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SAMMANFATTNING 

Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i 

genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig 

allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre 

befolkningen. I dagsläget uppvisar forskning om den äldre befolkningen ett större fokus riktat 

mot att öka livslängden snarare än att främja och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande i 

höga åldrar. Detta fokus bör skifta för att äldre personer ska få möjlighet och förutsättningar att 

få vara aktiva och delaktiga i samhället så länge som möjligt. Syftet med studien är att 

undersöka om deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter kan stötta och hjälpa äldre personer 

i att upprätta och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande. Studiens datainsamling har bestått 

av sex semistrukturerade intervjuer med äldre personer som deltar vid en eller flera sociala 

aktiviteter. Materialet har bearbetats och analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Tidigare forskning inom ämnesområdet och teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och 

KASAM har använts för att kunna tolka och analysera materialet. Resultat av studien visar att 

meningsfulla sociala aktiviteter är en viktig vardagsresurs för majoriteten av informanterna och 

det särskilt i hänsyn till faktorer som att vidga det sociala nätverket, delta i ett socialt 

sammanhang och att få emotionellt samt socialt stöd. För majoriteten av informanterna bidrar 

dessa faktorer med ökat välbefinnande i deras liv. Slutsats av studien är därmed att det finns ett 

samband mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa.   

 

Nyckelord: Äldre, Sociala aktiviteter, Psykisk hälsa, Socialt kapital, Livsloppsperspektivet, 

KASAM 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Den äldre befolkningen, definierat som personer över 65 år, växer sig allt större världen över, 

och förutspås bestå av 22 % av världens befolkning år 2050 (World Health Organization 

[WHO], 2017). Den befolkningsmässiga utvecklingen globalt speglar även utvecklingen i 

Sverige som i genomsnitt anses ha den äldsta befolkningen (Berg, 2007) vilken förutspås bestå 

av 25 % av landets befolkning år 2060 (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017). Samtidigt växer 

sig psykisk ohälsa till ett stort samhälls- och folkhälsoproblem generellt bland befolkningen i 

Sverige (Forsman, 2014). Trots att statliga rapporter från Sverige visar att dagens äldre 

befolkning i stor utsträckning mår bra (Jönson & Harnett, 2015) uppger Socialstyrelsen (2018) 

att den äldre befolkningen i större utsträckning har en komplex sjukdomsbild av såväl somatiska 

som psykiatriska besvär än den yngre befolkningen. Forskning och statistik uppvisar att det är 

tre gånger fler äldre som lider av nedsatt psykisk hälsa än yngre personer samt att fler äldre 

personer väljer att avsluta sina liv genom suicid (ibid). Vidare visar tidigare forskning att det 

även finns allvarliga riskfaktorer kopplade till det naturliga åldrandet (Jönson & Harnett, 2015). 

Dessa riskfaktorer är viktig kunskap för politiker, verksamheter och professionella att ha samt 

vara medvetna om för att kunna förebygga nedsatt psykisk hälsa hos målgruppen. Riskfaktorer 

i det naturliga åldrandet är nära förenat med ensamhetskänslor och social isolering som uppstår 

i samband med bortgång av närstående, pensionering och somatiska besvär. Ett begränsat 

socialt umgänge kan leda till nedsatt psykisk hälsa och kan både vara orsak till och konsekvens 

av ensamhetskänslor och social isolering (ibid). Enligt Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg 

(2006) finns det inget erkännande från forskningsvärlden, politiker och samhället om de behov 

som finns hos den äldre befolkningen och därmed ingen ansvarstagare i frågan. I Sveriges 

regeringsbudget för år 2018 gavs 1414 miljoner kronor i satsning för en bättre psykisk hälsa 

och psykiatri (Regeringen, 2017). I rapporten som uppger vart pengarna ska gå finns ingen 

särskild, öronmärkt satsning angående den äldre befolkningen, och gruppen nämns inte 

överhuvudtaget beskriver Senioren (2017) som arbetar för att förbättra seniorers villkor. Enligt 

Forsman (2014) är den äldre befolkningen i flera avseenden förbisedd. Det fokus som riktas 

mot gruppen äldre handlar i stor utsträckning om att öka livslängden snarare än att bibehålla 

och främja psykisk hälsa. 
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En reducering av socialt umgänge kan även beskrivas som en reducering av socialt kapital 

(Forsman, Herberts, Nyqvist, Wahlbeck & Schierenbeck, 2013). Socialt kapital är ett 

paraplybegrepp som innefattar sociala nätverk, sociala kontakter, social sammanhållning, social 

interaktion och solidaritet vilket är en viktig resurs för alla människor, oavsett ålder. Forskning 

visar att betydelsen av socialt kapital ökar i åldrandet, ändå tenderar det sociala kapitalet att 

minska bland äldre personer vilket kan ha sina grunder i bortgång av närstående och ett 

avtagande av fysisk hälsa (ibid). Det finns forskning som påvisar sambandet mellan socialt 

kapital och psykisk hälsa samt dess avgörande faktorer för såväl livskvalitet som välbefinnande 

hos den äldre befolkningen (Forsman, 2014). Sociala aktiviteter, upprättade genom sociala 

insatser, har visats genom forskning vara effektiva i hänsyn till att upprätthålla socialt kapital 

och kan förebygga och lindra nedsatt psykisk hälsa, ensamhetskänslor och social isolering 

(ibid). Enligt Jönson & Harnett (2015) kan sociala aktiviteter vidga den enskilda individens 

sociala nätverk och bidra med känsla av sammanhang och meningsfullhet i det vardagliga livet. 

Enligt Forsman (2014) betonar forskningen nyttan av meningsfulla sociala aktiviteter för äldre 

personer eftersom det är en vardagsresurs som kan bidra med sociala kontakter och känslan av 

tillhörighet, samtidigt som de fyller livet med meningsfullhet och hopp om framtiden. Utfallet 

av meningsfulla sociala aktiviteter kan därmed bidra till att äldre personer under en längre tid 

kan njuta av livet, vara delaktig i samhället samt stärka sitt sociala kapital vilket är avgörande 

för psykisk hälsa och välbefinnande (ibid). Det har även visat sig att äldre som deltar i sociala 

aktiviteter lever längre i jämförelse med de äldre som inte deltar i sociala aktiviteter (Fristedt, 

2011). Det finns i dagsläget begränsad forskning om hur, om och på vilka sätt sambandet mellan 

meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa uppstår samt en beskrivning av vad 

meningsfulla sociala aktiviteter faktiskt inbegriper (Forsman, 2014). 

  

Socialt arbete i sin disciplin och praktik syftar till att öka och skapa kunskap om risker och 

sårbarhet bland den äldre befolkningen samt utveckla lösningar som är utformade och 

anpassade för de särskilda behoven (Jönson & Harnett, 2015). Forskning om den äldre 

befolkningen inom socialt arbete tenderar att mestadels avgränsas till att handla om 

äldreomsorgen (ibid). Ämnet socialt arbete strävar mot att öka enskilda individers rättigheter 

och jämlikhet i form av välbefinnande och livskvalitet, eftersom det är en mänsklig rättighet 

(Akademikerförbundet SSR, 2015; The International Federation of Social Workers, 2014).  För 

den akademiska disciplinen socialt arbete och för yrkesverksamma socionomer är det av stor 

vikt att öka och skapa kunskap om den äldre befolkningen. Det naturliga åldrandet bär med sig 

riskfaktorer kopplat till ensamhet och social isolering vilket kan bidra med ojämlikhet i 
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välbefinnande och livskvalitet i samhället. Som yrkesverksam socionom är det av stor vikt att 

vara medveten om detta för att kunna utforma och implementera effektiva sociala insatser som 

strävar mot enskilda individers rättigheter och jämlikhet i psykisk hälsa bland befolkningen. 

Det är även av vikt att belysa relevansen av socialt kapital och dess samband med psykisk hälsa 

hos äldre personer. I dagsläget finns det begränsad kvalitativ forskning som undersöker hur 

äldre personer upplever deltagande i sociala aktiviteter för att upprätta och bibehålla psykisk 

hälsa och välbefinnande under livsloppets sista fas, vilket denna studie hoppas bidra med. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer upplever sitt deltagande i meningsfulla 

sociala aktiviteter för att upprätta och bibehålla psykisk hälsa.  

 

1. Vad har tillgängliga sociala aktiviteter för betydelse för äldre personer?  

2. Hur beskriver äldre personer att sociala aktiviteter överensstämmer med deras 

behov och intressen? 

3. Hur påverkar sociala aktiviteter äldre personers psykiska hälsa?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Jönson och Harnett (2015) menar att i Sverige samt även i ett flertal andra industrialiserade 

länder definieras äldre som personer över 65 år. I studien kommer denna definition av äldre att 

användas. Social aktivitet är ett begrepp som förekommer i studien och definitionen som 

kommer att användas i studien är den som Kielhofner (2008) syftar till där social aktivitet 

beskrivs som en aktivitet som sker tillsammans bland och med andra personer. I studien 

intervjuas sex personer som deltar i sociala aktiviteter i två träffpunkter. Träffpunkterna samt 

informanterna definierar sociala aktiviteter med gymnastik, promenad i grupp, bingo, spel, 

musik och underhållning. Forskning beskriver ensamhet som en subjektiv upplevelse och är 

antingen önskad eller påtvingad hos den enskilda individen (Jönson & Harnett, 2015). Önskad 

ensamhet är inget problem medan den påtvingade ensamheten kan vara det, även om påtvingad 

ensamhet stundom är en normal aspekt av livet. Ensamhet kan beskrivas genom psykologiska, 

existentiella och sociala dimensioner. I denna studie kommer den sociala dimensionen av 

ensamhet att användas eftersom det beskriver social ensamhet vilken beskriver brist av 

känslomässig eller social kontakt (ibid). Ytterligare begrepp som används i studien är psykisk 

hälsa som WHO (2011) definierar som ett tillstånd där den enskilde klarar av normala 
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påfrestningar i livet samt inser sin egen potential. Slutligen kommer studien använda begreppet 

välbefinnande och den definition som Nyqvist, Forsman, Giuntoli och Cattan (2013) beskriver 

som ett begrepp av både komplex samt bred karaktär. Trots begreppets breda karaktär kan det 

definieras utifrån optimism, känslan av tillhörighet och stöd samt möjligheten att ha samt skapa 

positiva relationer med andra människor. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

2.1 Äldre som befolkningsgrupp 

Den äldre befolkningsgruppen växer sig större världen över (World Health Organization 

[WHO], 2017) genom framgångar och förbättringar inom välfärd, kost samt hälso- och sjukvård 

som möjliggör längre liv (Jönson & Harnett, 2015). WHO (2017) förutspår att den äldre 

befolkningsgruppen kommer att fördubblas under åren 2015 – 2050, från 12 % till 22 %. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (SCB, 2015) växer Sveriges äldre befolkningsgrupp sig allt större 

också. Vid början av 1900-talet utgjorde den äldre befolkningen 10 % av landets totala 

befolkning, år 2060 förutses det att den äldre befolkningen består av 25 % (SCB, 2015). Dagens 

generation av äldre personer skiljer sig från tidigare generationer i egenskaper, vanor och 

problem (Jönson & Harnett, 2015). I jämförelse med den äldre befolkningen för endast 30 år 

sedan upplever dagens generation i större utsträckning skilsmässor, migration, missbruk och 

individualism (ibid). Enligt Borglin et al. (2006) innebär detta en förändrad åldersstruktur i 

samhället dels grundad i ökad livslängd och dels i bredare mångfald av egenskaper, vanor och 

problem. Den förändrade åldersstrukturen leder till att organisationer och institutioner riktade 

mot hälso- och sjukvård samt sociala institutioner står inför utmaningar i att erbjuda 

högkvalitativa tjänster (ibid). Enligt Forsman (2014) finns det ett större intresse och fokus på 

att öka livslängden hos den äldre befolkningen än på hur psykisk hälsa och välbefinnande kan 

bibehållas och upprättas. I det avseendet är äldre som befolkningsgrupp i stor utsträckning 

förbisedd inom forskningen. Jönson & Harnett (2015) uppger att äldre som befolkningsgrupp 

inte är ett socialt problem eller en problemgrupp utan syftar enbart till en social kategori om 

livsloppets sista fas. Däremot utgör äldre en större del av befolkningen och det krävs därmed 

kunskap som rör åldrandeprocessen, livsvillkor, attityder i samhället och organiseringen av 

stöd- och hjälpsystem (ibid). 

 

2.2 Psykisk hälsa och välbefinnande bland äldre 

Statistik visar att 15 % av världens äldre befolkning lever med någon form av nedsatt psykisk 

hälsa och välbefinnande, vilket kan yttra sig i nedstämdhet, depression eller ångest (WHO, 

2017). I Sverige uppger 9 % av den äldre befolkningen nedsatt psykisk hälsa och 

välbefinnande, vilket är lägre än i andra befolkningsgrupper enligt Folkhälsomyndigheten 

(2017), som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det 

Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, vilket är ett forskningsinstitut för 

kunskap om äldre och åldrande, uppger dock i sin nationella folkhälsoenkät att det är omkring 
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20 % av den äldre befolkningen som lever med nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande 

(Öhman & Abramsson, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2018) finns det svårigheter att ta fram 

ett exakt procentantal på antalet äldre personer som faktiskt lider av nedsatt psykisk hälsa 

eftersom det finns olika definitioner och sätt att räkna på. Äldre personer har i större 

utsträckning sammansatta behov vilket kan kräva såväl somatiska som psykiatriska insatser 

än yngre personer. En utredning av vilka behov som behöver tillgodoses för äldre personer 

blir därmed mer komplex än hos yngre personer (ibid). Tidigare forskning och statistik visar 

att äldre personer i mindre utsträckning uppger dåligt mående och tankar på suicid än yngre 

personer, ändå är det tre gånger fler äldre personer som lider av nedsatt psykisk hälsa än 

yngre personer och fler äldre personer väljer att avsluta sina liv genom suicid (Socialstyrelsen, 

2018). Detta kan bero på flera olika orsaker. En orsak kan förklaras av att äldres psykiska 

ohälsa inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning och att det förebyggande arbetet 

behöver stärkas för målgruppen. En annan orsak kan vara att metoderna som används för att 

upptäcka psykisk ohälsa inte är anpassade för den äldre befolkningen över 65 år (ibid). 

Riskfaktorer i det naturliga åldrandet innefattar en förändrad identitet kopplat till reducerad 

fysisk hälsa och till ett försvagat socialt kapital och kan leda till nedsatt psykisk hälsa och 

välbefinnande (Öhman & Abramsson, 2015). Äldre personer uppger i tidigare forskning att ett 

gott åldrande i första hand inte handlar om att undvika sjukdomar utan om att ha positiva 

relationer till andra människor och ett socialt sammanhang. Avgörande skyddsfaktorer för att 

bibehålla och upprätta psykisk hälsa för äldre personer blir därför känslan av sammanhang 

och meningsfullhet i vardagen (ibid; Forsman, 2014). Att känna välbefinnande och att få leva 

ett värdigt liv är även ett lagstadgat samhälleligt ansvar som redogörs i 5 kap. 4§ 

Socialtjänstlagen (2001:453) att ”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL, SFS 

2001:453). 

 

2.3 Meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa 

Tidigare forskning betonar nyttan av meningsfulla sociala aktiviteter för äldre personer i 

bibehållandet av psykisk hälsa och välbefinnande (Forsman, 2014; Flatt, Hughes, Documét, 

Lingles, Trauth & Albert, 2015; Vozikaki, Linardakis, Micheli & Philalithis, 2017). Ett aktivt 

deltagande i sociala aktiviteter ger tillgång till sociala relationer samt möjligheten att skapa nya 
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kontakter samtidigt som det kan skapa struktur och rutiner i vardagen (Forsman, 2014). 

Upplevelsen av meningsfullhet i sociala aktiviteter kommer ur att den enskilda individen 

upplever känslor som lycka, glädje, välbefinnande samt kognitivt, fysisk och emotionell 

utveckling samt självförverkligande (ibid). Forsman (2014) uppger att sociala aktiviteter är en 

viktig vardagsresurs för den psykiska hälsan eftersom det ger äldre personer en känsla av 

sammanhang, tillhörighet och sociala kontakter samtidigt som de fyller livet med 

meningsfullhet och känsla av hopp inför framtiden. Detta utfall bidrar med att äldre personer 

under längre tid kan njuta av livet, vara delaktig i samhället samt stärker sitt sociala kapital 

vilka är avgörande för en psykisk hälsa (ibid). Forsman (2014) uppger att sociala aktiviteter bör 

vara utformade och anpassade efter äldres individuella behov och preferenser för att i största 

möjliga mån bidra med meningsfullhet. 

  

Cattan, White, Bond & Learmouth (2005) belyser i sin forskningsöversikt att sociala insatser 

har ifrågasatts i brist på bevis. De granskade därför 30 kvantitativa studier utförda mellan 1970 

– 2002. Studierna som granskades varierade i design, metod, kvalitet och överförbarhet men 

hade en gemensam kärna i att se hur ensamhetskänslor, depression och social isolering kan 

förebyggas genom sociala insatser. Resultatet i forskningsöversikten visar att sociala aktiviteter 

är en effektiv insats nio av tio gånger. Aktiviteter specifikt inriktade på sociala aktiviteter med 

fokus på utbildning uppgavs vara särskilt effektiva eftersom deltagarna upplevde en kognitiv 

utveckling och självförverkligande samtidigt som de skapade sociala relationer med övriga 

deltagare (ibid). Bryant, Corbett & Kutner (2001) uppger att meningsfulla sociala aktiviteter 

har en förmåga att ge positiva effekter som stresslindring och reducering av ensamhet vilket 

kan vara omständigheter som uppstår för äldre personer. I den kvalitativa studien gjord av 

Bryant et al. (2001) sökte de en djupare förståelse för hur psykisk hälsa och välbefinnande kan 

uppnås hos äldre personer. Studien utfördes genom 22 semistrukturerade intervjuer. I svaren 

från de äldre personerna uppges det att tillgången till aktiviteter är avgörande för deras 

välmående eftersom det bidrar till ökad självvärderad förmåga, positiv attityd till livet och 

kontinuitet i vardagen (ibid). 

  

Vidare visar tidigare forskning att sociala aktiviteter kan bidra med avkoppling, kognitiv 

stimulans, förhöjd livskvalitet och reducering av depressiva symtom. Sammantaget är dessa 

faktorer grunden till psykisk hälsa och välbefinnande (Flatt, Hughes, Documét, Lingles, Trauth 

& Albert, 2015; Vozikaki, Linardakis, Micheli & Philalithis, 2017). En forskningsöversikt och 

effektutvärdering av Forsman, Nordmyr & Wahlbeck (2011) hade i syfte att utvärdera 
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psykosociala insatser. Översikten bestod av 69 studier, varav 44 studier ingick i 

effektutvärderingen. Studierna delades in i sex grupper utifrån interventioners huvudsyfte: 

sociala aktiviteter, övningar i färdighet och bemästring, fysisk träning, minnesövningar, 

stödgrupper samt interventioner med kombinerat innehåll. Ur interventionerna har sedan sju 

olika utfall relaterat till psykisk hälsa identifierats: generell psykisk hälsa, livskvalitet, 

tillfredsställelse med livet, förekomst av depression och depressiva symtom samt socialt 

kapital. Interventionen som avsåg social aktivitet resulterade i fler positiva resultat än övriga 

interventioner (ibid). De sociala aktiviteterna bestod av exempelvis körsång i 30 veckor med 

regelbundna sessioner, måltider under familjära förhållanden som att sitta vid ett dukat bord 

och börja äta när alla satt sig ner och att äldre personer regelbundet fick undervisa yngre 

personer med annat modersmål i engelska (Forsman et al. (2011). Aktiviteterna bidrog med 

gemenskap, meningsfullhet, känsla av att vara behövd, socialt sammanhang och nya roller. 

Forskningsöversiktens grundläggande resultat var att effektivitet i en social aktivitet, oavsett 

dess huvudsakliga innehåll, bidrog till en förbättring av generell psykisk hälsa och 

välbefinnande samt en minskning av depressiva symtom (ibid). 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

För att analysera hur äldre personer upplever sitt deltagande i sociala aktiviteter för att upprätta 

och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande kommer teorierna socialt kapital, 

livsloppsperspektivet och KASAM användas.  

 

Socialt kapital handlar om ”sociala nätverk, de normer för ömsesidigt stöd som uppstår i dessa 

värden och värdet av detta för att uppnå gemensamma mål” (Eriksson, 2012, s. 333). Den 

allmänna uppfattningen och definitionen om socialt kapital är att det är en viktig social resurs 

för individer, oavsett ålder, och kollektiv (Nyqvist, Victor, Forsman & Cattan, 2016). 

Betydelsen av socialt kapital ökar i åldrandet, ändå tenderar det sociala kapitalet att minska 

bland äldre personer på grund av bortgång av närstående och att fysisk hälsa avtar med åldern. 

Detta har identifierats som en betydande riskfaktor i reducering av psykisk hälsa och 

välbefinnande. Äldre personer kan behöva mer praktisk hjälp och stöd från samhället för att 

bibehålla och upprätta socialt kapital (Forsman et al., 2013). 

  

Enligt Forsman (2014) har socialt kapital sin teoretiska grund inom sociologin och är ett 

paraplybegrepp som innefattar sociala nätverk, sociala kontakter, social sammanhållning, social 

interaktion och solidaritet. Idéerna om socialt kapital handlar om de positiva effekterna det kan 

ha för enskilda individer och samhällen. Socialt kapital kan användas som ett teoretiskt verktyg 

för att utveckla sociala insatser (ibid). Putnam (2000) menar att två grundläggande fundament 

inom sociala nätverk bidrar med emotionellt stöd och tillit i sociala relationer. Sociala nätverk 

utgörs av ett utbyte av information, reciprocitet (ömsesidighet), gemensamt handlande samt 

identitet och solidaritet mellan människor (ibid). Socialt kapital skapas därmed genom 

interaktionen mellan människor och gynnar enskilda individer, samtidigt som samhället i stort 

gynnas av att enskilda medborgare ingår i sociala nätverk (Nyqvist et al., 2016). Enligt 

Snowden (2005) kan enskilda individers sociala kapital vara avgörande för uppbyggnad av 

samhälls- och institutionskapacitet eftersom det leder till ett minskat samhällsbehov. 

  

Socialt kapital kan delas upp i två huvudaspekter; strukturellt socialt kapital och kognitivt 

socialt kapital (Putnam, Leonardi & Nanetti, 1993). Strukturellt socialt kapital handlar om 

värdet att delta i olika sociala sammanhang, till exempel i sociala aktiviteter eller 

frivilligorganisationer. Det kognitiva sociala kapitalet fokuserar snarare på upplevelsen av tillit, 

förtroende, gemenskap, socialt stöd och ömsesidighet (reciprocitet) vilket kan beskrivas som 
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kvaliteten i sociala relationer (ibid). Dessa aspekter särskiljs generellt eftersom strukturellt 

socialt kapital vanligtvis kopplas till överbryggande socialt kapital (Nyqvist et al., 2016). Det 

överbryggande sociala kapitalet karakteriseras av svaga band mellan människor som inte 

känner varandra väl, däremot kan värdefull information och resurser utbytas mellan människor. 

Inom kognitivt socialt kapital kopplas istället sammanbindande socialt kapital ihop vilket 

snarare utgörs av starka band människor emellan i form av familj och nära vänner. Dessa starka 

band grundar sig i att människor känner varandra väl och utgör en stor källa till emotionellt och 

socialt stöd (ibid). Enligt Nyqvist et al. (2016) har Putnam integrerat aspekterna av strukturell 

och kognitivt socialt kapital och visat på att det utgör en viktig resurs för människor, detta har 

även erkänts av tidigare forskning. Socialt kapital som resurs kan förvärvas genom deltagande 

i sociala aktiviteter, det vill säga strukturellt socialt kapital, vilket i sin tur kan främja det 

kognitiva sociala kapitalet som inbegriper tillit, känslan av sammanhang och meningsfullhet. 

Enligt Forsman et al. (2013) avser socialt kapital som teoretisk ram och dess nyckelpunkter att 

social interaktion och socialt deltagande är viktiga resurser för ett gott åldrande såväl för fysisk 

och psykisk hälsa. 

  

Denna studie kommer att utgå från Putnams tradition om socialt kapital för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Det teoretiska perspektivet socialt kapital syftar till att 

undersöka hur, om och på vilka sätt sociala aktiviteter kan bidra med psykisk hälsa och 

välbefinnande för äldre personer som kan bidra till ett gott åldrande. Putnams tradition kommer 

att användas utifrån interaktionen mellan aspekten av strukturellt och kognitivt socialt kapital. 

 

Livsloppsperspektivet är ett perspektiv som kännetecknas genom att se livet från vaggan till 

graven vilket innebär att åldrandet studeras med hänsyn till hela livets gång (Öberg, 2013). 

Åldrandet beskrivs som en livslång process och perspektivet förklarar och synliggör att ingen 

enskild fas eller del i livet kan förstås oberoende av vad som tidigare har hänt (ibid). Istället 

finns en tyngd på ett holistiskt synsätt med hänsyn till olika faser samt tidsepoker i livet (Jönson 

& Harnett, 2015). Individuella livserfarenheter, historiska händelser samt sociala förändringar 

är de mest centrala delarna inom livsloppsperspektivet. Delarna kan bidra med en förståelse för 

hur tidigare händelser påverkar och har påverkat den enskildes liv samt deras förutsättningar i 

relation till att åldras (Malmberg & Ågren, 2011). För att undvika att reproducera bilden av att 

både se och beskriva äldre som en homogen grupp kan livsloppsperspektivet bidra med att se 

äldre utgöra olika kohorter. Dessa kohorter rör sig i olika rum och under olika tider med 

individuella erfarenheter av livet (Öberg, 2013). I avseendet att utforma meningsfulla sociala 
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aktiviteter bör äldre personers hela livsberättelse tas i beaktning eftersom det kan uppge vilka 

behov och intressen som varit viktiga under livsloppet. Sociala aktiviteter bör vara inkluderande 

och därför individanpassas utifrån den enskilda individens behov, intressen och förutsättningar 

(ibid). 

  

Livsloppsperspektivet bidrar med att hänsyn tas till hela livsloppet och alla dess delar vilket 

kan innebära att perspektivet kan användas för att analysera studiens frågeställningar. Främst 

kan perspektivet bidra med att analysera studiens andra frågeställning i relation till individuella 

livserfarenheter som kan utgöras av tidigare intressen och behov. Perspektivet kan synliggöra 

hur tidigare intressen påverkar hur äldre beskriver de sociala aktiviteter som erbjuds och om de 

matchar den enskildes intressen samt behov. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett mått på välbefinnande (Jönson & Harnett, 2015). 

KASAM uttrycker ett förhållningssätt av tillit till omgivningen och hur människan handskas 

med påfrestningar genom livet. Begreppet består av underbegreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet (ibid). Meningsfullhet är den viktigaste förutsättningen för välbefinnande 

enligt Westlund (2009) vilket denna studie kommer beakta med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. 

  

Meningsfullhet syftar till att beskriva i vilken utsträckning individer upplever att livet har en 

känslomässig innebörd (Westlund, 2009). Det innebär att mötet med påfrestningar och 

svårigheter i vardagen är värda att investera energi och engagemang i. Ett starkt KASAM kan 

leda till att känslor som rädsla, ilska, smärta eller sorg blir mer fokuserade och gripbara vilket 

ger motivation till handling (ibid). Ett svagt KASAM ger snarare känslor som ångest, skam, 

raseri och övergivenhet och leder till diffusa känslor. Människor som söker mening i 

påfrestningar och svårigheter ställs därmed inför en högre grad av välbefinnande än de som inte 

gör det. För att människan ska uppleva meningsfullhet kräver förutsättningar till känslan av att 

vara behövd och sedd, uppleva självständighet, delaktighet och gemenskap samt möjligheten 

till deltagande i aktiviteter (Westlund, 2009). För äldre personer som genomgår svårigheter och 

påfrestningar i form av bortgång av närstående, sjukdom och minskad levnadskapacitet är ett 

starkt KASAM avgörande för att bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande (Jönson & Harnett, 

2015). 
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Teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och KASAM anses relevanta både enskilt och 

tillsammans för att tolka och förstå resultaten av denna studie. Socialt kapital och KASAM 

kan förstås genom varandra eftersom meningsfulla relationer och aktiviteter är faktorer som 

kan beskriva ett mått på känslan av samhörighet samt mening med tillvaron. 

Livsloppsperspektivet kan möjliggöra en förståelse för att informanternas sociala kapital 

varierar under livsloppet vilket kan förstås av att livsloppet inte ter sig i en linjär process. 

Perspektivet kan även ge förståelse för hur informanternas deltagande i sociala aktiviteter 

bidrar med känsla av sammanhang och meningsfullhet kopplat till den enskildes behov och 

intressen.  
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4. METOD  
 

4.1 Vetenskaplig positionering 

Sambandet mellan sociala aktiviteter och psykisk hälsa hos den äldre befolkningen är ett relativt 

outforskat ämnesområde och det råder särskilt brist på kvalitativa studier som beskriver detta 

samband. Denna studie använder kvalitativ forskningsmetodik för att kunna uppnå studiens 

syfte; att undersöka hur äldre personer upplever sitt deltagande i sociala aktiviteter för att 

upprätta och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande. En kvalitativ forskningsmetodik anses 

relevant som arbetssätt eftersom det skapar närhet till de intervjupersoner som undersöks. Enligt 

Holme & Solvang (1997) söker kvalitativ forskningsmetodik en klargörelse av egenskaper hos 

ett fenomen samt enskilda individers uppfattningar av det. Studien strävar mot att återge och 

förmedla deltagarnas upplevelse av betydelsen av sociala aktiviteter vilket Larsson (2005) 

beskriver som strävan i att ”se världen med den andras ögon” i syfte att finna en djupare 

förståelse av andra människors upplevelse. Enligt Bell (2014) ligger betoningen i kvalitativ 

forskningsmetodik på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt uppger Bell vilket 

bidrar till att studien finner djup, helhet och nyanser om några få individers verklighet snarare 

än generaliserbarhet. Studien söker att klargöra den subjektiva upplevelsen hos några få 

individer och inte att ge en generell bild hur och om sociala aktiviteter kan bidra till psykisk 

hälsa och välbefinnande hos den äldre befolkningen. Arbetet med studien har utgått från en 

induktiv ansats, det vill säga att djupare förståelse för ämnet eftersökts genom en empiridriven 

studie (Holme & Solvang, 1997). Den induktiva ansatsen betraktar inte människor som en 

uppsättning variabler utan som helheter där förståelse utifrån individers egna referensramar 

söks (ibid). Enligt Holme & Solvang (1997) innebär det att det induktiva arbetssättet söker 

mönster i datainsamlingen vilken sedan kan kopplas till teorier och centrala begrepp. Avsikten 

med studien har varit att hitta mönster och teman i bearbetade data som sedan möjliggjort att 

slutsatser kunnat dras utifrån dess empiriska fakta om och hur sociala aktiviteter bidrar till 

psykisk hälsa och välbefinnande för de äldre personerna i studien. 

  

Den vetenskapliga utgångspunkten i studien är hermeneutisk. Widerberg (2002) beskriver att 

hermeneutik syftar till att forskaren tolkar, klargör, översätter och förtydligar. 

Hermeneutikens grund är tolkningslära och tolkningen skapas av någon form av förförståelse 

(ibid). Hermeneutiken, till skillnad från positivismen, har ett humanistiskt ändamål och insikt 

samt förståelse för relativistiska tankegångar (Thurén, 2007). En hermeneutisk vetenskaplig 

utgångspunkt ter sig lämpligt i denna studie eftersom den ämnar till att tolka och söka 
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förståelse för hur äldre personer beskriver att sociala aktiviteter påverkar deras psykiska hälsa. 

Studier med en hermeneutisk utgångspunkt vill snarare förstå än att förklara (Bryman, 2011; 

Thurén, 2007), vilket även denna studie syftar till. Däremot är det viktigt att poängtera att 

hermeneutikens grund är tolkning och att tolkning kan innebära en osäker process (Thurén, 

2007). Det finns en grundläggande insikt och reflektion i studien om att en tolkningsprocess 

kan vara osäker när de tolkningar som gjorts av insamlade data utgår ifrån förförståelse. 

Slutligen har författarna av studien en medvetenhet om att en hermeneutisk vetenskaplig 

positionering förpliktigar att framställa subjektivism samt att skildra studiens informanter som 

subjekt. Trots författarnas medvetenhet har avvägningar angående detta gjorts för att bevara 

informanternas anonymitet. Med hänsyn till att bevara anonymitet presenteras informanterna i 

en gruppresentation vilket kan bidra till att det ska vara omöjligt att kunna härleda enskilda 

informanter i studien.  

 

4.2 Förförståelse  

Allt som ses, tänks, hörs, tycks samt upplevs bygger på förförståelse (Thurén, 2007). 

Förförståelse är en uppfattning om en händelse eller en företeelse som en forskare har med sig 

in i forskningsprocessen och förförståelsen grundas i tidigare erfarenheter, utbildning och 

yrkeserfarenhet (Holme & Solvang, 1997). Analysdelen kan påverkas av fördomar och att 

kunna förhålla sig helt objektivt i en forskningsprocess är mycket svårt (ibid). I studien kommer 

den hermeneutiska spiralen att användas. Spiralen utgörs av ett samspel mellan erfarenhet och 

förförståelse och mellan del och helhet och vice versa (Thuren, 2007). Intervjuernas innehåll är 

delarna som kommer förstås och tolkas vilket kommer bidra med ny kunskap och ökad 

förståelse eftersom delarna sätts i ett sammanhang (ibid). Hur förförståelsen påverkar studien 

anser Malterud (2014) bör nämnas. Vår förförståelse kommer från tidigare yrkeserfarenheter 

inom äldreomsorgen, utbildning och möten med äldre personer. Vi har uppmärksammat att 

ensamhetskänslor och social isolering är mer förekommande än icke förekommande i denna 

målgrupp. Vi har uppfattat en avsaknad av direkta sociala insatser med fokus på att öka eller 

bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre personer. Eftersom socialt arbete i stor 

utsträckning handlar om preventivt arbete är det också utgångspunkten i studien – hur och om 

sociala aktiviteter bidrar till psykisk hälsa samt välbefinnande hos äldre personer. Hänsyn till 

vår förförståelse har varit i beaktning under hela studiens gång och återkommande reflektion 

kring detta har skett kontinuerligt. 

 



 

 

15 

4.3 Metodval 

För att kunna genomföra en studie behövs en metod (Larsen, 2018) och med hjälp av metod 

kan studier nå uppsatta mål (Kvale & Brinkmann, 2011). Det är vanligt att skilja mellan två 

olika typer av metoder vilka är kvantitativ och kvalitativ metod (Larsen, 2018). En kvantitativ 

metod utgörs till stor del av siffror och strävar efter generaliserbarhet (ibid). Denna studiens 

vetenskapliga utgångspunkt är hermeneutisk och inom hermeneutiken är den kvalitativa 

metoden vanligt förekommande (Malterud, 2014). För att samla in kvalitativa data finns det 

olika metoder som kan tillämpas (Bryman, 2011) och ett sätt att samla in kvalitativa data är 

genom intervjuer (Creswell, 2014). Eftersom studien vill undersöka hur äldre personer upplever 

sitt deltagande i sociala aktiviteter för att upprätta och bibehålla psykisk hälsa ansågs den 

kvalitativa forskningsmetoden som relevant. 

  

Studiens empiriska material har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bell 

(2014) bidrar till att informanterna får utrymme till att delge egna synsätt samt uppfattningar. 

Den semistrukturerade intervjun beskrivs som halvstrukturerad vilket innebär att den varken är 

sluten eller öppen (Kvale & Brinkmann, 2011). Intervjuns semistruktur bidrog med frihet för 

informanterna att utforma sina svar på eget vis (Bryman, 2011) samt flexibilitet för 

informanterna att röra sig i olika riktningar (Bell, 2014). I och med detta bedömdes det att 

metoden skulle utgöras av semistrukturerade intervjuer som är relevant inom kvalitativ metod 

och för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. 

 

4.4 Urval  

Den valda kommunen i denna studie är belägen i Norrlands inland, likaså de två valda 

träffpunkterna. När kommun och träffpunkter skulle väljas i studien fördes en diskussion om 

hur studiens begränsade tidsperiod kunde tas hänsyn till. Valet blev en kommun och två 

träffpunkter som var nära belägna utifrån författarnas geografiska position. I studien används 

ett målinriktat urval och Bryman (2011) beskriver att den valda urvalsmetoden är 

rekommenderad till kvalitativa studier. Med hjälp av ett målinriktat urval sökte författarna 

informanter med störst tillämplighet och som kan ge ändamålsenliga svar på studiens syfte och 

frågeställningar (Larsen, 2018; Bryman, 2011). Eftersom studien syftar till att undersöka hur 

äldre personer upplever sociala aktiviteter var målgruppen äldre de som eftersträvades att få 

kontakt med. För att specificera urvalet ytterligare och med hänsyn till etiska överväganden 

formulerades tre olika kriterier för att kunna delta. Det första kriterier innebar att informanterna 
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skulle vara 65 år eller äldre, anledningen till att detta kriteriet valdes beror på att i Sverige 

betraktas en person som äldre från 65 års ålder och uppåt (Jönson & Harnett, 2015). Det andra 

kriteriet var att delta vid minst en social aktivitet. Det sista kriteriet för att delta i studien är att 

inte ha en sviktande minnesfunktion. För att säkerställa detta fördes dialog med ansvarig 

personal på de valda träffpunkterna. Personalen hade vetskap om vilka informanter som kunde 

delta utifrån dessa kriterier. 

 

4.5 Datainsamling  

Datainsamlingen har bestått av olika delar. Tidigare forskning har inhämtats genom sökningar 

i databaserna ProQuest Social Sciences, Sociological Abstracts, Diva, Google och Google 

Scholar. I databaserna ProQuest Social Sciences och Sociological Abstracts har fri-, thesaurus- 

och blocksökningar utförts i en systematisk sökprocess med utvalda sökord. I övriga databaser 

har de utvalda sökorden använts enskilt och i kombination. Utvalda sökord: äldre, 65+, 

åldrande, sociala aktiviteter, socialt deltagande, sociala interventioner, psykisk hälsa, 

livskvalitet och välbefinnande. Engelska sökord: elder, elderly, older, senior, 65+, aging, social 

activity, social activities, social participation, mental health, mental wellbeing och wellbeing. 

Sökorden i samtliga databaser har använts enskilt och i kombinationer för att i den mån det är 

möjligt täcka det valda ämnesområdet. 

  

Med hänsyn till studiens begränsade tidsperiod ansågs sex deltagare tillräckligt för att uppnå 

studiens syfte. Antalet intervjuer ansågs även utgöra en möjlighet att studera några få individers 

verklighet samt få en insyn över hur enskilda individer beskriver betydelsen av sociala 

aktiviteter. För att få kontakt med och nå informanter var det första steget att söka efter 

kontaktuppgifter till ansvariga för olika träffpunkter i den kommun studien skulle utföras i. 

Kontaktuppgifterna hittades på kommunens hemsida. I telefonsamtal med personalansvariga 

för de två valda träffpunkterna presenterades namn, universitet, pågående termin samt syfte 

med studien. I telefonsamtalen bestämdes två olika datum och tider för att komma och delge 

information om studien. På de två träffpunkterna som besöktes informerades de tilltänkta 

informanterna muntligt om studiens syfte samt kriterier att delta. Vid den muntliga 

informationen betonades särskilt Vetenskapsrådet (2002) etiska riktlinjer vilket bland annat 

syftar till att deltagandet bygger på frivillighet och att allt material behandlas konfidentiellt. 
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Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se Bilaga 2). Syftet med en 

intervjuguide är att strukturera upp intervjun (Kvale & Brinkmann, 2011). Intervjuguiden 

utformades utifrån studiens syftesformulering och frågeställningar för att i största möjliga mån 

undersöka det som avsåg att undersöka. Efter att muntlig information delgavs på de två olika 

träffpunkterna anmälde informanterna intresse att delta. Informanterna gav förslag på tid, datum 

och plats för intervjuns genomförande. På den första träffpunkten anmälde sig tre stycken 

informanter och fick då informationsblad (se Bilaga 1). Två informanter ville att intervjuerna 

skulle ske i deras hem medan en av informanterna hade som önskemål att intervjun skulle ske 

på träffpunkten. Vid information på den andra träffpunkten genomfördes ett liknande 

tillvägagångssätt som på den första träffpunkten. Vid detta tillfälle anmälde sig tre informanter. 

En av informanterna ville att intervjun skulle genomföras på träffpunkten och de andra två ville 

att intervjun skulle ske hemma. Intervjuerna innehöll färdiga intervjufrågor där möjlighet fanns 

att ändra ordningsföljden, ge informanten utrymme till att utveckla samt möjlighet till att ställa 

uppföljningsfrågor (Larsen, 2018; Kvale & Brinkmann, 2011). Intervjuerna var individuella 

och ägde rum i cirka 30 – 40 minuter. Inför varje intervju kom vi överens om att en av oss var 

ansvarig för att hålla i intervjun medan den andra hade möjlighet att fylla i. Ett muntligt 

samtycke till att intervjun skulle spelas in medgavs i samband vid intervjuns start. Alla 

intervjuer spelades in och transkriberades därefter. 

 

4.6 Bearbetning och analysmetod  

Samtliga sex intervjuer spelades in och transkriberades i nära anslutning till dess genomförande. 

Transkribering innebär att förändra en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2011) och i 

detta fall omvandla tal till text. I transkriberingen har nästintill allt ordagrant antecknats som 

skratt och pauser, däremot har inte instämmande ord som ”mm” eller ”aa” noterats. 

Transkribering tog cirka nio timmar och delades upp genom att transkribera tre intervjuer var. 

Trots uppdelning av transkriberingen skedde detta arbete under tät dialog oss emellan. 

  

Den analysmetod som använts i studien är kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen 

beskrivs som en vanligt förekommande metod när kvalitativa data ska analyseras (Larsen, 

2018). Innehållsanalysen syftar till att göra en systematisk redogörelse av intervjuns innehåll 

(Kvale & Brinkmann, 2014) samt strävar efter att hitta teman och kategorier i det insamlade 

materialet (Bryman, 2011). Före analysen påbörjades skrevs samtliga intervjutranskriberingar 

ut och lästes igenom ett flertal gånger för att det relevanta i texterna skulle identifieras och även 
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för att få en helhetskänsla. Detta beskriver Kvale & Brinkmann (2014) som nödvändigt för att 

kunna få en helhetskänsla av texterna.   

  

I en kvalitativ innehållsanalys bearbetas all insamlad data och utifrån det skapas 

meningsbärande enheter, det vill säga specifika citat, ord eller meningar som på något sätt kan 

relateras till varandra eller som möjligen har en liknande innebörd (Graneheim & Lundman, 

2004). Vid detta steg användes markeringspennor med färg för att synliggöra ord eller meningar 

som ansågs relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Dessa enheter kodades vilket 

gjordes med hjälp av ord eller meningar som beskrev dess betydelse. För att koderna skulle bli 

hanterbara placerades de in i kategorier. Larsen (2018) menar att koda och kategorisera 

möjliggör att det blir lättare att finna mönster i texterna. Delar som inte ansågs relevanta för 

studien sorterades bort. De delarna kunde till exempel handla om hur länge informanten bott i 

den kommun studien utfördes i. 

Slutligen delades innehållet in i tre teman: ”Betydelsen av tillgängliga sociala aktiviteter” (5.2), 

”Meningsfulla sociala aktiviteter” (5.3) och ”Samband mellan sociala aktiviteter och psykisk 

hälsa och välbefinnande” (5.4). Dessa tre teman kunde härledas till studiens frågeställningar. 

Det insamlade materialet har analyserats både på latent och manifest nivå. Det synbara 

innehållet i texten och vad som faktiskt uttrycks beskrivs som det manifesta (Graneheim & 

Lundman, 2004). Medan det latenta gör en tolkning av innehållet i texten vilket innebär att 

forskaren söker efter den bakomliggande innebörden i hur något förklaras eller sägs (ibid). Med 

hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen synliggjordes likheter och olikheter som presenteras 

i studiens resultatdel. För att lyfta fram resultat användes citat i resultatdelen som tolkades och 

analyserades. 

 

4.7 Metodproblem  

I denna studie har urvalet grundats utifrån tre kriterier; deltagarna skulle vara 65 år eller äldre, 

delta i en social aktivitet samt inte ha en sviktande minnesfunktion. Kriterierna informerades 

muntligt till samtliga lyssnare som avgörande för att delta. När personer meddelade intresse av 

att delta accepterades deras anmälan utan någon ytterligare uppföljning från vår sida angående 

att personerna faktiskt uppfyllde kriterierna. Detta bidrog till att en deltagare i studien är yngre 

än 65 år. Denna information uppkom under påbörjad inspelad intervju under frågan ”kan du 

berätta ditt namn, hur gammal du är och var du bor?” (se Bilaga 2). Vi har valt att behålla 

personen i studien trots att hen inte uppfyller ålderskriteriet eftersom personen uppfyller övriga 
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två kriterier att delta. Vidare argumentation för personens fortsatta deltagande i studien är att 

det kan finnas värdefulla skiljelinjer och information i att personen är yngre än övriga deltagare 

vilket kan framkomma i analys och resultat av datainsamling. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

I samtliga forskningsstudier bör forskningsprocessen kritiskt granskas för att kunna avgöra 

huruvida den är lämplig och giltig (Bell, 2006). Kvalitativ forskning handlar om att beskriva 

hur insamlade data bearbetats på ett systematiskt och hederligt sätt (ibid). Enligt Malterud 

(1998) används begreppen validitet och reliabilitet för att kritiskt granska den kvalitativa 

forskningsprocessen. Validitet syftar till studiens giltighet och förklaras genom hur väl studien 

är relevant kopplat till dess syfte och frågeställningar, vilket beskriver om studien mäter eller 

undersöker det som avsågs att mätas eller undersökas (Malterud, 1998). För att vidare 

beskriva en kvalitativ studies validitet förs resonemang angående studiens trovärdighet och 

överförbarhet, vilket beskrivs genom begreppen inre validitet och yttre validitet (ibid). 

Inre validitet avser studiens trovärdighet och syftar till hur väl forskningsprocessen beskrivs. 

Forskningsprocessen bör inbegripa utförliga beskrivningar av förförståelse, datainsamling, 

urval och analysprocess samt deltagarkontroll (Malterud, 1998). I denna studie anses 

forskningsprocessen beskrivas väl utifrån att samtliga delar inbegriper detalj- och 

informationsrika beskrivningar av processen. Författarna av studien redovisar förförståelse 

kring ämnet (se 4.6 Förförståelse). Datainsamlingen har bedömts vara lämplig för att samla in 

den data som krävs. Valet av insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer för att uppnå 

studiens syfte och frågeställningar och har motiverats (se 4.3 Metodval) vilket inte har 

ifrågasatts eller önskats ogjort under arbetets gång. Enligt Larsen (2005) strävar mindre 

kvalitativa intervjustudier med mindre urval efter hög inre validitet, vilken forskaren uppfyller 

om frågor ställts utifrån att ”fånga in” det som avsågs att ”fångas in”. Intervjuguiden i denna 

studie är utformad utifrån dess syftesformulering och frågeställningar för att i största möjliga 

mån undersöka det som avsågs att undersöka (se Bilaga 2). Studiens intervjuguide anses vara 

av stor framgång eftersom intervjupersonerna bidragit med utförliga beskrivningar av sin 

verklighet. Vidare anses urvalsmetoden målinriktat urval (se 4.4 Urval) och tillvägagångssättet 

för att samla in frivilliga deltagare till studien vara av stor framgång eftersom de varit högst 

lämpade personer utifrån att de deltar i minst en social aktivitet i veckan och bidrog därmed att 

studien undersökte det som avsågs att undersökas. I studiens analysprocess har samtliga steg 

noggrant redogjorts för eftersom det visar läsaren hur författarna stegvis fått fram resultaten i 
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studien. Slutligen har en del av deltagarnas svar genomgått deltagarkontroll i 

intervjusammanhanget genom en växelverkande process av att de fått frågan ”om jag uppfattar 

dig rätt…” eller ”jag tolkar det du säger som…” för att dels försäkra deras svar mot vår tolkning 

samt att de själva fått möjlighet att rätta felaktiga uppfattningar och missförstånd. 

Deltagarkontroll har ansetts vara såväl viktigt som uppskattat från vår och deltagarnas sida 

eftersom det reducerat chansen av felaktigt resultat i studien vilket anses positivt. 

Yttre validitet avser i vilken grad det går att generalisera de resultat som framkommit ur studien 

till andra grupper eller situationer (Malterud, 1998). Intentionen med denna studie var att ge en 

bild av hur deltagandet i meningsfulla sociala aktiviteter kan bidra med psykisk hälsa och 

välbefinnande hos äldre personer. Med tanke på att studien har ett litet urval är det svårt att göra 

ett anspråk av resultatens generalisering, däremot kan denna studie bidra med vidare 

diskussioner kring ämnet på en generell nivå av såväl yrkesverksamma som arbetar med 

målgruppen som politiker och beslutsfattare. Denna studie är inte bunden till en geografisk plats 

vilket bidrar med att resultaten även kan vara relevanta på en nationell nivå för att få en 

ytterligare förståelse för hur sociala aktiviteter kan hjälpa och stötta äldre personer i 

bibehållandet av psykisk hälsa och välbefinnande. 

Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet och grundar sig i forskarens förförståelse, 

intervjuförmåga och följsamhet vilket sammantaget beskriver pålitligheten av studiens resultat 

(Malterud, 1998). I strävan av att stärka studiens reliabilitet har författarnas förförståelse inom 

ämnesområdet redogjorts (se 4.6 Förförståelse) samt hur denna kan komma att påverka studiens 

resultat, därmed har det skett kontinuerlig reflektion under arbetsprocessen för att i största 

möjliga mån motverka detta. Studien har utförts med ett induktivt arbetssätt vilket innebär att 

empirin har fått styra och tala för sig själv. Det kräver såväl nyfikenhet som insikt för att inte 

ge förförståelsen plats att styra analys och slutsatser. Vidare har författarna haft uppriktighet 

som utgångspunkt av samtliga steg av forskningsprocessen vilket Kvale & Brinkeman (2014) 

uppger kan vara en åtgärd för att stärka reliabiliteten ytterligare i kvalitativa studier. Enligt 

Bryman (2011) är även kvaliteteten av den tekniska utrustningen av vikt i kvalitativa studier 

för att avgöra pålitligheten. Inför intervjuerna köptes således en diktafon av god kvalitet 

eftersom telefonen inte ansetts säker nog. Under transkribering har ljudet varit felfritt och 

därmed har allt som sagt under intervjun uppfattats. Huruvida om denna studie hade kunnat 

genomföras med samma metoder och under samma omständigheter som skulle genererat 

likvärdigt resultat råder det dock tvivel om från författarnas sida. Till följd av det latenta 



 

 

21 

innehållet i materialet som analyserats utifrån författarnas förförståelse och de teorier som valts 

ut finns det hög risk av att liknande studier åtminstone skulle variera i såväl resonemang som 

slutsatser. Trots detta anses det inte påverka studiens reliabilitet avsevärt eftersom det funnits 

en medvetenhet om förförståelsen, dessutom redogör och motiverar studien samtliga steg som 

tagits i studien. Sammantaget anses detta bidra till studiens reliabilitet.  

 

4.9 Etiska överväganden 

För att studien ska erhålla god forskningsetisk kvalité har hänsyn tagits till individskyddskravet 

som innehåller fyra huvudkrav. Samtyckeskravet innebär att samtycke till att delta i studien ska 

inhämtas från samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har muntligt samtycke 

inhämtats, både till att delta i studien och att intervjuerna har spelats in. Informationskravet 

syftar till att alla deltagare ska bli informerade om studiens syfte, att medverkan bygger på 

frivillighet samt att deltagaren har möjlighet att när som helst under studiens gång kunna 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå informationskravet har samtliga 

informanter fått både muntlig och skriftlig (se Bilaga 1) information om studiens syfte. Vidare 

har även information delgivits till samtliga informanter att deltagandet i studien grundas på 

frivillighet. Under varje enskilt intervjutillfälle har det även betonats att deltagaren har rätt att 

när som helst under studien avbryta sin medverkan. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om 

deltagarna enbart får nyttjas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

informanter har fått information om att allt insamlat material enbart kommer att användas i 

förhållande till studiens syfte och att författarna är de enda som har tillgång till materialet. 

Information angående att allt material kommer att raderas efter studiens publicering har även 

delgivits samtliga deltagare. Krav om konfidentialitet syftar till att uppgifter om deltagarna är 

konfidentiella och att personuppgifter förvaras säkert (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare beskrivs 

även att alla personuppgifter ska anonymiseras samt avidentifieras så det är en omöjlighet för 

utomstående att kunna föra samman särskilda svar till enskild individ (Vetenskapsrådet, 2002). 

I studien har detta krav uppnåtts genom fiktiva namn på deltagarna och träffpunkterna. Allt 

material har även förvarats med försiktighet så att inga obehöriga haft tillgång till det. Studien 

har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) som menar att personer som inte själva kan 

uppfatta given information bör iakttas med särskild försiktighet. Därav beslutades det att 

personer med sviktande minnesfunktion inte bör delta i studien. 

  

Ytterligare ett etiskt ställningstagande som tagits i beaktning är att det kan upplevas svårt att 
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besvara frågor om sin psykiska hälsa. Inför, under samt efter varje intervju har därför en etisk 

reflektion förekommit om vilka individuella känslor samt konsekvenser som kan uppstå för 

den som väljer att delta i studien. Under samtliga intervjutillfällen har vi velat skapa en känsla 

av trygghet och understryka varje enskild informants rätt till självbestämmande. För att ta 

hänsyn till detta informerades samtliga informanter om att de själva har rätt att avgöra vilka 

intervjufrågor som de vill besvara. Av de sex genomförda intervjuerna var det en informant 

som valde att avstå från att besvara en fråga i intervjuguiden. Efter varje slutförd intervju 

fördes en dialog om hur informanten upplevde intervjun och hur de kände efteråt. Slutligen 

belyser Vetenskapsrådet (2017) att författare av en studie bör i förväg föra ett resonemang och 

överväga om och hur studien bidrar med mer skada än nytta och vice versa. Efter 

återkommande diskussioner och samtal betraktades det att studien kan bidra med mer nytta än 

skada eftersom studien uppmärksammar sociala aktiviteters positiva effekter för målgruppen 

och hur sociala aktiviteter bidrar med ett ökat välmående. 

 

4.10 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har under studiens gång och process varit jämnt fördelad. Under samtliga 

moment har båda varit delaktiga vilket troligen främjats av att arbetet utförts med fysiska 

träffar måndag till fredag. De fysiska träffarna bidrog till en likvärdig insyn och delaktighet i 

arbetet samt att diskussionen och reflektionen ständigt varit levande oss emellan. I 

litteraturgenomgång inför studien har båda läst allt enskilt för att sedan tillsammans kunna 

diskutera och resonera kring det som ansetts relevant för denna studie. Arbetet har förts i ett 

gemensamt Google-dokument eftersom det gav tillgång och inblick i allt som skrevs samtidigt 

som det bidrog med en ständigt levande diskussion och reflektion om innehållet. 

Genomförandet av intervjuguide samt informationsbrev skrevs tillsammans och likaså 

genomfördes de sex intervjuerna med närvaro av båda. Som tidigare nämnt var en av oss 

särskilt ansvarig under varje enskilt intervjutillfälle medan den andra snarare fokuserade på att 

lyssna även om det fanns möjlighet att delta i intervjun med frågor till informanten (se 4.5 

Datainsamling). Efter samtliga intervjuer transkriberade vi tre intervjuer var med motivering 

och bedömning att det var mest tidseffektivt. Transkriberingen skedde dock under tät dialog 

oss emellan. Sammanfattningsvis har samarbetet under studiens gång fungerat mycket väl 

vilket högst troligt beror på vårt organiserade och strukturerade arbetssätt, vår förmåga att 

diskutera och reflektera samt att våra personligheter kompletterar varandra mycket väl. 
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5. RESULTAT 

5.1 Bakgrund  

Studiens syfte är att undersöka hur äldre personer upplever sitt deltagande i sociala aktiviteter 

för att upprätta och bibehålla psykisk hälsa. För att svara på syfte och frågeställningar har 

kvalitativa semistrukturerade sex intervjuer genomförts. Det insamlade materialet har 

analyserat med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och med hjälp av analysen har tre olika teman 

framkommit utifrån frågeställningarna: “Betydelsen av tillgängliga sociala aktiviteter” (5.2), 

“Meningsfulla sociala aktiviteter” (5.3) och “Samband mellan sociala aktiviteter och psykiska 

hälsa samt välbefinnande” (5.4). Utifrån dessa temaområden kommer resultatet av studien 

analyseras med hjälp av teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och KASAM. 

  

Av etiska skäl har samtliga informanter i studien har blivit tilldelade fiktiva namn, och följande 

namn kommer att användas i resultatdelen: Anna, Ellen, Hjördis, Kim, Kerstin och Anno. 

Träffpunkterna benämns som träffpunkt 1 och träffpunkt 2 för att det ska vara omöjligt att 

härleda vilka träffpunkter informanterna besöker. Samtliga deltagare i studien har varit aktiva i 

tre till sex år och deltar vid minst en social aktivitet i veckan. 

 

I studien deltar både män och kvinnor. Åldersspannet sträcker sig från 83 – 86 år hos fem av 

informanterna varav en informant är yngre än 65 år (se 4.7 Metodproblem). Samtliga 

informanter bor i en stad belägen i Norrlands inland. Ett flertal av informanterna är uppväxta i 

staden eller i kommuner geografiskt nära medan ett fåtal av informanterna flyttat till staden 

vid en senare tid i livet. Majoriteten av informanter bor i ett ensamhushåll. Mat, kultur, teater, 

resor, musik och körsång är intressen som informanterna uppger. Ett par av informanterna 

delar gemensamma intressen för musik och körsång vilka förklaras och beskrivs som 

genomgående intressen under livsloppet. Samtliga informanter i studien har varit delaktiga 

vid träffpunkterna och de sociala aktiviteterna som erbjuds under flera år. Ett flertal 

informanter beskriver att de är och har varit aktiva vid andra föreningar som erbjuder sociala 

aktiviteter, bland annat vid pensionärsföreningar och Svenska kyrkan.  

 

5.2 Betydelsen av tillgängliga sociala aktiviteter 

Träffpunkt 1 och 2 är verksamheter riktade för målgruppen äldre. De är styrda av privata aktörer 

och de sociala aktiviteter som erbjuds på träffpunkterna inbegrips i ett fast schema från måndag 

till fredag, varje vecka och äldre personer deltar frivilligt. De sociala aktiviteter som erbjuds på 
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träffpunkterna har ett liknande schema av gymnastik, bingo, promenad i grupp, musik, spel 

samt underhållning. Efter sociala aktiviteter erbjuds fika till de som vill och det blir en plats att 

samlas upp kring. Forskning visar att sociala aktiviteter är en viktig del av det vardagliga livet 

för äldre personer (Forsman et al., 2013). Sociala aktiviteter möjliggör för äldre personer att 

utöva ett intresse och ingå i en gemenskap, samtidigt som det bidrar med möjligheten att skapa 

nya sociala relationer och vidga det sociala nätverket (ibid). Samtliga informanter beskriver 

deltagande i sociala aktiviteter på följande vis: 

  

Man är med på de aktiviteter som är, och vill man inte vara med på gympan eller 

promenaderna så kan man ju ändå gå dit och fika och ha den sociala kontakten och 

det betyder ju väldigt mycket för mig och många där. (Ellen) 

  

Ellen uppger att tillgången till sociala aktiviteter är viktig. De sociala aktiviteter som erbjuds 

hos träffpunkterna uppges vara viktiga utifrån att få fysisk aktivitet genom promenad eller 

gympa. Informanten Kerstin uppger att ett liv utan fysisk aktivitet hade kunnat leda till ett liv 

på äldreboende men att hon fortfarande kan bo hemma vilket betyder mycket. Sociala 

aktiviteter ger även möjligheten till att få utöva ett intresse genom bingo, spel, musik eller 

underhållning och informanten Kim beskriver detta som viktigt eftersom det ger möjligheten 

att få skratta, sjunga och ha roligt. Ur citatet framkommer det dock att enligt Ellen är inte de 

sociala aktiviteterna den mest avgörande faktorn till deltagande utan fikat efter aktiviteterna 

tillsammans med övriga deltagande betyder mycket, vilket samtliga informanter delar. Hos 

träffpunkterna definieras inte fikat som en social aktivitet i sin enkelhet vilket även 

informanterna särskiljer genom att betona att det är något de gör efter sociala aktiviteter. 

Informanterna tycker sig prioritera tillfället efter sociala aktiviteter och använder ord som 

gemenskap, samtal, social kontakt och umgänge samt möjligheten att få delge sitt eget liv och 

ta del av andras liv. 

  

Eftersom jag sjungit i kör så […] var det klart att jag sökte mig till sången. Kvalitén 

på det vi sjunger och sånt är inte det som jag skulle vilja ha men jag står ju ut med 

att det är betydligt enklare tack vare att det finns den här sociala gemenskapen. 

(Anno) 

  

Anno beskriver att sången varit ett genomgående intresse genom hela livet vilket gjorde det 

självklart att söka sig till den sociala aktiviteten. Enligt Malmgren & Ågren (2011) kan 
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möjligheten till att få utöva ett intresse skapa meningsfullhet eftersom det är något som har 

uppskattats under hela livsloppet. Anno uppger dock att kvalitéten är enklare än önskvärt men 

att den sociala gemenskapen betyder mer än en idealisk social aktivitet. Även Kim beskriver 

att tillfället efter sociala aktiviteter är tiden då möjligheten finns till att fördjupa relationer och 

samtidigt skapa nya. Forskning visar att socialt deltagande med andra kan bidra med känsla av 

sammanhang för enskilda individer (Westlund, 2009). Att känna sig behövd och sedd samt att 

få uppleva delaktighet och gemenskap är avgörande komponenter för att uppleva 

meningsfullhet (ibid). En informant beskriver de sociala relationerna på en av träffpunkterna 

på följande vis: 

  

Vi håller reda på varandra, hur den mår och vad den har gjort och det är sånt som 

är roligt att höra. Det känns att man lever, det gör det. (Hjördis) 

  

Det Hjördis beskriver tolkas som ett ömsesidigt och omsorgsfullt omhändertagande mellan 

deltagarna. Vidare tolkas citatet som känslan av att bli sedd och behövd samt upplevelsen av 

ett förtroende i gruppen vilket kan komma ur en stark gemenskap. För personen som är under 

65 år (se 4.7 Metodproblem) uppges träffpunkten vara en viktig del i hens liv. Under intervjun 

framkom det att personen inte har någon annan sysselsättning i form av jobb vilket kan bidra 

till att träffpunkten har en betydande roll eftersom den utgör ett socialt sammanhang, 

gemenskap och nya sociala relationer. 

  

Som tidigare nämnts inbegrips inte fika som en social aktivitet av träffpunkterna eller samtliga 

informanter. Det finns ingen information som uppvisar på vilka grunder fika inte skulle kunna 

anses vara en social aktivitet. Enligt samtliga informanter är fika ett sammanhang där samtal 

och gemenskap står i fokus vilket informanterna uppger vara viktig utifrån att fördjupa 

relationer, skapa nya kontakter och känna gemenskap med andra. I analys av resultatet 

återkommer frågan till varför fika inte inbegrips som en social aktivitet. Den övergripande 

tolkningen av resultatet är att fikastunden bidrar med meningsfullhet och tillfredsställelse för 

samtliga informanter. I denna studie kan slutsatser dras om att fika bör vara en likvärdig social 

aktivitet som gymnastik, bingo, promenad i grupp, musik, spel och underhållning eftersom det 

tolkas vara den sociala aktiviteten samtliga informanter värderar högst samt bidrar med 

meningsfullhet och kan styrkas med att fika inbegrips i definitionen av vad en social aktivitet 

är. Vidare kan det tänka sig att sociala aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet och nöje bidrar 

med meningsfullhet och välbefinnande utifrån grunder som kommer ur att få röra på sig eller 
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utöva ett intresse, alltså fysisk och kognitiv utveckling. Fika som social aktivitet kan snarare 

kopplas till emotionellt utbyte och utveckling. Ytterligare visar innebörden av fikastunden sig 

tyda på att vikten av ett kognitivt socialt kapital, i form av förtroende, gemenskap och 

reciprocitet, är av större betydelse än ett strukturellt kapital. Enligt Putnam et al. (1993) kan 

kognitivt socialt kapital genereras av socialt nätverk som bidrar med emotionellt och socialt 

stöd till enskilda individer. Det kognitiva sociala kapitalet förvärvas främst med hjälp av 

sammanbindande socialt kapital vilket grundar sig i relationer med starka band hos människor 

som känner varandra väl. Det sammanbindande sociala kapitalet grundar sig vanligtvis mellan 

familj eller nära vänner (ibid) men bland informanterna som varken är familj eller nära vänner 

sedan tidigare har detta trots allt möjliggjorts och det genom strukturellt socialt kapital, det vill 

säga sociala aktiviteter. Utifrån granskad tidigare forskning framkommer det inte att deltagare 

i studier samlas efteråt för fika eller liknande aktivitet. Följaktligen skulle det kunna beskriva 

varför de sociala relationerna i tidigare forskning beskrivs bidra med överbryggande socialt 

kapital och inte sammanbindande socialt kapital. Samtliga informanter uppger att de kom i 

kontakt med träffpunkten i samband med att de ansåg sig behöva delta i sociala aktiviteter med 

fokus på fysisk aktivitet, nöje eller möjligheten att utöva ett intresse. Därmed kan det inte 

förbises att strukturellt socialt kapital har varit en förutsättning för kognitivt och 

sammanbindande socialt kapital hos informanterna eftersom de högst troligt inte kommit i 

kontakt med övriga deltagare i en annan kontext. Att det kognitiva sociala kapitalet får ta större 

plats för informanterna kan bero på faktorer som förlust av partner, nära vänner och barn som 

bor på annan ort eller som Hjördis beskriver om barn som bor i samma ort: ”de lever sitt egna 

liv”. Ett kombinerat strukturellt och kognitivt socialt kapital är därmed en viktig vardagsresurs 

för äldre personer eftersom det vidgar det sociala nätverket, ger känslan av sammanhang, 

samtidigt som det skapar meningsfullhet inför livet, bidrar med fysisk, kognitiv och emotionell 

utveckling samt socialt stöd (Forsman et al., 2013). Dessa resurser kan även bidra med att äldre 

personer under en längre tid kan vara delaktiga i samhället, njuta av livet och känna hopp inför 

framtiden (ibid). 

  

Resultat visar att tillgängliga sociala aktiviteter har en stor betydelse för samtliga informanter i 

deras liv. För träffpunkterna och informanterna inbegrips inte fika i sin enkelhet som en social 

aktivitet. Studien bedömer att fika bör ses som en social aktivitet eftersom den dels bidrar med 

meningsfullhet för samtliga informanter och dels omfattas av definitionen vad en social 

aktivitet är. Sociala aktiviteter bidrar med såväl kognitivt som strukturellt kapital och i tolkning 
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av upplevelsen av förbindelserna mellan deltagare i sociala aktiviteter kan även 

sammanbindande socialt kapital urskiljas. 

 

5.3 Meningsfulla sociala aktiviteter 

Träffpunkt 1 och 2 erbjuder äldre personer att delta i sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter har 

kodats fram till följande tre kategorier; fysisk aktivitet, nöje och fika. Sociala aktiviteter handlar 

om att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang (Forsman et al., 

2013). För att sociala aktiviteter ska bidra med positiva effekter är det avgörande att de upplevs 

meningsfulla av den enskilda individen (ibid). Två av sex informanter upplever sociala 

aktiviteter på följande vis: 

  

”Nu har jag varit med på promenader och det är ju en jättehärlig grej, att få komma 

ut och se lite annat. Det är en sak som jag tycker är härligt, då får man gå i sin 

egen takt […] Det är första gången här på gympan och det var jättekul, vi kasta 

boll […] Det är också olika musik och det blir man ju uppåt och alla kanske blir 

glada om det är någon musik som de kunnat sjunga. Musiken, det lyfter” (Kerstin) 

  

Kerstin beskriver de fysisk aktivitet- och nöjesinriktade sociala aktiviteterna hon deltar i och 

upplevelsen av det. Upplevelsen av dessa sociala aktiviteter tyds vara meningsfulla för Kerstin 

utifrån att det bidrar med positiva känslor med hänsyn till ordval som ”jättehärlig grej”, 

”jättekul” och ”det lyfter”. Meningsfulla sociala aktiviteter kan vara viktiga för många äldre av 

flertalet anledningar (Forsman, 2014). Ett aktivt deltagande i sociala aktiviteter bidrar med 

struktur och rutiner i vardagen samt tillgång till sociala relationer och nya sociala kontakter. 

Om sociala aktiviteter dessutom upplevs meningsfulla för den enskilda individen kan det bidra 

med känslor som lycka, glädje och välbefinnande, samtidigt som det kan bidra med kognitiv, 

fysisk och emotionell utveckling samt självförverkligande (ibid). För Kerstin och likaså Kim, 

som båda uppger positiva känslor för samtliga sociala aktiviteter de deltar i, kan ett aktivt 

deltagande bidra med meningsfullhet i deras liv. Meningsfullhet i aktiviteter kan enligt Öberg 

(2013) bero på personlighet och intressen som byggts upp genom livets gång. Aktiviteter ska 

stämma överens med den enskilda individens såväl behov som förutsättningar till deltagande 

(ibid). För Kerstin och Kim antas aktiviteterna stämma väl överens med deras behov och 

intressen och upplevs därmed meningsfulla i deras liv. Hjördis skildrar snarare upplevelsen av 

sociala aktiviteter på följande vis: 
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Vi sjunger och jollrar och skriker, sånt man skulle vara tyst förr när man var barn, 

det får vi göra nu. Det är ju roligt att få uppleva det och jag tycker det är bra […] 

Jag har hört att de har gymnastik och jag gick en gång med pensionärerna men jag 

fick sitta på en stol. Jag fick ingen rörelse. (Hjördis) 

  

Hjördis beskriver att sociala aktiviteter med variation i utövandet av musik och sång är roligt 

att få uppleva. I intervju med Hjördis beskrivs musik och sång som en stor och viktig del av 

livet sedan barndomen trots att det aldrig varit något hon själv utövat, snarare har det varit 

familj och nära vänner runt omkring. Ur citatets första del kan därför såväl tillfredsställelse 

och meningsfullhet urskiljas. Vidare beskriver hon dock gymnastiken med tveksamhet 

eftersom hon inte fått en önskvärd fysisk aktivitet. Tolkningen består av att Hjördis 

individuella behov av fysisk aktivitet inte blir tillfredsställd. Sociala aktiviteter med sång och 

musik bidrar dock med positiva känslor i form av glädje och välbefinnande hos Hjördis och 

Öberg (2013) belyser att utbudet av sociala aktiviteter bör vara skapade utifrån deltagarnas 

intresse, behov, förutsättningar och levnadsberättelse. Det är avgörande att individanpassa 

sociala aktiviteter för att skapa meningsfullhet (ibid). Ett gymnastikpass skulle därmed kunna 

utformas utifrån en valfrihet av sittande eller stående position vilket skulle bidra med att alla 

som vill kan delta. 

  

Informanten Anno har också utövat musik och sång på olika sätt under hela livsloppet. Det som 

beskrivs i citatet är hur Anno upplever deltagande och utbud av sociala aktiviteter: 

  

Eftersom jag sjungit i kör så […] var det klart att jag sökte mig till sången. Kvalitén 

på det vi sjunger och sånt är inte det som jag skulle vilja ha men jag står ju ut med 

att det är betydligt enklare tack vare att det finns den här sociala gemenskapen. 

[…] I stor utsträckning är jag nöjd men jag skulle säkert ha glädje av andra 

aktiviteter också. Ett utökat program med föreläsningar skulle inte vara så dumt. 

(Anno) 

  

Citatet av Anno påvisar dels en tveksamhet till kvalitén av sången och dels en önskan av ett 

bredare utbud av sociala aktiviteter. Precis som Anno uppger Anna och Ellen att de sociala 

aktiviteterna inte är deras huvudsakliga anledning till deltagande utan tillgången till social 

gemenskap. Slutsatsen som dras utifrån det är att de sociala aktiviteterna med fokus på fysisk 
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aktivitet och nöje inte upplevs som meningsfulla för de tre informanterna och väcker därmed 

inte likvärdigt positiva känslor hos dem som för Kerstin, Kim och till viss del hos Hjördis. 

Anno, Anna och Ellen betonar istället tillgången till gemenskap och de sociala relationerna som 

återfinns i de sociala aktiviteterna. Meningsfulla sociala aktiviteter är en betydande 

vardagsresurs för äldre personer eftersom de ger positiva effekter som stresslindring och 

reducering av ensamhet (Bryant et al., 2011) samtidigt som de fyller livet med meningsfullhet 

och inger känsla av hopp inför framtiden (Forsman, 2014). Det är därför av stor relevans att 

utforma sociala aktiviteter utifrån äldre personers individuella behov och intressen för att uppnå 

meningsfullhet hos enskilda individer (ibid). I analys av Anno, Anna och Ellens intervjuer har 

det framkommit att de tre informanterna önskar en högre kvalité och en större variation av redan 

befintliga sociala aktiviteter särskilt syftat till de med fysisk aktivitet och nöje samt ett bredare 

utbud. Vidare uppger de inte hur eller på vilka sätt kvalitén kan höjas eller i vilken form 

variation bör ske. I svar på nya önskvärda sociala aktiviteter uppger Anno föreläsningar, Anna 

resor och Ellen mindfullness. De tre informanternas svar kan tolkas som en önskan om kognitiv 

utveckling och självförverkligande. När sociala aktiviteter överensstämmer med de intressen 

som formats genom livsloppet kan det krävas ytterligare en högre nivå av kompetens och 

variation samt nya erfarenheter vilket skulle kunna leda till såväl kognitiv utveckling som 

självförverkligande. Enligt Forsman (2014) kan kognitiv utveckling och självförverkligande 

vara av stor vikt för att sociala aktiviteter ska upplevas som meningsfulla. Det finns fördomar 

och attityder från samhället om att den äldre befolkningen inte söker detta vilket kan grundas i 

att utveckling och självförverkligande i stor utsträckning kopplas till arbetslivet (Cattan et al., 

2005). Majoriteten av den äldre befolkningen har gått i pension vid 65-årsåldern och kan tycka 

sig klara sig utan ett sammanhang där personlig utveckling sker (Forsman, 2014). Enligt 

livsloppsperspektivet är dock kognitiv utveckling och självförverkligande lika viktigt under 

hela livsloppet och därmed inte kopplat till en speciell ålder eller tid i livet (Jönson & Harnett, 

2015). 

  

En viktig slutsats är att upplevelsen av meningsfullhet är unik för varje enskild individ vilket 

bidrar med att informanterna upplever sociala aktiviteter på olika sätt, utifrån om det är 

meningsfullt eller inte. Upplevelsen av meningsfullhet är unik för varje människa och formas 

av individuella behov, intressen och förutsättningar. Enligt Borglin et al. (2006) är det av stor 

relevans att det finns en förståelse för att den äldre befolkningen är en heterogen grupp och i 

utformandet av meningsfulla sociala aktiviteter. En förståelse för individuella livserfarenheter, 

historiska händelser samt sociala förändringar och hur det påverkat den enskilda individens 
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livslopp (Malmberg & Ågren, 2011) kan vara till stor hjälp i utformandet. Enligt Forsman 

(2014) är vägen fram till utformandet av meningsfulla sociala aktiviteter en insikt om att 

individanpassa för att i största möjliga utsträckning ta hänsyn till att individer, oavsett ålder, 

har olika behov, intressen och förutsättningar som kan komma att påverka känslan av 

meningsfullhet (ibid). Således bör det finnas ett brett utbud och större variation av meningsfulla 

sociala aktiviteter för att tillgodose enskilda individers behov (Jönson & Harnett, 2015). 

  

Slutsatser som kan dras är att det finns en variation av hur informanterna upplever 

meningsfullhet i sociala aktiviteter utifrån den enskilda individens behov, intresse och 

förutsättningar. I utformandet och implementering av sociala aktiviteter bör även hänsyn tas till 

att den äldre befolkningen är en heterogen grupp och därmed bör aktiviteterna individanpassas. 

Meningsfulla sociala aktiviteter skulle kunna bidra med att individer får behov tillgodosedda 

kopplade till vad hen behöver just i den tiden av livet. 

 

5.4 Samband mellan sociala aktiviteter och psykiska hälsa samt välbefinnande 

I takt med att den äldre befolkningsmängden ökar menar WHO (2017) att riskfaktorer som 

ensamhet och social isolering kan uppstå hos äldre. Ett flertal äldre personer lever idag i 

ensamhet och har bristande sociala kontakter samt nätverk (Forsman, 2014). Detta kan vara 

allvarliga riskfaktorer för äldres psykiska hälsa (ibid). Fem av sex informanter beskriver att 

känslor som inkluderar ensamhet har uppstått i samband med att åldras. En informant beskriver 

följande: 

  

Det blir ett avbrott i ensamheten i lägenheten eftersom mina barn bor i 

Stockholm som många andra. (Anno) 

  

I citatet beskriver Anno att sociala aktiviteter skapar ett avbrott i ensamheten. Anno uppger att 

barnen bor på annan ort vilket kan tolkas som att det kan vara en bidragande faktor till Annos 

ensamhetskänslor. Informanten Ellen uppger också känslor av ensamhet i åldrandet trots att 

barn och barnbarn bor på samma ort. Vidare beskriver Ellen precis som Anno att sociala 

aktiviteter skapar ett socialt sammanhang utöver familjen och att de sociala relationer som 

skapas uttryckligen bidrar med välbefinnande i deras liv. Enligt Bryant et al. (2001) kan sociala 

aktiviteter bidra med flera positiva effekter hos den äldre befolkningen och framförallt är det 

en insats för att bryta ensamhetskänslor och social isolering. Sociala aktiviteter kan bidra med 
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känslan av sammanhang och inbegriper aspekter av att känna sig sedd och behövd (Westlund, 

2009). För den äldre befolkningen där det sociala kapitalet har en tendens att minska är känsla 

av sammanhang avgörande för att upprätthålla det kognitiva sociala kapitalet som ger såväl 

socialt som emotionellt stöd (Nyqvist et al., 2016). Oavsett om barn och barnbarn bor nära eller 

långt bort visar resultatet på att det finns ett behov av att vara del av ytterligare ett socialt 

sammanhang för att stärka välbefinnande och psykisk hälsa vilket majoriteten av informanterna 

beskriver att de får i samband med sociala aktiviteter. 

  

Ett starkt KASAM kan möjliggöra och hjälpa äldre personer att bibehålla psykisk hälsa och 

välbefinnande eftersom känsla av sammanhang och meningsfullhet utgör positiva känslor för 

den enskilda individen vilket är avgörande för att klara av påfrestningar och svårigheter i livet 

(Jönson & Harnett, 2015). I samband med det naturliga åldrandet sker livsförändringar som kan 

innebära att närstående går bort, att fysiska sjukdomar eller fysiska begränsningar kan uppstå, 

vilket är slitsamma händelser som påverkar äldre personers psykiska hälsa (ibid). Hjördis 

beskriver att hon inte ville göra någonting i samband med hennes makes bortgång och att hon 

kände sig isolerad vilket hon menar påverkade hennes psykiska hälsa negativt. Idag beskriver 

Hjördis att hon längtar till de dagar hon har sociala aktiviteter för att hon då tillhör ett 

sammanhang och får tillgång till sociala relationer. Hjördis menar att platsen bidrar med 

välmående vilket påverkar hennes psykiska hälsa positivt. Hjördis är den enda informanten som 

talar om att hon tidigare varit orolig för att bli ensam i relation till att bli äldre. Detta beskriver 

hon på följande sätt: 

  

Man ser ju på dom som suttit ensamma att det är ju inte bra. För visst är det alltid 

någonting man vill dryfta och säga som hänt under dagen. Man hade ju inte trott 

först och främst att man skulle få leva så länge och så tänkte man på dom som levde 

då, då tänkte man vad gör dom som är ensam? Ska man bli sådär ensam? (Hjördis) 

  

Tolkningen av Hjördis citat tyder på en medvetenhet och känslor av oro för att bli ensam i 

samband med åldrande. Hjördis anser att det inte är bra att vara ensam och att människor har 

ett behov av nära relationer i sin närhet för att få dela vardagliga händelser med. Enligt Forsman 

(2014) kan deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter bidra med ett större socialt nätverk 

bestående av omsorgsfulla och ömsesidiga relationer. Tidigare forskning visar att äldre 

personer i stor utsträckning definierar ett gott åldrande med tillgång till rutiner i vardagen samt 

sociala relationer och utbytet av socialt och emotionellt stöd (ibid). Enligt Nyqvist et al. (2016) 
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beskrivs detta som interaktionen mellan kognitivt och strukturellt kapital vilket även kan 

beskrivas som skyddsfaktorer för äldre personer i att upprätta och bibehålla psykisk hälsa. 

  

I analys av intervjuerna återfinns ett mönster om sambandet mellan livsförändringar och 

behovet av att få komma hemifrån hos fem av sex informanter. Kim beskriver det på följande 

sätt: 

  

Man får umgås med lite folk annars sitter jag ju hemma för mig själv bara genom 

att jag är ensam nu då. (Kim) 

  

I citatet beskriver Kim att de sociala aktiviteterna bidrar med att skapa samt få rutiner genom 

att komma ut till ett socialt sammanhang där tillgången till umgänge finns. Utan sociala 

aktiviteterna skulle Kim sitta hemma för sig själv. Likaså beskriver informanten Kerstin att hon 

tidigare bara satt hemma utan ett direkt socialt sammanhang men att de sociala aktiviteterna 

möjliggör för henne att få träffa andra människor och på så sätt bryta isoleringen hemma. 

Sociala aktiviteter bidrar till sociala relationer, gemenskap, rutiner och kontinuitet i vardagen 

vilket Forsman (2014) beskriver som främjande mekanismer för att bibehålla och upprätthålla 

psykisk hälsa. Anna är den enda informanten i studien som inte uppger att det skett några större 

livsförändringar i hennes liv under åldrandet och att hon inte upplever att de sociala 

aktiviteterna påverkar hennes psykiska hälsa eller välbefinnande markant. Det kan grunda sig 

utifrån att Anna i intervjun beskriver att hon har ett stort socialt nätverk som utgörs av familj 

och ett flertal nära vänner. Anna menar dock att de sociala aktiviteterna bidrar med glädje och 

skratt, vilket ändå tyder på att de sociala aktiviteterna bidrar med positiva effekter i Annas liv. 

Att få känna glädje i livet bidrar till ett ökat välbefinnande och en ökad livskvalité. Tidigare 

forskning visar att sociala aktiviteter kan bidra med en förhöjd livskvalitet samt att ett 

aktivitetsdeltagande bidrar med ett ökat välbefinnande och psykisk hälsa (Vozikaki et al., 2017; 

Flatt et al., 2015; Forsman, 2013). 

  

Resultatet visar att det finns samband mellan deltagande i sociala aktiviteter och att bibehålla 

psykisk hälsa. Slutsatsen är att delta i sociala aktiviteter bidrar med välbefinnande och glädje 

vilket påverkar äldres psykiska hälsa positivt. Angående det metodproblem som uppkom i 

studien har det inte uppmärksammats några skillnader mellan hur den yngre informanten 

beskriver hur sociala aktiviteter har för betydelse för hens psykiska hälsa i jämförelse med 

övriga informanter. Beskrivningar och förklaringar överensstämmer med varandra och det går 
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inte att uppmärksamma några skillnader. Detta kan tolkas att oavsett ålder bidrar sociala 

aktiviteter med känslor som välbefinnande och sammanhang som i sin tur bidrar med positiva 

effekter för enskilda individers psykiska hälsa. 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Inledning 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur äldre personer upplever sitt deltagande 

i meningsfulla sociala aktiviteter och hur deltagande bidrar med psykisk hälsa och 

välbefinnande i deras liv. Detta har undersökts genom äldre personers beskrivning för hur, om 

och på vilka sätt sociala aktiviteter ansetts bidra med psykisk hälsa vilket har grundats utifrån 

deras uppfattning om vilken betydelse deltagande i tillgängliga meningsfulla sociala aktiviteter 

har samt hur väl de överensstämmer med individuella behov och intressen. Sex 

semistrukturerade intervjuer med äldre personer som deltar i sociala aktiviteter har genomförts 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom äldre personers upplevelse stod i 

fokus var det ett adekvat val av metod. De sex intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon 

och transkriberades sedan vilket visade sig vara avgörande vid analysprocessen eftersom 

informanternas svar fanns formulerade ordagrant och möjliggjorde en systematisk 

analysprocess. Intervjuerna bidrog med djup och nyanser om några få individers upplevelse 

vilket gav en djupare förståelse för hur, om och på vilka sätt sociala aktiviteter påverkar äldre 

personer. 

  

6.2 Samband mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa 

Resultatet av denna studie visar att det finns ett samband mellan deltagande i meningsfulla 

sociala aktiviteter och psykisk hälsa hos majoriteten av informanterna. Sambandet frambringas 

utifrån två aspekter; deltagande i sociala aktiviteter och upplevelsen av meningsfullhet i dem. 

Deltagande i sociala aktiviteter vidgar det sociala nätverket genom tillgången till ett socialt 

sammanhang och nya sociala relationer vilket genererar känslan av gemenskap, att känna sig 

sedd och behövd samtidigt som det skapar rutiner i vardagen. Upplevelsen av meningsfullhet 

bidrar med positiva effekter för människan genom känslor av lycka, glädje, välbefinnande 

samtidigt som det ger kognitiv, fysisk och emotionell utveckling. Sammantaget bildar dessa 

komponenter bidragande faktorer till att informanterna i studien upplever att meningsfulla 

sociala aktiviteter har en direkt inverkan på deras psykiska hälsa och välbefinnande. En viktig 

slutsats är att upplevelsen av meningsfullhet är avgörande för sambandet mellan sociala 

aktiviteter och psykisk hälsa. Det är därmed av stor relevans att ta in ett inifrånperspektiv, alltså 

att målgruppens egna behov, tankar, idéer och förhoppningar tas in i utformandet och 

implementering av sociala insatser eftersom det ger insikt om vilka behov och intressen som 

finns inom målgruppen. Den äldre befolkningen är en heterogen grupp vilket under alla 
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omständigheter bör tas i beaktning i utformandet och implementeringen av sociala insatser som 

ska hjälpa och stötta i olika avseenden. Studiens resultat visar att sociala aktiviteter utan dess 

meningsfullhet inte bidrar med likvärdig effekt på informanternas psykiska hälsa och 

välbefinnande som de sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla. 

  

Studien kommer fram till att fika är en social aktivitet. Fika anses inte vara en social aktivitet 

av såväl informanterna som träffpunkterna, trots det är det den sociala aktivitet som samtliga 

informanter värdesätter högst. Fikat inbegriper flera dimensioner som resulterar i att den 

bidrar med meningsfullhet för samtliga informanter. Resultatet bör beaktas i ljuset av att fikat 

med högsta sannolikhet inte skulle inbegripa liknande upplevelse av meningsfullhet för 

deltagarna i denna studie om denna form av sociala aktivitet enbart varit i sin enkelhet. 

Troligen gynnas fikastundens värde av att informanterna i studien deltagit i någon form av 

gemensam fysisk eller nöjesinriktad aktivitet före fikat eftersom ett deltagande i aktiviteter 

före fikat kan bidra med en delad gemensam upplevelse, samtalsämnen samt känsla av 

sammanhang. Vidare inbegriper det naturliga åldrandet flera riskfaktorer kopplade till ett 

minskat socialt kapital i och med närståendes bortgång. Fikastunden erbjuder ett socialt 

sammanhang som vidgar det sociala nätverket samtidigt som samtalet står i fokus och 

möjliggör att relationer fördjupas och starka band skapas mellan deltagarna. Det bidrar i 

förlängningen med såväl emotionellt som socialt stöd i vardagen, stärker och bygger på det 

sociala kapitalet samt stöttar och hjälper den äldre befolkningen i att bibehålla psykisk hälsa 

och välbefinnande. Det finns därmed en uppenbar korrelation mellan att samtliga informanter 

upplever fikastunden och övriga aktiviteter av stor betydelse eftersom majoriteten av 

informanterna uppger ett mindre socialt kapital i dagsläget än tidigare delar av livsloppet. 

Fika som social aktivitet möjliggör interaktionen mellan strukturellt socialt kapital och 

kognitivt socialt kapital till skillnad från övriga erbjudna sociala aktiviteter hos 

träffpunkterna. Fika som social aktivitet har samtalet i fokus vilket gör att alla kan delta 

utifrån sitt egna behov och intresse. Sociala aktiviteter med fysisk aktivitet eller nöje kräver 

en högre grad av individanpassning i utformandet för att var enskild individ ska kunna delta 

utifrån individuella behov, intressen och förutsättningar. Om en individanpassning sker skulle 

det i förlängningen bidra med att fler upplever meningsfullhet i sociala aktiviteter samtidigt 

som strukturellt social kapital och kognitivt social kapital stärks. 

 

I litteraturgenomgång inför studien råder det brist på förklaringsmodeller och 

kausalmekanismer om sambandet mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa 
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hos den äldre befolkningen. Tidigare forskning beskriver att det finns ett samband samt hur 

deltagarna självskattar förändringen före och efter interventionen men inte hur, om och på 

vilka sätt meningsfulla sociala aktiviteter är uppbyggda för att ge detta resultat. Det råder 

även brist på information om hur högkvalitativa och effektiva sociala insatser ska utformas 

och implementeras inom forskningsområdet. I all litteratur som tagits del av inför denna 

studie uppger samtliga att den äldre befolkningen är förbisedd, speciellt i hänsyn till 

upprättande och bibehållande av psykisk hälsa. I bakgrunden beskrivs det att för år 2018 

satsade Sveriges regering 1414 miljoner kronor på psykisk hälsa och psykiatri men i 

rapporten nämns inte den äldre befolkningen överhuvudtaget. En koppling till det är att 

förvärvsarbetare möjligen prioriteras högre eftersom de utgör en större betydelse för 

samhällets utveckling än den äldre befolkningen. Det är tänkbart att det finns en samhällelig 

inställning om att den äldre befolkningen anses vara ”förbrukad” när arbetslivet är avklarat 

vilket helt enkelt kan berättiga en andrahandssortering av gruppen i avseenden av psykisk 

hälsa. Dock är det ett samhälleligt uttalat ansvar vilket framkommer i 5 kap. 4 § 

Socialtjänstlagen (2001:453) att ”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på äldre 

personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden 

ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL, SFS 

2001:453). Samhället bör ge tydliga möjligheter och förutsättningar till ett upprätthållande av 

psykisk hälsa genom att bidra med ekonomiska resurser till att exempelvis skapa och utforma 

meningsfulla sociala aktiviteter för äldre personer. Meningsfulla sociala aktiviteter bör skapas 

och utformas utifrån kunskap och medvetenhet om bredden av heterogenitet och komplexitet 

av behov, förutsättningar och intressen inom gruppen. Frågor som berör äldres hälsa, 

åldrandets utmaningar, äldres levnadsvillkor samt äldres behov är områden inom det sociala 

arbetet som ständigt är högaktuella att få kunskap om både hos yrkesverksamma och 

studerande. Denna studie har riktat ett fokus mot ett fåtal äldre för att undersöka om sociala 

aktiviteter kan bidra med att bibehålla psykisk hälsa hos äldre personer. Förhoppningen med 

denna studie är att den bidrar med ny kunskap, förståelse samt en medvetenhet hos 

socialarbetare och studerande hur äldres deltagande i sociala aktiviteter kan påverka äldres 

psykiska hälsa positivt samt vilka faktorer som kan främja och bibehålla psykisk hälsa hos 

äldre. Att det finns en medvetenhet samt förståelse inom det sociala arbetet gällande äldres 

psykiska hälsa och hur ett deltagande i sociala aktiviteter möjliggör ett ökat välbefinnande 

och ett hälsosamt åldrande kan bidra med positiva utfall för den äldre befolkningsgruppen och 

framsteg inom det sociala arbetet. 
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Slutsatsen av denna studie är att ett deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter, oavsett 

huvudsakligt innehåll, bidrar med psykisk hälsa och välbefinnande hos majoriteten av 

informanterna i denna studie.  

  

6.3 För- och nackdelar av vald metod  

För att få en ökad förståelse för studiens ämne och för att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Vid genomgång av tidigare forskning 

uppmärksammades det att kvantitativa studier var dominerande inom området och därav 

ytterligare en anledning till valet av en kvalitativ metod. I studien genomfördes sex stycken 

semistrukturerade intervjuer. En fördel med semistrukturerade intervjuer var att det bidrog med 

flexibilitet, både för studiens informanter och för oss eftersom informanterna hade möjlighet 

att utveckla sina svar samt att vi fick möjlighet att ställa följdfrågor om vi ansåg att något svar 

behövde utvecklas. En nackdel i förhållande till valet av metod var att det var tidskrävande att 

behandla datainsamlingen eftersom det var mycket material att gå igenom och tidskrävande att 

sålla ut viktiga och väsentliga delar i intervjuerna som kunde bidra till att ge svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Däremot hade det varit svårt att fånga mer djupgående upplevelser 

av deras livsvärld och upplevelser av sociala aktiviteter om en kvantitativ metod använts.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I samband med studiens genomförande har tankar kring fortsatt forskning väckts. För att få mer 

kunskap om den äldre befolkningen och deltagande i sociala aktiviteter kan det vara av intresse 

att undersöka vidare om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor beskriver de sociala 

aktiviteternas betydelse och om det finns skillnader, vad det kan bero på? Vidare har studien 

genomförts i en kommun där samtliga informanter bor på gångavstånd till lokalerna där sociala 

aktiviteter hålls. Det kan därmed vara av vikt att undersöka och jämföra betydelsen av 

tillgänglighet av deltagande i sociala aktiviteter för de personer som bor på landsbygden samt 

deras upplevelse av ensamhet och social isolering i åldrandet kopplat till socialt kapital.  
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BILAGA 1. INFORMATIONSBREV 
  
Information till deltagare av studien “Betydelsen av sociala aktiviteter för äldre personer” 

  

Hej! 

Vi heter Sandra Heurlin och Maya Svensson och studerar till socionomer på Mittuniversitetet. Vi går 

tredje året och håller på att skriva vårt examensarbete. Nedan följer en presentation av det ämne vi 

undersöker samt information till Dig som väljer att delta. 

  

Bakgrund och syfte 

Studien genomförs vid avdelningen för socialt arbete på Mittuniversitetet i Östersund och ligger till 

grund för en så kallad kandidatuppsats (C-uppsats, grundnivå). Arbetet pågår under 15 veckor och 

innehåller en självständigt utformad forskningsstudie. Syftet med studien är att undersöka hur äldre 

personer upplever sitt deltagande i sociala aktiviteter för att upprätta och bibehålla psykisk hälsa. 

  

Förfrågan om deltagande 

Ni är tillfrågad att delta i denna studie baserat på tre kriterier; att ni är personer över 65 år, inte har en 

sviktande minnesfunktion och deltar i en social aktivitet genom en träffpunkt.  

 

Hur går studien till? 

Studien genomförs i form av en individuell intervju vid ett (1) tillfälle. Vi önskar, med Din tillåtelse, 

spela in intervjun för att i efterhand kunna transkribera det. Intervjun beräknas att ta ca 40 minuter. 

Intervjun kommer att transkriberas av oss. Inga ytterligare åtaganden krävs. 

  

Hantering av data och sekretess 

Studien kommer att utföras enligt de etiska riktlinjer som lagts fram för vetenskapliga studier som avser 

människor, enligt lagen om etikprövning. De uppgifter som kommer från Dig kommer INTE att kunna 

kopplas till Dig i den färdiga studien. I studien kommer vi att använda påhittade namn på alla deltagare. 

Uppgifter som namn, exakt ålder och bostadsort kommer endast vi, Sandra och Maya samt handledaren 

vid Mittuniversitetet, ha tillgång till. 

  

Frivillighet 

Deltagande i studien är frivilligt, under intervjun har Du rätt att välja att inte svara på vissa frågor och 

Du kan när som helst avbryta Din medverkan i studien. Vi beaktar vetenskapsrådets etiska 

rekommendationer (se vidare på Vetenskapsrådets hemsida https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-

analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html )  

  

Ansvariga 

Ansvariga för studien är studenterna Sandra Heurlin och Maya Svensson 

Ansvarig handledare är Charlotte Andoh-Appaih, doktor i socialt arbete 

Mejl: charlotte.andoh-appiah@miun.se 

 

Vid intresse att delta samt övriga frågor, kontakta i första hand oss på: 

Telefonnummer: Maya Svensson 0762-xx xx xx  

Mejl: sabe1600@student.miun.se eller masv1608@student.miun.se  

 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
mailto:masv1608@student.miun.se


 

 

 

BILAGA 2. INTERVJUGUIDE 
 

Inledning  

- Kan du berätta ditt namn, hur gammal du är och var du bor?  

- Hur kom du i kontakt med träffpunkten?  

- Hur ofta är du här?  

- Hur länge har du varit aktiv här? 

 

Betydelsen av sociala aktiviteter 

- Berätta varför du kommer till träffpunkten/dagverksamheten?  

- Vad betyder den här platsen för dig?  

- Vad betyder relationerna du får här?  

 

- Upplever du att den här träffpunkten och de sociala aktiviteterna som erbjuds bidrar till 

en ökad livskvalitet i ditt liv?  

- Hur tror du att det hade varit om du inte hade haft den här platsen?  

- Kan du uppleva att det finns en skillnad i din psykiska hälsa, om du jämför med innan du kom 

hit och nu?  

 

Om verksamheten 

- Vem/vilka bestämmer om vilka aktiviteter som ska förekomma?  

- Brukar ni lämna förslag på aktiviteter?  

- Brukar ni få gehör för förslag på aktiviteter? 

- Upplever du att aktiviteterna matchar/stämmer överens med dina behov? 

 

Avslutning 

- Är det något annat du vill tillägga?  

- Om det skulle vara något som vi missat att fråga, får vi ringa upp dig då?  

 

 

 


