga intervjuer inleddes med att författarna gav en kort beskrivning av studiesyfte och att det 
insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt och all känslig information skulle avidentifieras. 
Detta gjordes för att deltagarna skulle kunna ge så detaljerade och utförliga svar som möjligt, samtidigt 
som de forskningsetiska aspekterna skulle uppfyllas (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare, i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2002) fick samtliga deltagare information om att deras deltagande var frivilligt och 
att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 
Författarna valde att genomföra intervjuerna i deltagarnas hemmiljö, för att på så vis försöka skapa en 
avslappnad stämning. För författarna var det väsentligt att visa öppenhet och intresse för deltagarnas 
berättelser och låta de berätta fritt i egen takt. Vidare genomfördes samtliga intervjuer avskilt från 
andra, detta för att skapa en lugn och rofylld miljö för intervjuerna. Författarnas förhoppning med att 
genomföra intervjuer var att ge deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser från projektet 
‘Äldre på vift’. 
  
För att underlätta analysen av det inspelade materialet så transkriberades samtliga intervjuer till 
pappersformat (Kristensson, 2014). För att öka noggrannheten i studieresultatet så gjorde författarna 
analyser löpande, detta gjordes även för att minska antalet fel. Intervjuerna lästes igenom flera gånger 
för att författarna skulle bilda sig en helhetsuppfattning av materialet. För att öka studiens tillförlitlighet 
så analyserade båda författarna materialet tillsammans. Vidare var det en förutsättning att båda 
författarna hade en förståelse för hela materialet för att kunna tolka det och således stärka 
trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Slutligen innehöll resultatet av den genomföra 
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kvalitativa studien citat från deltagarnas intervjuer. Då studiens resultat beskrev och svarade till 
studiesyftet ansågs det ha en hög grad av giltighet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

  

Resultatdiskussion 
Efter att ha genomfört examensarbetet och sammanställt utvärderingens resultat kunde studiens syfte 
anses som uppnått. Syftet med studien var att beskriva de äldres upplevelser av att ha varit med och 
deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Resultatet resulterade i tre kategorier och sju underkategorier. 
Kategorierna var känsla av delaktighet, känsla av välmående och en aktivare vardag. 
Underkategorierna beskrev tillsammans äldres upplevelser i positiva upplevelser. De positiva 
upplevelserna framkom av att de 10 deltagarna upplevde att aktiviteterna gav trygghet, de kände en 
social gemenskap, det var härligt att få vistas i nya miljöer, de kände att aktiviteterna gav mening och 
glädje i vardagen, de kände att man fick en ökad tro på sin egen förmåga, de fick fina upplevelser av 
projektet och engagemanget och kunskapen från personalen gav mervärde. Temat som växte fram ur 
deltagarnas upplevelser var att projektet ’Äldre på vift’ hade gett deltagarna ett lyft i vardagen för de 
äldre som deltog år 2016.  
 
Temat ’Ett lyft i vardagen’ kan beskriva hur de äldre deltagarna upplevde projektet ’Äldre på vift’. 
De äldres sammanfattade positiva upplevelser stämmer bra överens med MoHOs teorisyn på vad 
aktiviteter gör med människor och hur vi vårdpersonal kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för 
att äldre ska få möjligheten att känna delaktighet med andra i en grupp där sociala aktiviteter står i 
fokus, för att äldre ska få uppleva en ökad känsla av delaktighet, välmående och en aktivare vardag. Att 
få bättre upplevd hälsa utav deltagande i sociala grupper som utför sociala aktiviteter är något som 
Kielhofner också talar mycket och varmt om (Kielhofner, 2012). Sociala grupper är viktigt för de äldre 
att få ha då nya roller och vanor formas och tillåter dem att utvecklas genom hela livet (Kielhofner, 
2012).  
 
Utvärderingen i författarnas examensarbete, kan bidra med en bättre förståelse över hur äldre personer 
upplever ett socialt grupprojekt som ’Äldre på vift’ och vad det bidrar till för konsekvenser hos individen, 
gruppen och samhället. Utav resultaten som framkommit i utvärderingen har författarna förstått att 
projektet enbart har gett positiva upplevelser bland de äldre deltagarna som också många av dem har 
citerat som att projektet har varit lyckat, meningsfullt och gett dem ett lyft i vardagen. Författarnas 
antaganden om resultatet kan stärkas av Kielhofner (2012) som menar att meningsfullhet i vardagen är 
starkt kopplat till människans behov av att utföra varierande aktiviteter i vardagen. Sammantaget var 
det en härlig upplevelse för deltagarna och resorna var fantastiska. Samtliga deltagare upplevde att 
aktiviteterna som projektet erbjöd var lättillgängliga och individanpassade, vilket gav många fler 
tryggheten och möjligheten att få följa med trots fysisk eller psykisk begränsning.  
 
Målet med studien var att kunna beskriva de äldres upplevelser av att ha varit med i projektet ’Äldre på 
vift’ då Studieförbundet Vuxenskolan undrade om projektet hade bidragit till en ökade positiva 
upplevelser av hälsa och välbefinnande och nyfikenhet samt om projektet gav dem en möjlighet att 
utvecklas genom hela livet (Swärdh, M., personlig kommunikation, 10 februari, 2017).  

Positiva upplevelser 
Projektet ’Äldre på vift’ fick de äldre att få uppleva positiva upplevelser och alla deltagare hoppades på 
att projektet skulle få fortsätta även i framtiden så att fler äldre ska få samma förutsättningar till att få 
känna delaktighet, vara vid god hälsa och känna ett gott välbefinnande och få en aktivare vardag.  
De aktiviteter som erbjöds gav mening och glädje för deltagarna. De upplevde att det var givande att få 
åka på utflykter tillsammans med andra. För deltagarna var det positivt att få utöva aktiviteterna med 
andra i en grupp, då det gav varje deltagare en möjlighet att få utöka sitt sociala nätverk både i och 
utanför hemmet. Deltagarna betonade att personalens starka engagemang och kunskaper bidrog till de 
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positiva upplevelserna av projektet ’Äldre på vift’.  Alla deltagare uttryckte en stark förhoppning om att 
projektet skulle få fortsätta även i framtiden, så att fler äldre precis som dem som deltog år 2016, skulle 
få samma möjlighet att få ett lyft i vardagen.  
 
Deltagarna upplevde att de blivit individuellt tillgodosedda och fått det stöd och hjälp de behövde i 
gruppaktiviteterna (Ernsth Bravell, 2013). Detta har möjliggjort att deltagarna gemensamt har kunnat 
delta i gruppaktiviteter som tillbaka har gett positiva upplevelser för deras allmänna hälsa och 
välmående som individ men även som i grupp (Ernsth Bravell, 2013). 
 
För alla deltagare har projektet betytt mycket och flera av deltagarna menade på att hade det inte varit 
för Lennart Israelssons finansiering av projektet, hade ju detta aldrig blivit av. Många utav deltagarna 
hoppas verkligen att ett nytt projekt ska bli av i framtiden, men en av deltagarna i intervjun hoppades 
men hade inga större förhoppningar om att projektet skulle göras om igen. Detta var något som berörde 
författarna mycket, då denna deltagare uttryckte väldigt starkt men bestämt att det är ingen som bryr 
sig om de äldre och vad de gör ändå, men att man få vara glad för det som var. Denna person såg det 
som orealistiskt att projektet skulle få bli av igen och hade inga förhoppningar alls om att projektet 
skulle få fortsätta i framtiden.  
 
Genom hela examensarbetets gång har författarna upptäckt tre genomgående fynd: delaktighet, hälsa 
och välbefinnande och en aktivare vardag.  
 

Delaktighet  
Enligt Kielhofner (2012) påverkas en människas delaktighet av flera olika komponenter i en aktivitet, 
vilket också framkom av resultaten i vår studie. Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. 
Delaktighetsinskränkningar är problem som en person kan få i engagemang i livssituationer. 
Deltagarna uppgav tydligt att det inte spelade någon roll vad de gjorde, bara de fick komma ut och att 
ge dagen ett syfte tillsammans med andra. Socialstyrelsen (2001) anser att en aktivitet är en persons 
genomförande av den uppgift eller handling. Aktivitetsengagemanget från deltagarna fanns i projektet, 
då involverad personal såg till deltagarnas görande, tänkande och tog hänsyn till aktiviteternas 
förhållande till miljöns omgivningsfaktorer runt omkring dem. De sociala gruppaktiviteter som erbjöds 
i projektet för gruppen bidrog till utökade sociala relationer som bidrog till ett ökat 
aktivitetsengagemang (Kielhofner, 2012). Omgivningsfaktorerna, alltså de fysiska, sociala och 
attitydmässiga omgivningarna (Socialstyrelsen 2001) som deltagarna fick utöva aktiviteterna i bidrog 
till att de upplevde aktiviteterna som meningsfulla, så länge man utförde det med andra i grupp 
(Kielhofner, 2012).  
 
 

Hälsa och välbefinnande 
Enligt Regeringen (2015) är ett av Sveriges 17 globala mål för hållbar utveckling hälsa och 
välbefinnande. Målet för hälsa och välbefinnande är att säkerställa att alla oavsett ålder kan leva ett 
hälsosamt liv och bidra till ett gott väl befinnande. En förutsättning för att nå god hälsa är att personen 
får möjligheten att kunna uppleva god hälsa, och denna möjligheten är Sveriges regering skyldig att 
erbjuda till alla.  
Enligt Medin & Alexandersson (2001) beskriver de att Aaron Antonovsky har en teorisyn på hälsa som 
utgår ifrån ett salutogent hälsoperspektiv, där teorin belyser vilka faktorer som leder fram till hälsa.  
Aaron Antonovsky såg hälsan som en dynamisk process som ständigt kan förändras beroende på vilka 
faktorer vi har runt omkring oss som präglar livet. Därav myntades begreppet KASAM – som förkortat 
står för Känsla Av Sammanhang. KASAM kan vara det begrepp och den avgörande faktorn för en 
människa att vara vid god hälsa genom att få möjligheten att upprätthålla sina dagliga aktiviteter. Inom 
begreppet KASAM pratar man om att en aktivitet ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. För 
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projektet ’Äldre på vift’ kan man säga att dessa tre begrepp har bidragit vidare till en god hälsa hos de 
äldre deltagarna då det har skapat engagemang och gett möjligheten för många att ta sig an nya 
aktiviteter och att ta vara på sina befintliga resurser. En person med en stark känsla av meningsfullhet 
uppfattar ofta utmaningar som välkomna, snarare än en börda (Medin & Alexandersson, 2001). ¨ 
Samtliga deltagare har haft positiva upplevelser och erfarit välbefinnande som bidragit till deras hälsa. 
De positiva upplevelserna har deltagarna fått ur gruppaktiviteterna i projektet. En stor del utav 
projektet har varit att anpassa aktiviteter utefter miljö för att deltagarna ska få ut det bästa samt att de 
alla ska kunna känna sig delaktiga, trygga och ha en ökad tro på sin egen förmåga. Den ökade tron på 
egna förmågan har varit tydligt framträdande då samtliga deltagare har uppgett i intervjuer att de innan 
projektet har varit socialt isolerade. De har varken kunnat eller velat ge sig ut på liknande aktiviteter, 
då de inte vågat eller känt att de inte vet om de klarar av att göra det själva. Det projektet har gett 
deltagarna har varit att de i pågående projekt, inte känt sig isolerade. Man har inte känt sig oviktig. 
Deltagarna har fått ökad tro på sin egen förmåga i aktivitet och det har gjort att de har kunnat delta i 
aktiviteter tillsammans med andra. De har trott mer på sig själva efter projektet. 
 
 

En aktivare vardag 
Inom arbetsterapi utgår man alltid ifrån hela människans livssituation, där varje aktivitet kan innehålla 
olika värden eller brister på värden hos en individ och detta påverkar i sin tur hur individen uppfattar 
sig själv men också sitt eget utförande av en aktivitet (Erlandsson & Persson, 2014). En aktivitet kan 
också upplevas som meningsfull även om den inte har upplevts som direkt viktig (Wilcock & Hocking, 
2014). Det hör till arbetsterapeutens yrkesroll att främja allas rätt till meningsfulla aktiviteter och vad 
som anses vara meningsfulla aktiviteter är individuellt och föränderligt (Erlandsson & Persson, 2014). 
Detta är viktigt att lyfta för involverad vårdpersonal men även för samhället i stort.  
Erlandsson & Persson (2014) beskriver hur aktiviteter har olika mening och värde och att dem påverkar 
hela individens hälsa. Att gå miste om en aktivitet av värde för individen skulle därmed ha en direkt 
negativ inverkan på hälsan (Erlandsson & Persson, 2014).  
 
Avslutningsvis tror författarna att resultatet i studien kan vara av stor betydelse för vårdpersonal men 
framförallt arbetsterapeuter som har bra kunskaper inom ämnesområdet gruppaktiviteter relaterat till 
aktivitet och hälsa. Författarna önskar att fler verksamma arbetsterapeuter inom äldreomsorgen ska 
kunna inspireras av resultaten som framkom i denna studie.  
 

Social gemenskap 
Ju äldre man blir, desto större är risken att man kan bli änka eller änkeman. Med stigande ålder blir 
många vänner och bekanta även äldre, sjuka och tyvärr går många i ens innersta sociala krets bort vilket 
kan leda till social isolering eller till ensamhet för den äldre (Skog & Grafström, 2014). Enligt Skog och 
Grafström (2014) har studier visat att känslan av ensamhet på vård- och omsorgsboenden är ofta 
förknippat med huruvida vård- och omsorgspersonalen har tid att prata eller att tillsammans hitta på 
en aktivitet. En person kan även känna sig ensam utan att vara socialt isolerad, medan en annan person 
kan vara mycket socialt isolerad men inte känna sig ensam. Det är viktigt att redan före pensioneringen 
skaffa sig intressen som fungerar även på äldre dagar, då det är svårt att skaffa sig nya vanor eller hobbys 
efter pensioneringen.  
  
Deltagarna har träffat och skaffat sig nya relationer samtidigt som de har kunnat träffa äldre 
bekantskaper och vänner. De har lärt sig nya saker och upplevt gamla minnen i aktiviteterna och denna 
balans har många utav deltagarna mått väldigt bra utav. Detta har stimulerat både gamla och nya 
sinnesintryck, stimulerat ens egen hälsa och välbefinnande i ett socialt sammanhang. Deltagarna har 
uppgett att just känslan av att vara tillsammans med andra har betytt så mycket, de har kunnat leva på 
minnena från projektet länge. Vad för aktiviteter de har hittat på har inte spelat någon egentlig roll, för 
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alla tyckte det viktigaste var att man gjorde aktiviteter tillsammans med andra. Alla menade på att 
annars hade det inte varit någon mening alls med projektet om man gjorde det ensam. Man mår bra av 
att umgås med andra. 
Enligt Nilsson (2005) är människor gruppvarelser, det innebär att med nästan allt vi gör blir vi 
påverkade av andra eller avsedda att påverka andra. I livet är en stor del bestående av grupper, i arbetet, 
i hemmet och på fritiden… Men på äldre dagar kan det se annorlunda ut. 
För individen själv är grupper viktigt för att tillhöra en gemenskap och finna mening. Det skapar 
delaktighet i samhällets kultur. 
Människans sociala och personliga utveckling påverkas utav samspel med andra i grupp (Nilsson, 
2005). Utav samspelet sker ett socialt utbyte. Det sociala utbytets syfte är att uppfylla varje persons 
behov och mål i en grupp, och det andra är att människor vill kunna stanna kvar i positiva relationer för 
att må bra. Det är ett givande och tagande av resurser från individer i en grupp. Själva utbytet i sociala 
relationer benämns som beröm, uppmärksamhet, idéer, bekräftelse, sammanhållning och trygghet 
(Nilsson, 2005). Det som däremot kan bekosta individen för att få dessa positiva utbyten är energi, 
frustrationer, besvikelser, utstötningstendenser, konflikter och negativa känslor som också kan uppstå 
i en grupp. För att det sociala umgänget ska fortleda och man ska nå de positiva belöningarna behöver 
de vara större än bekostnaderna (Nilsson, 2005). 
 

Personalens engagemang 
I projektet fanns tillräckligt med personal som alltid var stöttande, professionella och hjälpsamma. 
Under projektets gång har det alltid funnits personal tillgänglig och den resursen har behövts för att 
tillgodose varje deltagares behov men även för att vara ett såväl fysiskt som psykiskt stöd. Många 
deltagare uppgav att de känner sig ensamma, att det inte händer så mycket på boendena. Många utav 
deltagarna sitter annars ensamma hemma framför tv:n och bara det här att komma ut med andra har 
gett mening i vardagen. Projektet var lättillgängligt, och mycket tack vare att personal hade tänkt 
igenom projektet från början till slut, för att det skulle bli så anpassat som möjligt för deltagarna som 
individ- och som grupp. Projektet har särskilt berört ett av åtgärdsområdena ur Ottawa Charter som är 
att skapa stödjande miljöer för god hälsa, som är en av nyckelstrategierna för ett hälsofrämjande arbete 
enligt OCHP. Projektets samband mellan miljö och hälsa från personalen tror författarna har en stor 
påverkan över hur deltagarna har valt att delta och utföra en aktivitet tillsammans med andra (Wilcock 
& Hocking, 2015). 
  
När en person är osäker i sin aktivitet är personalen särskilt viktig. När personen är osäker i sin aktivitet, 
känner de sig ofta maktlösa. Maktlösheten över sin egen livssituation gör att personen nekar till att delta 
i aktiviteter, då deras hälsotillstånd eller upplevelse utav aktiviteten sedan innan sätter gränser och 
resulterar i att personen inte känner att de kan påverka sin livssituation i aktiviteten. Med tillgänglig 
personal som stöd skapar man möjligheter för personen att bli mer insatt i sitt hälsotillstånd. Det 
resulterar i att man är införstådd i vad man klarar av och inte klarar av, och det ger personen full kontroll 
över sin situation och sitt liv (Kneck, 2013).   
  
När man ser till personalen som ledare över en grupp som i detta projekt, vet man idag att de alla bär 
ett stort ansvar över hur man stimulerar personer i en grupp till insats och motivation. Själva ledningen 
innebär att personalen har både personen i fokus men också själva aktiviteten eller sammanhanget. 
Personal som deltar mer praktiskt med personerna, får personerna att uppleva sig som mer 
betydelsefulla och detta ökar även i sin tur motivationen över att delta tillsammans med andra (Hansson 
Scherman, 2013). För att den äldre personen ifråga ska uppleva en känsla av trygghet och egenkontroll 
i vårdrelationer är kunskap och tillit avgörande gentemot personalen för att nå ett gott patientarbete. 
Tryggheten, kunskapen och tilliten ligger till grund för förändringar utav livssituationen som sjukdom 
eller behandling kan innebära där personalen har ett stort ansvar att upprätthålla den goda relationen 
(Klang Söderkvist, 2013 s.11) 
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Betydelse för arbetsterapi 
Utifrån resultatet upplevde deltagarna att medverkan i projektet ‘Äldre på vift’ bidrog till flera positiva 
känslor, bland annat en ökad tro på den egna förmågan, en känsla av delaktighet samt en känsla av 
välmående. Enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2012) ska arbetsterapeuter fokusera på 
individens unika behov av meningsfulla aktiviteter. Vidare ska arbetsterapeuter även aktivt arbeta för 
att främja en persons möjligheter till aktivitet och delaktighet för att personen ska kunna, utefter sina 
egna villkor, uppleva livskvalitet (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Ett exempel på hur 
arbetsterapeuter kan arbeta med individens behov är genom ett klientcentrerat förhållningssätt. Ett 
klientcentrerat förhållningssätt innebär att arbetsterapeuten arbetar med förebyggande, förbättrande 
och kompensatoriska åtgärder för att främja individens aktivitetsförmåga så att denne kan ha fortsatt 
möjlighet att utöva de aktiviteter som anses viktiga (Fisher, 2009). Genom att ge deltagarna möjlighet 
att utöva aktiviteter utanför hemmet, samt utföra aktiviteter tillsammans med andra personer kan 
arbetsterapeuter främja deltagarnas aktiva åldrande, vilket är en mänsklig rättighet enligt WHO (2002). 
Då deltagarna uppskattade aktivitetsutbudet och upplevde att det var varierande så kan 
arbetsterapeuter arbeta med att informera om bland annat vilket syfte de olika aktiviteterna har och 
fördelarna med aktivitet. På så vis kan arbetsterapeuter arbeta för att skapa motivation hos deltagarna 
och främja till fortsatt aktivitet. Deltagarna uttryckte även att det var roligt att få testa på nya saker och 
detta stärkte deras tro på den egna förmågan i aktivitet. Då äldre personer har ett större behov av 
aktivitet är det då arbetsterapeutens uppgift att möjliggöra och främja aktivitet (Withers & Shann, 
2008), vilket bland annat kan göras genom att arbetsterapeuten föreslår fler aktiviteter som skulle 
kunna erbjudas i projektet ‘Äldre på vift’ för att på så vis öka aktivitetsutbudet. Enligt FSA (2012) har 
arbetsterapeuter i uppgift att möjliggöra för äldre personer att delta i sociala aktiviteter, samt få 
möjlighet att utöva aktiviteter som de anser vara viktiga. Om fler äldre personer får möjlighet att ta del 
av aktivitetsutbudet i projektet ‘Äldre på vift’ kan arbetsterapeuter se ett eventuellt behov som finns hos 
äldre personer i samhället. 
Vidare upplevde deltagarna att anpassning av aktivitet var mycket positivt och var en stor bidragande 
orsak till deras upplevelse. Som tidigare nämnt är det en mänsklig rättighet enligt WHO (2002) att äldre 
personer ska få möjlighet att utföra aktiviteter utanför hemmet, och arbetsterapeuter har kunskapen att 
utreda tillgänglighet och anpassa miljö och aktivitet så fler äldre personer har möjlighet att delta i 
aktiviteter (FSA, 2012). 
 
 

Förslag till fortsatt forskning  
Efter att ha tagit del av aktuell forskning inom ämnet anser författarna att det finns ett vidare 
forskningsbehov inom ämnesområdet. Ett annat område inom ämnet som skulle kunna forskas vidare 
på är huruvida äldre upplever sin vardag över tid med sociala projekt som dessa i vardagen.  
Författarnas förhoppning med studien var att öka professionens förståelse för äldre personers 
upplevelser av att delta i gruppbaserade aktiviteter och även att med denna studie belysa att det är ett 
ämnesområde där vidare forskning krävs.   
Under artikelsökningen kände författarna att det fanns en viss brist på svenska artiklar som vände sig 
till sociala gruppinterventioner som just projektet ’Äldre på vift’. Det kan bero på att arbetsterapeuter 
eller vårdpersonal runt om i Sverige inte gör tillräckligt mycket studier inom detta området trots att det 
kanske utövas sociala gruppinterventioner.   
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Slutsatser 
Deltagarna i projektet ‘Äldre på vift’ från år 2016 i Nässjö kommun upplevde att deras medverkan 
skapade möjligheter för dem att få vara mer socialt aktiva i vardagen och alla de positiva upplevelserna 
med projektet gav ett lyft i vardagen. Det gav mycket för deltagarna, dels att det faktiskt hände något 
annorlunda i vardagen utöver det vanliga men även att man fick åka på bland annat utflykter 
tillsammans med andra. Att utöva aktiviteter i grupp tillsammans med andra gav alla deltagare 
möjligheten att utöka sitt sociala nätverk både i och utanför hemmet. Deltagarna upplevde även att 
utbudet av alla aktiviteter som var allt ifrån fågelskådning, fordon, mat och dryck samt konst och kultur 
gav deltagarna en ökad känsla av välbefinnande då de fick möjlighet att testa nya aktiviteter, men även 
en möjlighet att återuppta tidigare intressen. Likaså upplevde deltagarna att anpassningen av de 
erbjudna aktiviteterna var bra i det avseendet att det ökade deltagarnas möjligheter att delta i 
aktiviteterna. Likväl uttryckte deltagarna att personalens engagemang och kunskap bidrog till deras 
upplevelse av projektet ’Äldre på vift’. 
Slutligen upplevde deltagarna att projektet ’Äldre på vift’ i sin helhet var bra, gav positiva upplevelser 
och de uttryckte en förhoppning om att projektet skulle få fortsätta så att fler äldre personer får 
möjlighet att ta del av projektet och få ett lyft i sin vardag.  
  
 

Tillkännagivanden 
Författarna vill tacka alla deltagare för deras medverkan i examensarbetet. Vidare vill författarna även 
rikta ett stort tack till de ansvariga för projektet ‘Äldre på vift’ och berörd personal från Studieförbundet 
Vuxenskolan i Nässjö kommun som möjliggjorde att författarna kunde genomföra intervjuerna och 
lyckas beskriva de äldres upplevelser av att ha varit med och deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Slutligen 
vill författarna rikta ett stort tack till den ansvariga handledaren från arbetsterapeutprogrammet på 
Hälsohögskolan i Jönköping.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping som 
studerar vårt sista år. I vårt examensarbete ska vi genomföra en studie om hur äldre personer 
upplever delaktighet, hälsa och välbefinnande genom att delta i gruppaktiviteter. Studien 
grundar sig på forskning som menar att en god hälsa uppnås bland annat genom delaktighet 
i aktivitet. Syftet med studien är att undersöka personers erfarenhet av att delta i projektet 
Äldre på vift. 
Du tillfrågas att delta i studien eftersom du har medverkat i Äldre på vift. 
Vi skulle vilja träffa dig för en intervju där du får berätta om dina erfarenheter av att delta i 
projektet Äldre på vift. Vi kommer bland annat fråga dig om hur du kom i kontakt med projektet, 
dina upplevelser av att delta i projektet och vad som har varit bra respektive mindre bra med 
projektet. 
  
Vi kommer gärna och intervjuar dig i ditt hem om du inte föredrar någon annan plats. Om du 
samtycker så vill vi spela in intervjun. Det material vi samlar in kommer att förvaras säkert och 
kommer att förstöras när arbetet kring det är genomfört. Ditt deltagande i studien är frivilligt 
och du kan när som helst avbryta det. I presentationen av vårt arbete kommer resultatet 
redovisas på gruppnivå och ingen kommer att kunna identifiera dig. Din vård kommer inte att 
påverkas genom deltagande i studien. 
  
Vill du ta del av resultatet meddelar du det i samband med intervju alternativt tar kontakt 
med oss i efterhand (kontaktuppgifter nedan). 
Vi hoppas att du har möjlighet att bidra med värdefull information om projektet Äldre på vift 
genom att berätta om dina upplevelser. 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Sandra Rosell. 
  
Med vänliga hälsningar, 
Emma Johansson          joem1442@student.ju.se      0735699601 
Susanna Björklund       bjsu1425@student.ju.se        0765502321 
Sandra Rosell               sandra.rosell@ju.se               0760106219 
Leg. Arbetsterapeut 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 
Samtyckesblankett 
Härmed samtycker jag till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 
informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som 
helst kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. 
Jag har haft möjlighet att ställa frågor innan jag har gett mitt samtycke. 
De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte föras vidare och mitt namn 
kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under 
intervjun kommer presenteras på ett sådant sätt att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer 
bevaras på ett sådant sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar 
kommer endast användas till denna C-uppsats, men jag är medveten om att slutversionen är 
offentlig. 
  
  
Ort och datum 
  
  
______________________________ 
  
  
Underskrift 
  
  
______________________________ 
  
  
Namnförtydligande 
  
  
______________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Inledning 
Syftet med vår studie är att beskriva äldre personers upplevelse av att delta i projektet “Äldre 
på vift”. Vi är ute efter just din upplevelse utav att ha deltagit i projektet “Äldre på vift”. Du 
bestämmer helt själv vad du väljer att berätta för mig. Du behöver inte berätta om någonting 
som du inte vill. Intervjun kommer att spelas in och du kan avbryta intervjun när som helst. Du 
kan även ställa frågor före och under intervjun. Anledningen till varför vi spelar in är endast för 
att kunna samla in rätt information från dig som deltagare. Det som sägs här kommer inte 
spridas vidare, allt kommer avidentifieras och förvaras säkert på ett USB-minne i ett 
kassaskåp. 
Hur känns det? Ska vi börja intervjun? 
 
Bakgrundsfrågor 
⦁     Vad heter du? Hur gammal är du? 
 
Intervjufrågor 
⦁     Hur kom du i kontakt med projektet “Äldre på vift”? 
⦁     - Vad fick dig att vilja delta i projektet? 
⦁     - Vad fick du för tankar och känslor kring projektet? 
⦁     - Vad var dina förhoppningar om att delta i projektet? 
⦁     När du ser tillbaka på alla de aktiviteter som du fick vara med på, utföra och vara en del utav… 
⦁     - Vad känner du själv att du har fått ut utav att ha deltagit? 
⦁     - Vilka förväntningar hade du på projektet? 
⦁     - Vad har varit bra och mindre bra när du var med i de olika aktiviteterna? 
⦁     - Har någon aktivitet varit särskilt kul/mindre kul? 
⦁     - Är det någonting som har saknats i aktiviteterna och som du skulle vilja haft med? 
⦁     - Fanns det aktiviteter som du hade velat ha mer av/mindre av? 
⦁     Vad tyckte du om att alla samlas i en grupp och hittar på något tillsammans? 
⦁     - Vad har varit bra och mindre bra med det? 
⦁     - Vad känner du att du har fått ut utav att delta i aktiviteter med andra? 
⦁     Om du skulle vara med i projektet igen… Vilken aktivitet skulle du vilja haft med då? Ex. 
definiera ställe… Är det något särskilt med just den aktiviteten som gör att du skulle vilja ha 
med den? 
 
Följdfrågor:  
Vad var det som gjorde det bra/dåligt?  
Kan du beskriva vad som var särskilt bra eller mindre bra? 
Nu börjar intervjun lida mot sitt slut… Önskar du berätta om någonting mer, eller tillägga 
någonting som du tycker att vi har missat att prata om? 
 
 
 


