
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Träffpunkten i Gävle – lägg liv till åren! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Marina Carlander 
Ewa Garplind 

 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 
Pedagogik 

Pedagogik C 
Hälsopedagog 

 

 
  

 
 
 

Handledare: Paula Larsson 
Examinator: Peter Gill 

 
  

 
 
 



 

1 
 

FÖRORD 
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Abstrakt 

Befolkningen blir äldre. Medellivslängden efter 65 år var 2010 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för 

män. Äldre i den tredje åldern ökar vilket ställer nya krav på samhället. Social samvaro är en faktor 

som gynnar äldres upplevda hälsa positivt. Syftet med undersökningen var att få kunskap om 

ålderspensionärers, 65 år eller äldre, upplevda hälsa har påverkats av att de börjat besöka träffpunkten 

i Gävle. För att uppnå undersökningens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta 

ålderspensionärer i åldersspannet 66-83 år. Resultatet gav följande kategorier meningsfullhet, fysisk 

och psykisk hälsa, gemenskap, livsharmoni samt hälsokorset. I tolkningen av dessa kategorier drogs 

slutsatsen att deras upplevda hälsa har påverkats positivt i och med besök på träffpunkten i Gävle.   

 

 

Nyckelord: träffpunkten, upplevd hälsa, social, åldrandet, seniorer 
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Inledning 
Befolkningen i Europa blir äldre. Under de senaste hundra åren har både kvinnors och mäns 

medellivslängd ökat, från 48 till 82 respektive 46 till 76 (Regeringskansliets statsrådsberedning, 2011). 

2012 årsrapport för 2010 visar att medellivslängden har fortsatt att öka och vid 65 årsålder var den 

återstående medellivslängden 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män (Statens Folkhälsoinstitut, 

2012). I Gävle var medellivslängden 2009 82,1 för kvinnor och 78,4 för män (Gävle kommun, 2010).  

Det faktum att vi blir äldre ställer nya krav på samhället. Statens Folkhälsoinstitut har tillsammans 

med Världshälsoorganisationen (WHO), European Older People’s Platform (AGE), EuroHealthNet 

samt tio europeiska länder genomfört projektet ”Healthy Ageing” 
1
. Deras definition av hälsosamt 

åldrande är ”en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre 

människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att 

diskrimineras på grund av ålder” (Statens Folkhälsoinstitut, 2007). 

Det finns idag flera olika benämningar på en äldre person, som till exempel pensionär, senior eller 

65+. Ett samlat begrepp som vuxit fram för denna grupp är tredje åldern. Gynnerstedt (2011) anser att 

tredje åldern är den tid i livet när människor inte har en aktiv roll i arbetslivet eller arbetar av 

nödvändighet. En tid mellan arbetsliv och omsorgsbehov. Statens Folkhälsoinstitut (2012) skriver att 

den tredje åldern för många är en lång och tämligen frisk period som ålderspensionär innan man blir 

beroende av daglig hjälp från andra.  Den demografiska utvecklingen ställer krav på samhället för att 

personer i tredje åldern ska kunna bibehålla en god hälsa och ett meningsfullt liv med delaktighet och 

inflytande, vilket Gävle kommun arbetar aktivt med (Gävle kommun, 2010). Folkhälsomål
2
 1 syftar 

till att ge individer oberoende av till exempel funktionsnedsättning, kön, ålder eller religiös tillhörighet 

samma förutsättning till delaktighet och inflytande i samhället för att kunna påverka den egna 

livssituationen (Levander, 2008). Dessa faktorer påverkar i hög grad individers hälsa (ibid). Burström 

och Fredlund (2001) menar att personer som upplever sin hälsa som god också lever längre. De 

senaste åren har det funnits möjlighet för kommuner att söka stimulansbidrag avsett att utveckla bland 

annat sociala mötesplatser för personer över 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, i.d.). Ett exempel på en 

mötesplats är träffpunkten i Gävle.   

Som blivande hälsopedagoger har vi ett intresse av att främja och påverka människor att bibehålla en 

god hälsa. Eftersom vi lever längre är det av stor vikt, anser vi, att individer i den så kallade tredje 

åldern får ett liv som känns meningsfullt. Vi har föräldrar som befinner sig i den tredje åldern och 

                                                             
1 Healthy Ageing är ett projekt vars syfte var att gynna och påverka hälsosamt åldrande för människor från 50 år och uppåt. Projektet initierades av Statens 

Folkhälsoinstitut, Världshälsoorganisationen (WHO), Euro Health Net, European Older People’s Platform (AGE) 2003. T io europeiska länder deltog i 
projektet och pågick mellan åren 2004-2007 (Statens Folkhälsoinstitut, 2007).  
2 Riksdagen antog 2003 ett nationellt övergripande mål för folkhälsoarbete. För att det övergripande målet skulle ge önskat resultat behövdes målinriktat 

och långsiktigt arbete inom de områden som påverkar utvecklingen kring folkhälsa. För att det arbetet skulle underlättas utvecklades de elva folkhälsomålen 
(Regeringens proposition, 2007). 
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därmed insett vikten av sociala mötesplatser. Vi avser att i vår uppsats studera hur den upplevda 

hälsan påverkas hos besökarna på träffpunkten i Gävle.   

Bakgrund 
Inledningsvis redogör vi för olika sätt att se på åldrandet och dess skeenden för att därefter beskriva 

hälsa och begrepp som knyter an till hälsa. Avslutningsvis redogör vi för vad träffpunkter för seniorer 

kan innebära. 

Åldrandet 

Åldrandet kan ofta beskrivas som något negativt, kroppen blir svagare och många får krämpor och kan 

känna sig isolerade och ensamma. Åldrandet behöver inte enbart vara en negativ tid utan kan för 

många bli en positiv period av livet då man med hälsan i behåll fortfarande utvecklas och ser 

möjligheter att göra det man längtat efter (Berg, 2007). Åldrandet sker av biologiska, psykologiska 

och sociala processer, det sker inte över en natt utan är en långsam process (ibid). Många gånger kan 

åldrandet inom de biologiskt orienterade beskrivningarna tyckas handla om en ”…nedgång, 

försämring, och att åldrandet är en process som finns inom individen styrt av ärftliga faktorer” (ibid, s. 

12). Inom till exempel psykologin och sociologin ses åldrandet som en utvecklingsprocess och där 

betonas förändring mer än försämring. Vilka förutsättningar individen har kan komma att påverka hur 

ålderdomen upplevs och kan i grunden delas upp i tre processer: ärftliga mekanismer, miljöpåverkan 

och tillfälligheter, slumpen.  Det ärftliga kan även kallas för äkta åldrande då till exempel kroppens 

celler förändras, immunförsvaret försvagas och detta sker i olika stadier (ibid). 

Det finns olika typer av ålder, några exempel är: den kronologiska, där åldern räknas i år och dagar; 

den biologiska, där man ser på åldern i förhållande till hur en individ fungerar fysiologiskt, vilken 

kapacitet det finns inom dess organ och organsystem; den psykologiska åldern räknar den förmåga en 

person har att anpassa sig till sin miljö och förändringar i denna. Social ålder är en individs kontakter 

med andra och vilken position i samhället den har som helhet och i olika grupper (Berg, 2007).  

Ett annat ord för vetenskapen om åldrandet är gerontologi. Där är syftet att söka förbättra de 

förhållanden som människor har genom livet och speciellt i ålderdomen (Berg, 2007). Eftersom vi 

lever längre och blir äldre påverkar det de kulturella och politiska förhållandena i samhället, inte minst 

hur ekonomi, service, vård och omvårdnad för äldre utformas. Gruppen äldre mellan 65-80 år är mer 

aktiva och pigga än tidigare generationer vilket också ställer högre krav på utbud för möjligheter till 

aktiviteter (ibid). 

Det finns flera olika teorier om det goda åldrandets skeenden varav dessa tre är de kända: 

disengagemangteorin, aktivitetsteorin och gerotranscendens.  I disengagemangsteorin beskrivs 

åldrandet som att individen tar avstånd från sin omgivning, isolerar sig men inte på ett negativt sätt 

utan det sker i form av en naturlig biologisk separationsprocess där man lösgör sig från samhället och 
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inte längre har samma behov och önskningar som tidigare, en form av förberedelse för döden 

(Tornstam, 2011).  Den har dock kritiseras för att vara alltför negativ och det finns inte mycket 

forskning som stöder denna teori (Berg, 2007). Aktivitetsteorin fanns innan disengagemangsteorin 

men hade ingen egentlig benämning förrän disengagemangsteorin uppdagades. Här anses en god 

ålderdom vara förknippad med aktivitet, att fortsätta vara aktiv i gemenskap med andra och hitta nya 

roller för att ersätta den förlorade yrkesrollen. Det gäller att motverka åldrandets förluster genom att 

vara så aktiv som möjligt (ibid). Detta synsätt har varit och är fortfarande en stor del av dagens 

omsorgstänk (Tornstam, 2011).  Dessa två motsatsteorier hävdar Tornstam (2011) har haft svårt att 

kunna bevisas på vetenskaplig grund då till exempel disengagemangsteorin även kan vara påverkad av 

yttre omständigheter och miljö. Åldrandet är en subjektiv process och vissa väljer att trappa ned och 

dra sig tillbaka medan andra fortsätter sin aktiva livsstil. Gerotranscendens är en teori som utgår från 

att man som äldre inte stannar upp utan fortsätter att utvecklas. Tornstam (2011) som utvecklat teorin 

menar att det goda åldrandet inte är detsamma som att fortsätta med ett medelålders livsmönster utan 

att ålderdomen har sin egen mening och karaktär. Denna utveckling kan innebära att individen känner 

större tillfredsställelse med sitt liv, en vishet och känsla av sammanhang och att vara en del av 

universum, världsalltet (Berg, 2007). Man accepterar livet på ett nytt sätt och ser det som meningsfullt, 

hittar nya sätt att förhålla sig till tid, relationer och det egna jaget (ibid). Antonovsky (2005) menar att 

det innebär ett starkt KASAM, ett begrepp som beskrivs längre fram.  

Det har varit svårt att i vetenskapliga undersökningar visa att dessa teorier är riktiga eftersom det har 

varit en stor variation i åldrandet och de äldres förhållanden, mer än vad modellerna var ämnade för.  

De har dock haft och har betydelse för fortsatt diskussion och utformning av service och vård för äldre 

(Berg, 2007). Det kan också vara svårt för människor och personal runt äldre att se tecknen på de olika 

faserna i åldrandet då många saknar den teoretiska kunskapen (Wadensten & Carlsson, 2001).  

Upplevd hälsa 

Uppleva är att ” uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan” enligt Nordstedts svenska ordbok 

(2003). I samma ordbok framgår att hälsa innebär ”tillstånd av välbefinnande och fullgoda 

kroppsfunktioner hos människan (eller djur): såväl om det tillfälliga som det mer permanenta 

kroppstillståndet”. Den förklaringen av hälsa kan göra att tolkningen av upplevd hälsa landar på den 

biomedicinska inriktningen (Medin & Alexanderson, 2000), men den upplevda hälsan har en större 

bredd och djup än så. I Folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2003) beskrivs att hälsa är ”en 

dimension som säger något om människans kroppsliga och psykiska tillstånd. Som sådant kan hälsan 

vara både god och dålig”. Hälsa kan ha vitt olika betydelse för människor (Ewles & Simnett, 2009) 

och kan idag uppfattas som ett ”flummigt” begrepp (Medin & Alexanderson, 2000). 

Världshälsoorganisationen (WHO) definition av hälsa är ”health is a state of complete physical, 

mental, and social well-being and not merely the absence of disease of infirmity” (Callahan, 1973). 
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Historiskt sett var hälsa kopplat till filosofiska och religiösa tankesätt men det förändrades och fokus 

för vad hälsa stod för hamnade istället på den medicinska vetenskapen, det vill säga frånvaro av 

sjukdom (Winroth & Rydqvist, 1993).  Det talas om att hälsa kan tolkas ur två olika perspektiv, det 

biomedicinska (patogena) eller det humanistiska (salutogena) perspektivet (Medin & Alexanderson, 

2000). Enligt Antonovsky (2005) innebär det patogena synsättet att fokus ligger på ett 

sjukdomstillstånd eller ohälsa och det salutogena synsättet fokuserar på det hälsosamma, exempelvis 

att vissa människor, trots utsatthet ändå lyckas bevara sin hälsa.  

Statens Folkhälsoinstitut (2005, ss. 6-7) har tagit fram fyra punkter som främjar insatserna för äldres 

hälsa och därmed en positiv hälsoutveckling för alla äldre. Punkterna är:  

 social gemenskap 

 meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd 

 fysisk aktivitet 

 goda matvanor 

Punkterna har samband. Att umgås och genomföra aktiveter med likasinnade, som till exempel 

gymnastik- och/eller matlagningsgrupper, skapar gemenskap och kan för vissa vara den enda 

sysselsättningen som ger meningsfullhet och en känsla av att vara behövd. Gemenskap skapar många 

gånger ringar på vattnet och en av yttringarna kan bland annat vara att den upplevda hälsa påverkas 

positivt. Thanakwang (2009) menar att nätverk bestående av vänner är en av de främsta faktorer som 

påverkar den upplevda hälsan positivt.  

Psychosocially, social support, in terms of informational and emotional support from 

network members, is important for the promotion of self-reported good health among 

elders (Thanakwang 2009, s. 149).   

Hälsokorset 

Det finns olika sätt att beskriva hälsa, ett är hälsokorset. Hälsokorset är ett diagram med fyra fält och 

består av två variabler som beskriver hälsa (Hanson, 2004). De olika variablerna skiljer på kroppslig 

och upplevd hälsa. Den kroppsliga hälsan har ett kontinuum mellan sjuk och frisk och den upplevda 

hälsan har ett kontinuum mellan må bra och må dåligt (ibid), se figur 1. Att må bra kan till exempel 

definieras som att ha livsglädje, känna framtidstro, kunna hantera vardagslivets krav samt goda 

relationer till omgivningen (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 
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Fig.1. Hälsokorset. Källa: Göteborgs stad (i.d.) 

 

Sociala interaktioner 

Social interaktion är något som ständigt pågår mellan människor för att vi av naturen är sociala 

varelser (Stockholms läns landsting, 2001). Våra mänskliga behov av gemenskap är djupt rotade och 

vi har behov av att vara delaktiga och att kunna påverka våra liv. En av våra skyddsfaktorer är de 

sociala nätverken som är av psykosocial natur och ökar identitet och självkänsla vilket även leder till 

förstärkt psykisk och fysisk hälsa (Regeringens proposition, 2007). 

Enligt Nationalencyklopedin (1995) beskrivs social interaktion som två separata begrepp. Social 

innebär ”kamratlig, kamrat, deltagare, bundsförvant, samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, 

relaterade till andra, i utvidgad betydelse omvårdnads, omsorg, ibland sällskaplig”. Interaktion innebär 

”samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 

varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.” (Nationalencyklopedin, 1992). 

Henning och Svensson (2011) menar att det finns starkare och svagare band mellan människor. Ett 

svagt band kan till exempel vara att en individ erhåller information om någon närliggande social 

aktivitet i sin brevlåda eller läser ett anslag i kvartersbutiken. Det framgår att en viktig funktion med 

svaga band är att de fungerar som broar mellan starka band, vilket kan öka tillgången till fler resurser 

för människor. Starka interaktioner kan till exempel vara att skapa lokala mötesplatser för äldre vilket 

sedan kan leda till besök på andra kommunala mötesplatser. Dessa mötesplatser kan på så sätt bygga 

broar för att människor i olika grupper ska möta varandra (ibid). 
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Krause (1987) menar att vikten av social support för äldre har en avgörande betydelse för deras 

självupplevda hälsa. Ashida och Heaney (2008) anser att det för vissa äldre inte alltid behöver vara 

den sociala supporten som påverkar deras upplevda hälsa utan det kan räcka med att känna social 

samhörighet. Litwin och Shiovitz-Ezra (2006) har granskat en tidigare gjord analys om orsak till 

dödlighet bland äldre personer i Israel 1997. Syftet med deras genomgång var att ta reda på om olika 

sociala nätverkstyper hade ett samband med dödligheten bland framförallt de äldre respondenterna, 80 

år och äldre, sju år efter den första analysens genomförande. De kom bland annat fram till att sociala 

nätverk med vänner och även samhällets stöd var de nätverkstyper som påverkade och visade ett 

framträdande samband med den lägsta dödligheten. Stephens, Alpass, Towers och Stevenson (2011) 

anser att variant av socialt nätverk eller social support som en individ har påverkar den upplevda 

hälsan, ju bredare nätverk en individ har utanför familjen desto bättre hälsa. Det finns dock de som 

anser att familjen är det viktigaste sociala nätverket för de flesta äldre (Stockholms läns landsting, 

2001; Regeringens proposition, 2007). Ytterligare framgår det bland annat i Regeringens proposition 

(2007) och i Stockholms läns landstings rapport (2001) att det finns flera undersökningar som visar att 

sociala interaktioner mellan människor minskar risken att drabbas av sjukdom och för tidig död. 

”Människor som är socialt aktiva och aktiva i dagliga aktiviteter lever signifikant längre än de inaktiva 

oberoende av andra riskfaktorer” (Stockholms läns landsting, 2001, s. 92).  

Habitus och socialt kapital 

Habitus, kapital och fält är tre av Bourdieus nyckelbegrepp (Broady, 1991). Broady (1991) beskriver 

Bourdieus begrepp kapital som tillgångar, resurser och värden.  Enligt Bourdieu innebär habitus 

”system av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 

världen” och därmed ger ”…sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som 

ristats in i människors kroppar och sinnen” (ibid, s. 225). Bourdieu menar att fält är ett redskap som 

används vid bearbetning av det observerbara i nuet (ibid).  

Engström (1999) beskriver habitus som ett system av dispositioner som ligger på ett djupare plan. 

Systemet gör det möjligt för människor att begripliggöra omvärlden, hur vi tänker och beter oss i nya 

situationer. Habitus är en grundläggande och stark känsla av vad som är rätt och fel i åsikter och 

livsval och inte bara något påklistrat och ytligt (ibid).  

Socialt kapital är bland annat de sociala nätverk som människor lever i och har omkring sig. 

(Bourdieu, 1992).  Bourdieu menar att människor i en grupp med individuella positioner samlar på sig 

ekonomiskt eller kulturellt kapital och knyter kontakter. Detta sammantaget blir till det sociala 

kapitalet, en särskild tillgång som alla i gruppen kan ta del av (Broady, 1991). Woolcock och Narayan 

(2000, s. 225) uttrycker socialt kapital på ett kort och koncist sätt, "It's not what you know, it's who 

you know”. Det vill säga, de människor vi omger oss med, släkt, familj, vänner, arbetskamrater med 

flera skapar vårt sociala kapital. Att ingå i olika sociala nätverk gynnar i regel alla parter. Det handlar 
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om att våga tro och lita på varandra och därigenom skapa ömsesidig respekt och tillit. Putman (2001, 

s. 21) menar att ”ett samhälle präglat av generaliserad ömsesidighet är effektivare än ett samhälle där 

misstro råder/…/tillförlitlighet oljar umgänget människor emellan”.  

KASAM 

Antonovsky (2005) använder sig av det salutogena perspektivet och frågar vilka faktorer som bidrar 

till att människor i ett kontinuum från hälsa till ohälsa mer ofta söker sig mot hälsa trots till exempel 

sjukdom. Detta kan jämföras med det patogena perspektivet där man frågar sig varför folk blir sjuka 

och har ohälsa. Antonovsky (2005) frågar sig vilka faktorer som spelar in för att behålla en placering 

på kontinuumet eller för att röra sig mot hälsa. Genom att använda det salutogena perspektivet inriktar 

man sig på copingresurser och fokuserar mindre på stressorer
3
 (ibid).  

KASAM är ett begrepp som står för ”känsla av sammanhang” och de tre centrala delarna i KASAM 

är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Beroende på vilket KASAM en 

individ har; svag, stark eller rigid, responderar individer på olika sätt i samma typer av situationer. 

Man kan säga att en del människor klarar av motgångar bättre än andra, detta för att en individ som 

har starkt KASAM även har en stark copingstrategi. Individer med en hög känsla av begriplighet 

upplever händelser i livet som erfarenheter man kan hantera och utmaningar man kan bemöta. 

Hanterbarhet beskrivs som att använda sig av de resurser som står till ens förfogande som man själv 

eller person/myndighet har kontroll över och som man har tillit till. Med hanterbarhet känner man sig 

inte som ett offer utan när olyckliga livshändelser sker kan man hantera det och sörjer inte för all 

framtid. Den tredje delen är meningsfullhet. Med meningsfullhet menas att individen kan se en mening 

med vad som sker i livet. Det betyder att man vid en tragedi hittar en väg ut, ser en mening med att 

fortsätta att investera energi i livets utmaningar trots att man känner sig ledsen och förtvivlad. (ibid). 

Antonovsky (2005) definierar KASAM som följer:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 

investeringar och engagemang (Antonovsky, 2005. s. 46). 

I Regeringens proposition (2007) återkommer ofta begreppen känsla av sammanhang och 

meningsfullhet när det gäller att förstå varför en del människor hanterar påfrestningar bättre än andra. 

                                                             
3 Stressorer är de krav som vi inte automatiskt kan eller har en reaktion till, vi kan inte möta stressoren utan att lägga till extra energi. Inte att blanda ihop 

med krav som ställs där vi kan reagera med mer eller mindre automatiska reaktioner (Antonovsky, 1979). 
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För att kunna se ett sammanhang och meningsfullhet är kunskapen om sig själv och omvärlden en 

viktig del.  

Träffpunkt 

Regeringen gav år 2007 socialstyrelsen i uppdrag att fördela ett stimulansbidrag mellan kommuner 

och landsting i deras arbete med att förbättra vården och omsorgen om äldre personer (Socialstyrelsen, 

i.d.). I Gävle kommun togs beslut att utveckla sociala träffpunkter som vänder sig till personer 65 år 

och äldre. Syftet var att ge förutsättningar till äldre så att de kan leva det bästa möjliga liv, hälsosamt 

och med livskvalitet. I förebyggande enheten i Gävle kommun arbetar man ur ett salutogent 

perspektiv, det vill säga att genom hälsopromotion och hälsofrämjande arbete ge seniorer ökad 

egenkontroll över sitt liv och ge dem möjlighet till aktiviteter för förbättra sin hälsa. Träffpunkterna är 

intressestyrda och många seniorer väljer att engagera sig som volontär eller hålla i föreläsningar och 

kurser för andra seniorer. I Gävle är träffpunkterna en plats för att i första hand umgås över en ”kopp 

kaffe” men även delta i intressegrupper och föreläsningar som anordnas. I Nationella 

folkhälsokommitténs slutbetänkande från år 2000 beskrivs att det är viktigt att det finns en stark social 

gemenskap, stödjande miljöer, föreningsliv och nätverk i samhället för att vi som människor ska kunna 

känna att vi är en del av ett sammanhang och kunna få hjälp vid behov (Nationella 

folkhälsokommittén, 2000). De skriver vidare att en grogrund för psykisk ohälsa är frånvaro av sociala 

relationer, isolering och ensamhet. Det är därför viktigt att äldre får möjligheten att möta andra 

människor och skapa och behålla sociala relationer (ibid).  Att vara i en miljö där man upplever sig 

klara av kraven, inte utsättas för allt för låga eller för höga krav, påverkar den upplevda hälsan positivt 

och ger en högre livskvalitet (Schmitt, Sands, Weiss, Dowling & Covinsky, 2010; Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Detta är vad Gävle kommun och träffpunkterna försöker att 

åstadkomma genom att erbjuda en miljö där seniorer själv kan bestämma sina aktiviteter, träffas och 

umgås (Gävle kommun, i.d.). 

För att knyta an till tunna och starka band som beskrivs under rubriken sociala interaktioner anser 

Henning och Svensson (2011) att en träffpunkt  

…kan ses som exempel på tunna band. Mycket handlar det om att känna igen, hälsa på 

varandra och samtala. Men banden kan också utvecklas i riktning mot starkare/tjockare 

band, exempelvis genom att man börjar umgås mera regelbudet för att hjälpa varandra 

med vardagsarbete som städning och att bära hem matvaror från affären /.../ Det handlar 

om att vara känd eller att bli känd genom att träffas på mötesplatserna. En förutsättning 

är att träffarna sker regelbundet och med en viss kontinuitet; att de är frivilligt och att 

det präglas av att vara naturligt, okomplicerat och informella (Henning & Svensson, 

2011, s. 136).  
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Enligt Popoola (2000) kan det vara svårt att definiera begreppet träffpunkt eftersom många föreningar 

är en variant av mötesplats för människor. Det är av vikt att åtskilja föreningar och andra former av 

mötesplatser som är organiserade med styrelse och föreningsstadgar för att behålla en kravlös 

mötesplats för seniorer (ibid). 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om seniorer, 65 år eller äldre, anser att deras upplevda hälsa 

har påverkats i samband med att de börjat besöka träffpunkten i Gävle.  

Frågeställning 

Utifrån undersökningens syfte valde vi följande frågeställningar:  

1. Vilka faktorer spelar in för att seniorer besöker träffpunkten? 

2. På vilket sätt har seniorernas upplevda hälsa eventuellt förändrats? 

Metod 
Här redogörs för undersökningens metodologi, urval, tillvägagångssätt och bearbetning av data. 

Avslutningsvis beskrivs de etiska förhållningssätten samt trovärdighet och tillförlitlighet. 

Metodologi 

För att få en bättre förståelse för respondenternas resonemang när det gäller upplevd hälsa valdes 

kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). Syftet med att välja en kvalitativ intervju är att identifiera och 

upptäcka intervjupersonernas uppfattningar om till exempel dess livsvärld eller om något fenomen 

(Patel & Davidson, 2003). En intervju ger intervjupersonen möjlighet att uttrycka sina tankar och 

åsikter om fenomenet som studeras utifrån deras eget sammanhang och livssituation (Cohen, Manion 

& Morris, 2007; Kvale & Brinkman, 2009). I intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2), en 

ostrukturerad intervju med öppna svarsalternativ och intervjupersonerna hade ett stort utrymme att 

svara på frågorna (Patel & Davidson, 2003; Trost, 2005). Intervjun hade en låg grad av standardisering 

där vi under intervjuns gång kunde omformulera frågor och ställa dessa i den ordning och med det 

språkbruk som var lämpligt för intervjun och den intervjuade (ibid). Som komplement till de 

kvalitativa intervjuerna fanns inslag av den kvantitativa metoden genom att respondenterna fick 

uppskatta sin upplevda hälsa på hälsokorset. 

Urval 

Syftet var att intervjua personer från 65 år och uppåt, det vill säga ålderspensionärer, som besöker 

träffpunkten i Gävle. Utgångspunkten var att intervjua sex ålderspensionärer men slutresultatet blev 

åtta. Trost (2005) rekommenderar dock att man vid kvalitativa intervjuer begränsar antalet 

respondenter till fyra eller fem. Detta för att insamlat material inte ska bli ohanterligt och svårt att 

mäkta med (Trost, 2005; Dalen, 2008). Trost (2005) menar dessutom att färre intervjuer kan bli bättre 
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utförda och ge mer information. Bryman (1997) anser att en kvalitativ mindre undersökning kan ge ett 

detaljerat och levande porträtt av en mindre del av den sociala verkligheten.  

Det fanns ingen avsikt med könsfördelningen utan tillfälligheter gjorde att det blev fyra kvinnor och 

fyra män, i åldersspannet 66 och 83 år. Ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval med viss 

snöbollseffekt användes (Trost, 2005; Cohen et al., 2007). Det vill säga vi valde avsiktligen att hitta 

våra intervjupersoner på träffpunkten i Gävle. Syftet var inte att ta reda på en större populations 

inställningar utan vad en mindre specifik grupp ansåg om sin upplevda hälsa (Trost, 2005). Vissa av 

respondenterna blev utvalda för att de besvarade missivet medan andra deltog vid direkt fråga från 

annan person som deltagit i intervjun. De avgränsningar som gjordes var att ha en lägsta ålder på 65 

år, dock ingen övre åldersgräns, att respondenterna var kontinuerliga besökare på träffpunkten samt att 

de var svensktalande. Den sistnämnda avgränsningen var dels på grund av ekonomiska skäl, då tolk 

kan behövas, och dels för att undvika eventuella språkförbistringar mellan informant och respondent 

(Trost, 2007). 

Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med personer som arbetar med äldre inom kommunen uppsöktes 

kultursamordnaren på förebyggande enheten inom Omvårdnad i Gävle kommun. Avsikten var att 

diskutera möjliga ämnesområden som handlar om äldre och deras upplevda hälsa. Efter mötet vände vi 

oss till träffpunkten i Gävle och tog kontakt med föreståndaren och bokade upp ett möte. Vid det mötet 

klarlades syftet med undersökningen och ett praktiskt upplägg.  

Parallellt med detta påbörjades sökningen av tidigare gjord forskning inom området. Till detta 

användes databaser som Libris, SweMed, Academic Search Elite, Eric Ebsco, SwePub, Eric, med 

bland annat sökorden self-reported health, health, senior, elderly, retired, social activities, upplevd 

hälsa, dagcenter, mötesplats, träffpunkt, äldre, daycare, dagverksamhet. 

Efter godkännande av enhetschefen för förebyggande enheten inom Omvårdnad att utföra 

undersökningen på träffpunkten påbörjades arbetet med missiv och intervjuguide. Vid nästa besök på 

träffpunkten överlämnades missiv och en bokningslista för intervjuer. Vid detta tillfälle samtalade vi 

med seniorer som fanns i lokalen. Undersökningen presenterades och missiv överlämnades till de som 

visade intresse av att delta. Sedan kontaktades de intresserade per telefon och tre intervjuer blev 

uppbokade med förhoppning att under intervjudagen boka upp fler seniorer på plats, vilket också 

skedde. Intervjuerna ägde rum i ett rum avgränsat med en glasvägg intill träffpunktens huvudlokal. 

Rummet var ljust inrett med flera stora fönster. Det fanns soffor, en arbetsplats samt två mindre bord 

med tre stolar vid respektive bord. Intervjuerna genomfördes vid ett av dessa bord. Det var avsatt 1 – 

1,5 timme för varje intervju för att slippa känna tidspress (Dalen, 2008). Dock tog intervjuerna endast 

mellan cirka 10 – 25 minuter. Under intervjuerna användes diktafon. Vid intervjuerna närvarade tre 

personer, en respondent, två intervjuare. Vid intervjuerna var vi uppmärksamma på både den verbala 
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och icke verbala
4
 kommunikationen med intervjupersonen, genom att bekräfta och visa ett genuint 

intresse för vad denne berättade (ibid; Patel & Davidson, 2003). 

Sedan samtliga intervjuer genomförts sparades materialet dels på en CD skiva och dels på våra 

respektive laptops. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant. Den första transkriberingen 

gjordes tillsammans, en skrev och en spelade upp, men vi insåg att det var för tidskrävande och valde 

istället att transkribera resterande av intervjuerna enskilt.   

Bearbetning av data 

Efter transkribering av intervjuerna bearbetades texterna ett flertal gånger för att hitta olika mönster 

eller beteendemönster och gjorde därefter analytiska kategorier (Trost, 2005). Vi valde att arbeta med 

fyra texter vardera för att vara tidseffektiva. Därefter sammanställdes det framtagna materialet och 

arbetet påbörjades med att analysera och tolka vad respondenterna de facto sagt och menat i sina 

uttalanden. Som novis inom området kan det vara svårt att förstå vad som egentligen sades. Trost 

(2007) menar att det är av vikt att inte övertolka ett material, att vara försiktigt med egna tolkningar 

och värderingar av det sagda men å andra sidan kan detta vara svårt.  

Etiska förhållningssätt 
I undersökningens genomförande förhöll vi oss till de övergripande forskningsetiska frågeställningar 

och överväganden som finns beskrivet i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Ett informerat 

samtycke erhölls muntligen vid inledningen av intervjun då intervjupersonen tog del av 

undersökningens syfte och upplägg (Kvale & Brinkman, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Vissa av 

respondenterna fick även denna information via missivet. Vidare fick respondenterna information om 

att han/hon när som helst kunde avbryta intervjun eller avböja att svara på en fråga utan att motivera 

varför. Respondenten fick även information om att materialet behandlas konfidentiellt
5
 och att dennes 

bidrag behandlas anonymt (ibid).  

Kvale och Brinkman (2009) beskriver att förutom informerat samtycke och konfidentialitet, finns två 

”osäkerhetsområden” till som måste tas hänsyn till; konsekvenser och forskarens roll. Med 

konsekvenser menas att en bedömning bör göras både angående den skada som deltagare kan lida och 

vilka fördelar deras deltagande i undersökningen ger vetenskapligt sett. Forskarens integritet har en 

avgörande betydelse i de etiska beslut som tas under undersökningens gång och för den vetenskapliga 

kunskapens kvalitet. I undersökningen anser vi att inga risker till lidande för respondenterna fanns 

men vi inser samtidigt att det krävs mycket erfarenhet för att som intervjuare bibehålla en stark 

integritet genom en intervju (ibid). 

 

                                                             
4 Till exempel ögonkontakt, nickningar och kroppsspråk 
5 Det inspelade materialet förvaras på Högskolan i Gävle i ett år varefter det kommer att förstöras. 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet innebär att en genomförd mätning vid en speciell tidpunkt ska kunna genomföras vid 

annan tidpunkt och ge samma resultat, att den är stabil (Trost, 2005). Trovärdighet innebär att man 

mäter det som är avsikten att mäta, till exempel att frågorna vid en intervju är korrekt formulerade för 

att få fram önskat svar. När kvalitativ metod används kan tillförlitligheten och trovärdigheten vara svår 

att mäta, eftersom den metoden avser att ta reda på hur respondenten känner, beter sig och tänker 

(ibid).  

Vi anser att tillförlitligheten och trovärdigheten i undersökningen är hög. Samtliga intervjuer 

genomfördes under samma dag, på träffpunkten, för att alla intervjupersoner skulle få samma 

utgångspunkt (Trost, 2005). De skedde i samma lokal och vi hade samma sittplatser under alla 

intervjuerna. Respondenterna gavs lika förutsättningar att svara på frågor eftersom en intervjuguide 

användes. Vi anser att frågorna var relevanta för undersökningens syfte. Missivet var informativt och 

genomtänkt och innehöll även en svarstalong. Kontakt togs med de respondenter som anmält sig att 

delta i undersökningen för att boka tid för intervju. Resterande respondenter blev tillfrågade på plats 

att delta. Intervjuguiden innehöll öppna frågor med möjlighet att utveckla svaren. Det kan vara svårt 

att vara objektiv vid intervjuer eftersom det är lätt att bekräfta respondentens historia genom egna 

parallella tankar och funderingar (Trost, 2005). I stor utsträckning anser vi dock att ett objektivt 

förhållningssätt fanns vid intervjuerna. En diktafon användes vid samtliga intervjutillfällen, vilket gör 

datainsamlingen och analysen mer trovärdig (ibid).  

Resultat 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på om seniorers upplevda hälsa har ändrats genom att de 

börjat besöka träffpunkten och våra frågeställningar var varför de besöker träffpunkten och på vilket 

sätt den upplevda hälsan eventuellt har påverkats. Utifrån den valda metoden växte olika kategorier 

fram under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa kategorier var meningsfullhet, fysisk 

och psykisk hälsa, gemenskap, livsharmoni samt hälsokorset, vilka vi anser är kopplade till och kan 

förbättra den upplevda hälsan. 

Meningsfullhet 

Av vår tolkning av texterna framgick att träffpunkten fyllde en funktion för samtliga respondenters 

tillvaro. Bland annat gav den sysselsättning, engagemang och fick även respondenterna att känna sig 

behövda och sedda, vilket vi menar i sin tur skapar meningsfullhet. En av respondenterna tyckte ”…att 

det skulle vara roligt att ha någonting att göra på fritiden, engagera sig i till exempel, och ha, och träffa 

några, vi kan ha trevligt tillsammans…”. Sysselsättning kunde vara att bara gå dit för att träffa 

människor och ”prata lite skit”, sitta kravlöst vid ett bord och lyssna på andra, eller arbeta aktivt som 

volontär och/eller delta i någon form av styrgrupp. Tre av respondenterna var volontärer och en av 

dem var aktiv i en planeringsgrupp för träffpunkten. De respondenter som var volontärer berättade att 
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de kände meningsfullhet genom att hjälpa andra och ha en sysselsättning. En av respondenterna sa 

”…det här är ju en mening med just den här insatsen vi gör /…/ gör ju någonting” och en annan 

respondent sa ”jag tror just det där att man kan göra någonting för andra det är väl det som är den 

viktigaste biten”. Vi kan även utläsa att respondenterna, utan att de hade ett engagemang som volontär, 

kände delaktighet i verksamheten och det fanns utrymme att både bidra till och njuta av social 

samvaro. Många av respondenterna såg inte sig själva som gamla utan uttryckte det som att 

träffpunkten var en viktig plats för andra äldre. På frågan om respondentens egen hälsa skulle påverkas 

om verksamheten upphörde svarade de flesta att det skulle vara en förlust för de äldre, en av 

respondenterna uttryckte ”…ja nu tänker jag det i stort då, det skulle ju vara en nackdel för, kanske 

mindre för mig än för många andra” och en annan respondent sa ”…vi skulle tycka det vore väldigt 

tråkigt, det här vill vi ju att det ska fortsätta och allra minst för pensionärerna som har varit van och 

gått hit så…”. 

Fysisk och psykisk hälsa 

Respondenterna delade till stor del uppfattningen att hälsa är kopplat till det fysiska i kroppen, det 

patogena synsättet, att vara sjuk = ohälsa. Respondenterna beskriver hälsa som ”…när man kan stiga 

upp ur sängen på morgonen”, ”…att man kan vara rörlig och vara ute bland folk” och ”…att vara frisk 

och att man kan vara ute ibland och att få uppleva dagarna”. Flera av intervjupersonerna bor i närheten 

av träffpunkten och går dagligen förbi. Några av dem säger sig besöka träffpunkten för att de passerar 

den, är på väg till annat eller har det som en ”fikaplats” på promenaden. En del går avsiktligt till 

träffpunkten för att ”fika” tillsammans med andra, eller bara för att komma hemifrån och träffa 

människor. Även om avståndet till träffpunkten inte är långt för många av respondenterna innebär det 

en promenad och rörelse för kroppen. Om man därutöver är aktiv som volontär får man ytterligare 

rörelse och även belastning på kroppen, eftersom volontäruppdraget i huvudsak innebär att ta ansvar 

för träffpunktens kafé. Den sociala samvaron som träffpunkten lockar till ger respondenterna en 

positiv upplevelse som i sin tur främjar den psykiska hälsan. Några av respondenterna uppger att deras 

psykiska hälsa blivit bättre i och med möjligheten att besöka träffpunkten. Vi kan dock skönja att 

samtliga av respondenternas psykiska hälsa påverkats i positiv riktning i samband med besök på 

träffpunkten. Det finns många faktorer som påverkar och stärker den psykiska hälsan, den sociala 

samvaron förstås men även att lyssna på andra människors samtal, diskutera samhällsfrågor och få ta 

del av någons livshistoria. Det var flera av respondenterna som påtalade att de fått kunskap och insikt i 

områden som de inte alls kände till sedan tidigare genom att bara lyssna på andra människor. En av 

respondenterna uttryckte  

…jag vet ganska mycket kommer jag underfund med när det är frågesport och sånt där 

och det, en del av det lär jag mig här, därför att här finns alltid någon som sitter 

någonstans så här som pratar om någonting från sitt yrkesliv som jag inte har en aning 

om, jag aldrig hört talas om förut.  
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En del ansåg att träffpunkten är en räddning och ger rutin. Som en av respondenterna uttryckte det 

”alltså skulle jag sitta ensam för mig själv och inte ha någonting /…/nej då dog jag på fläcken”.  

Livsharmoni 

En av respondenterna påtalade vikten av rätt lokal. Denne ansåg att träffpunktens lokal är trevlig 

eftersom den inte är för stor och inger en personlig stämning, ”…och så tycker vi att det här är en 

trevlig lokal att hålla till i, lagom stort, är det för stort då blir det så opersonligt, här är vi precis som 

en, en familj”. En extra guldkant var att föreståndaren på träffpunkten hälsar alla besökare välkomna 

med deras namn. Respondenterna uppger att de känner sig välkomna, bekräftade och att träffpunkten 

är en kravlös plats att komma till. Det finns en trygghet i att gå in i lokalen och det är tillåtet att vara 

sig själv, även en tung och jobbig dag. En av respondenterna beskriver det som att  

…du får vara precis hur du är, du får må hur du vill, jag menar det är ingen som säger 

något konstigt om du sitter där tyst på en stol och inte pratar hela tiden, man är med 

ändå, det är det som är så bra här.  

Vi upplever att fyra av respondenterna känner sig mer harmoniska än tidigare genom att de börjat 

besöka träffpunkten, vilket bidragit till att den upplevda hälsan förbättras.  

Gemenskap 

Vi människor är sociala varelser och en källa till god hälsa är att vara tillsammans med andra 

människor. Genom texterna kan vi tolka fram att den sociala samvaron som träffpunkten ger skapar en 

grund för att den upplevda hälsan påverkas positivt. Respondenter berättar att de på träffpunkten 

skapat kontakt med nya människor och framförallt med grannar, vilket en av respondent uttrycker som 

”…det har nästan blivit en liten klan av de som bor väldigt nära, och en liten ring runt här /…/ läget i 

det här fallet har väldigt stor betydelse”. Det vi också kan tolka fram av texterna är att de som lever 

ensamma besöker träffpunkten mer ofta än de som har en partner.  

Vi får även klart för oss att träffpunkten gynnar människors olika intressen. Genom att bilda olika 

intressegrupper, som till exempel en kulturgrupp, bidrar det till att skapa social och meningsfull 

samvaro. Dock menar flera av respondenterna att det är det sociala som leder till gemenskapen vilket 

en av respondenterna uttrycker som, ”…det här är ju ett perfekt ställe och ha roligt på, det här är 

perfekt, för här kan du sätta dig vid vilket bord som helst och slänga käft”. 

Hälsokorset 

Vid direkt fråga om respondenternas upplevda hälsa har förändrats när de börjat besöka träffpunkten 

svarade fyra av åtta att deras upplevda hälsa har förbättrats. För att ytterligare klargöra 

respondenternas upplevda hälsa bad vi dem markera var på hälsokorset de ansåg befinna sig. Genom 

det resultatet kunde vi utröna att fyra av åtta uppgav sig vara sjuka men ändå må bra, en av åtta kände 
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sig varken sjuk eller frisk men ansåg sig må bra och resterande tre ansåg sig vara frisk och må bra, se 

figur 2. Vi kan därmed konstatera att respondenterna övervägande upplever sig ha en god hälsa.  

 

                  Mår bra 

              X X                   X                                 X X 

                                     X                            X               X 

 

                  Sjuk                                                                                     Frisk 

 

 

 

                    Mår dåligt 

Fig. 2 Respondenternas placering i hälsokorset.  

Sammanfattning 

Träffpunkten är en mötesplats som ger seniorer möjlighet att träffas, skapa social samvaro och knyta 

nya kontakter med människor, vilket i sin tur leder till engagemang och meningsfullhet. Möjligheten 

att arbeta som volontär ger sysselsättning och delaktighet. Vissa av respondenterna uppger att 

träffpunkten ger dem energi och rutin. Det vi avslutningsvis kan utvärdera är att hälsokorset ger en 

indikation på att respondenterna sammantaget har en god självupplevd hälsa. 

Diskussion 
Nedan kommer vi att föra en diskussion om resultatet kopplat till bakgrunden utifrån undersökningens 

frågeställningar. Vi inleder med resultatdiskussion, därefter metoddiskussion och avslutningsvis ger vi 

förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Enligt Nationella folkhälsokommittén (2000) beskrivs att ensamhet och isolering är en grogrund för 

psykisk ohälsa (ibid), och att sociala nätverk är skyddsfaktorer av psykosocial natur vilket genom ökad 

självkänsla leder till psykisk och fysisk hälsa (Regeringens proposition, 2007). Det finns olika 

förklaringsteorier när det gäller det goda åldrandets stadier som kan påverka seniorers deltagande i 

sociala sammanhang. De seniorer vi mött i vår undersökning anser vi befinner sig i den tredje åldern 

(Gynnerstedt, 2011; Statens Folkhälsoinstitut, 2012) med god upplevd hälsa och en vilja att vara 
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aktiva och möta andra människor. I aktivitetsteorin beskrivs att en god ålderdom är förknippad med att 

vara så aktiv som möjligt tillsammans med andra för att motverka åldrandets förluster (Tornstam, 

2011). Att en senior väljer att inte delta kan bero på att han eller hon har nått ett nytt stadie i åldrandet, 

det kan enligt disengagemangsteorin innebära att individen tar avstånd och isolerar sig från sin 

omgivning genom en naturlig separationsprocess och har inte samma behov av samvaro längre, en 

form av förberedelse för döden (Tornstam, 2011). En annan teori är gerotranscendens vilket innebär 

att individen fortsätter att utvecklas men inte i samma banor som förr utan känner större 

tillfredsställelse med sitt liv och öppnar upp sig mentalt och ser sig vara i ett större sammanhang med 

en större acceptans av sitt liv (Tornstam, 2011; Berg, 2007) vilket kan leda till att man väljer att inte 

besöka träffpunkten utan mår bra ensam hemma. Dessa teorier har gett oss perspektiv på åldrandets 

olika faser och sammantaget konstaterar vi att åldrandet bör ses med subjektiva glasögon, att en del 

seniorer väljer att trappa ned medan andra fortsätter med en aktiv livsstil.  

Upplevd hälsa 

Vi har fått kunskap om att äldre personers spontana uppfattning om vad upplevd hälsa står för ofta är 

kopplat till den fysiska hälsan, den biomedicinska inriktningen (Medin & Alexanderson, 2000), det 

patogena synsättet (Antonovsky, 2005), det vill säga frånvaro av sjukdom, att man är fysiskt rörlig och 

kan klara sig själv. Hanson (2004) menar att upplevd hälsa främst handlar om att må bra eller dåligt. 

Fokus ligger inte på sjukdomstillstånd utan på hela människan. I den bilden ingår psykisk hälsa, det 

humanistiska perspektivet (Medin & Alexanderson, 2000), det salutogena synsättet (Antonovsky, 

2005). Att ha en god upplevd hälsa innebär således en balans av helheten. Eftersom vi människor är 

sociala varelser (Stockholms läns landsting, 2001) finns behov av att umgås med andra människor. 

Avsaknad av social samvaro påverkar den psykiska hälsan negativt (Nationella folkhälsokommittén, 

2000) och därmed den upplevda hälsan. Enligt tidigare gjorda studier (Regeringens proposition, 2007; 

Stockholms läns landstins rapport, 2001) har social samvaro ett starkt samband med sjukdom och för 

tidig död. Genom att skapa gemensamma mötesplatser och aktiviteter som är anpassade för seniorers 

behov och förutsättningar, främjar och ökar det möjligheterna för seniorer att bibehålla och bevara en 

god hälsa. Träffpunkten är en mötesplats som har potentialen att påverka seniorernas upplevda hälsa 

positivt genom att skapa social samvaro, sysselsättning men även fysiska gemensamma aktiviteter, på 

deras villkor. En annan faktor som bidrar till att påverka den upplevda hälsan är att träffpunkten är en 

kravlös plats att gå till. Det har betydelse att träffpunkten inte ställer krav på engagemang, vilket 

Popoola (2000) förtydligar genom att påtala vikten av att inte ha styrelse och stadgar, utan det ska vara 

en kravlös mötesplats. Det är av vikt att vi som människor kan vistas i stödjande miljöer med social 

gemenskapför att ta del i sammanhang och känna att man kan få hjälp vid behov (Nationella 

folkhälsokommittén, 2000). Träffpunkten är en sådan miljö och några av respondenterna berättar att 

träffpunktens samvaro skapar känslan av en familj, som en klan där man kan vara med och ha trevligt 

tillsammans. 
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Eftersom den upplevda hälsan ofta uppfattas på olika sätt bad vi respondenterna att sätta ett kryss var 

på hälsokorset (Hanson, 2004) de själva ansåg sig befinna. Hälsokorset är ett verktyg som ger 

individer möjlighet att få en förståelse för och uppfattning om att hälsa kan vara både fysisk och 

psykisk. En individ som lever med en kronisk sjukdom kan trots sjukdomen uppfatta sig må bra, 

medan en person som är frisk kan uppfatta sig må dåligt. Eftersom hälsa för äldre människor många 

gånger är kopplat till det patogena synsättet (Antonovsky, 2005) blev hälsokorset ett förtydligande för 

några av respondenterna. Det gav dem en annan dimension och förståelse av begreppet upplevd hälsa 

(Hansson, 2004). Att upplevd hälsa även kan inkludera sociala relationer, att man känner en 

framtidstro och livsglädje (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

Social samvaro 

En skyddsfaktor för positiv upplevd hälsa är sociala nätverk (Regeringens proposition, 2007). 

Träffpunkten bidrar i stor utsträckning med social samvaro och är en orsak för flera av respondenterna 

att besöka träffpunkten. Flera av respondenterna beskriver att träffpunkten känns som en trevlig och 

kravlös miljö där man har tillåtelse att bara vara som man är. Kraven som ställs är hanterbara och det 

leder till att den upplevda hälsan påverkas positivt och ger en bättre livskvalitet (Schmitt et al., 2010; 

Allvin et al., 2006). Det finns möjlighet att skapa både starka och svaga band på träffpunkten 

(Henning & Svensson, 2011). Det kan för vissa innebära att träffpunkten framförallt är en plats att 

skapa broar för att utveckla sitt kontaktnät, det vill säga bygga starka band av svaga band (ibid). För 

andra kan det räcka med att bara gå till träffpunkten, ta en ”fika” och känna social samhörighet 

(Ashida & Heaney, 2008).  Genom träffpunktens försorg kan de sociala banden förstärkas genom att 

anordna gemensamma aktiviteter såsom matlagning, promenader, teater- och/eller biobesök eller 

styrketräning. Det ena ger det andra. Statens Folkhälsoinstitut (2005) menar att det framförallt finns 

fyra punkter som har ett samband för att främja och utveckla hälsan positivt för äldre personer. Dessa 

är social gemenskap, meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd, fysisk aktivitet och goda 

matvanor. Dessa punkter är omständigheter som spelar in för att seniorerna besöker träffpunkten. 

Nätverk av vänner menar Thanakwang (2009) är en av de viktigaste faktorerna som påverkar den 

upplevda hälsan. Ju bredare nätverk man har utanför familjen desto mer påverkas hälsan positivt 

(Stephens et al., 2011). Det finns dock de som anser att familjen är den viktigaste sociala faktorn till 

god hälsa, framförallt på äldre dagar (Stockholms läns landsting 2001; Regeringens proposition, 

2007).  

Skapa livsmönster 

Den omgivning vi har omkring oss kan kopplas till Bourdieus begrepp socialt kapital och habitus 

(Broady, 1991). Socialt kapital är något vi samlar på oss genom livet och ger bland annat människan 

positioner i olika sociala nätverk (Bourdieu, 1992). Habitus är dispositioner som ristas in i oss, både 

kroppsligt och sinnligt, främst under uppväxtåren (Broady, 1991). Habitus skapar djupgående mönster 

som påverkar människan att förhålla sig till det som känns rätt. Några av respondenterna berättade om 



 

21 
 

sin uppväxtmiljö, vilket kan ge en indikation på deras val genom livet. Främst kan vi tolka fram att 

deras yrkesval kan ha en koppling till deras uppväxtmiljö, det vill säga deras habitus.  

Genom livet befinner vi oss i olika sammanhang och nätverkskonstellationer vilka ger oss 

förutsättningar att skapa sociala kapital. En yrkesroll präglar och påverkar människors sociala kapital, 

familj och vänner har också en avgörande koppling till det sociala kapitalet (Broady, 1991). I 

tolkningen av texterna kan vi se att flera av respondenterna ibland upplever dagar som långa då de inte 

längre har en daglig sysselsättning, som ett arbete ger, att gå till. De gamla vännerna finns inte längre 

och barn och barnbarn lever sina liv. För att bibehålla eller förbättra sin upplevda hälsa kan en tillvaro 

som känns meningsfull förstärka hälsan. Vi kan därför konstatera att de flesta av respondenterna har 

ett behov av träffpunktens sociala samvaro för att må bra och behålla hälsan. De nätverk som skapats 

på träffpunkten har för flera av respondenterna gett ringar på vatten, vilket utökat deras sociala kapital. 

Till exempel genom möjligheten att på ett opretentiöst sätt lära känna sina grannar och därigenom hitta 

likasinnade. Ytterligare möjlighet att skapa socialt kapital kan vara intressegrupper. De flesta av 

respondenterna var ensamstående och vi kunde se att träffpunktens möjlighet till social samvaro hade 

en avgörande betydelse för dem och för att deras upplevda hälsa skulle bibehållas. Det fanns en 

tendens att de respondenter som inte var ensamstående tillbringande mindre tid på träffpunkten. Det 

kan vara en indikation på att närstående familj har en betydande mening för hur viktig träffpunkten 

blir för en individs upplevda hälsa.  

För många av respondenterna hade sammanhanget, som tillvaron på träffpunkten gav, en avgörande 

roll för den upplevda hälsan eftersom det för flera av dem innebar ett mer aktivt liv. Antonovskys 

(2005) begrepp känsla av sammanhang, KASAM, anser vi genomsyrar de flesta av respondenternas 

svar när vi frågade om den upplevda hälsan påverkats av tillgången till träffpunkten. KASAM står för 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Att arbeta som volontär beskriver respondenterna som 

en sysselsättning som ger dem en mening och sammanhang i livet. Det är hanterbart och begripligt att 

hjälpa andra äldre som kanske har det sämre. En intressant aspekt är att de inte ser sig själva som 

”gamla” utan att de hjälper andra äldre. Även om flera av respondenterna inte ansåg att träffpunkten 

påverkat deras upplevda hälsa kan vi tolka fram i deras svar att den upplevda hälsan påverkades, med 

inriktning åt det salutogena synsättet (ibid).   

Sammanfattning 

Det finns olika teorier om åldrandet. Vissa individer har behov av social samvaro och sysselsättning 

medan andra föredrar en mer stillsam tillvaro i hemmet. Det finns en tydlig inställning bland 

respondenterna vad upplevd hälsa står för, nämligen frånvaro av sjukdom. Vi kan dock konstatera, 

med hjälp av hälsokorset, att de flesta av respondenternas upplevda hälsa i mångt och mycket 

präglades av den psykiska hälsan, trots sjukdom ansåg de sig må bra. Sociala interaktioner skapar 

nätverk och ger svaga eller starka band. Träffpunkten är en plats för att skapa band men även en 
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kravlös plats att tillbringa tid på. Träffpunkten ger möjlighet att utveckla det sociala kapitalet och är 

därmed en grogrund att påverka den upplevda hälsan positivt. Gemenskap och engagemang är faktorer 

som påverkade att respondenterna besökte träffpunkten. Det i sin tur skapade meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet, det gav dem en känsla av sammanhang, KASAM.   

Metoddiskussion 

Vår avsikt var från början att intervjua sex ålderspensionärer men vid intervjudagen var intresset för 

att delta i undersökningen större än förväntat. Slutresultatet blev att vi intervjuade åtta personer. Trost 

(2005) och Dalen (2008) rekommenderar att kvalitativa intervjuer begränsas i antal för att undvika att 

material blir ohanterligt. Vi ansåg dock att det fanns tid och utrymme att genomföra två intervjuer till 

eftersom de endast tog mellan 10-25 minuter och gav undersökningen mer underlag och bredd. Å 

andra sidan innebar det pressade tidsschemat att vi inte fick tid till att reflektera mellan intervjuerna. 

Det kan ha lett till att vi missade intryck som förmedlades genom intervjuns interaktion (Kvale & 

Brinkman, 2009).  

Att transkribera intervjuerna var tidskrävande och vi valde därför att göra arbetet enskilt. Vid 

kategorisering av materialet arbetade vi med varandras texter för att båda skulle få möjlighet att ta del 

av och lära känna samtliga respondenter. Det var en klar fördel när vi därefter analyserade texterna 

tillsammans. Trost (2005) menar att kvalitativa undersökningar inte har några tydliga regler hur 

bearbetning av data bör hanteras utan det finns utrymme för kreativitet.  

Valet av intervjulokal var genomtänkt och kändes som ett bra val då respondenterna befann sig i en 

bekant miljö vilket med sannolikhet påverkade att de kände sig trygga i intervjusituationen (Trost, 

2005). Dock blev vi vid två tillfällen störda av personer som kom in i rummet och undrade över saker 

och vid ett av tillfällena stannade intervjun upp på grund av att respondentens fokus hamnade på 

besökare som kom in i huvudlokalen. En lösning på det hade kunna varit att sätta upp en lapp på 

dörren att intervju pågick samt vinklat ner persiennerna i fönstren som vette mot huvudlokalen där 

andra besökare satt för att undvika stress under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

Inledningsvis i intervjuerna bad vi respondenterna att fritt berätta om sig själva för att få en bra start på 

intervjun (Trost, 2005). Vi insåg vid analysen av texterna att vi var otydliga i frågan då ett av våra 

syften var att få en uppfattning om respondenternas uppväxtmiljö, för att kunna koppla det till 

begreppet habitus. En annan brist i vår frågeställning var att vi inte valde att fråga om respondenternas 

fysiska respektive psykiska hälsa. Vi kunde tydligt se vid analysen av texterna att äldre personer i 

regel kopplar upplevd hälsa med frånvaro av sjukdom, det vill säga den fysiska hälsan. Den psykiska 

hälsan var inte relevant för dem i frågeställningen. Den bristen gjorde att det blev svårt att få svar på 

frågan om deras upplevda hälsa eventuellt förändrats i samband med att de börjat besöka träffpunkten, 

eftersom den mer åsyftar den psykiska upplevda hälsan. Om vi vid intervjutillfällena insett dessa 

brister i vår intervjuguide hade vissa korrigeringar med all sannolikhet lett till mer detaljerade svar 
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(Trost, 2005). En annan aspekt kan vara att respondenternas svar påverkades av de mänskliga 

interaktionerna vid intervjutillfället, vilket kunde leda till att de eventuellt gav de svar de trodde 

förväntades (Kvale & Brinkmann, 2009). För att underlätta och förenkla både läsning och förståelse av 

texten valde vi att redovisa citat från intervjuerna i skriftspråk (ibid).   

Vi intervjuade seniorer som besöker träffpunkten för att bland annat få en uppfattning om vilka 

faktorer som påverkade att de besöker träffpunkten. För att få en bredare uppfattning av dessa faktorer, 

men även för hela undersökningen, hade vi även kunnat välja att intervjua seniorer som inte besöker 

träffpunkten eftersom åldrandet i sig är en subjektiv process för olika individer (Tornstam, 2011). Vi 

insåg dock att det skulle bli svårt att få tag på dessa seniorer och vi insåg också att tidsramen som det 

arbetet skulle kräva inte fanns.  

Förslag på vidare forskning 
Medellivslängden ökar och mest troligen kommer den att öka ytterligare. Det är därför av vikt att 

samhället har och utvecklar strukturer och förutsättningar som kan hantera de krav som den ökande 

äldre befolkningen ställer. Vi anser därför att det finns behov av att ytterligare ta reda på äldres tankar 

och behov och vad som är viktigt för dem för att bibehålla en god upplevd hälsa. En kvalitativ 

undersökning med fler deltagare och frågor som kunde ge möjlighet till mer djupgående svar, skulle 

mest troligen ge ett resultat som skulle kunna bidra till att fler kommunala verksamheter utvecklas för 

att gynna pigga och aktiva ålderspensionärer. Det finns många gånger stor kapacitet och vilja att driva 

projekt hos seniorer som lever i tredje åldern, varför inte utnyttja dem i större utsträckning? 

Ett annat intressant område för vidare forskning vore att intervjua seniorer som inte besöker 

träffpunkten för att ta reda på vad anledningen till det är. Vi har fått uppfattningen att det finns 

seniorer som har en rädsla för att besöka träffpunkten. Vi har vidare fått uppfattningen att många 

seniorer är ensamma och isolerad men flera av dem har möjlighet att ta sig till träffpunkten, vilket de 

med sannolikhet skulle må bra av för att få den så välbehövliga sociala samvaron. Det skulle i sin tur 

bland annat ge seniorer en känsla av sammanhang, KASAM, och leda till en bättre hälsa och därmed 

förlänga åren i tredje åldern.  
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två studenter, Marina Carlander och Ewa Garplind, som går hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Vi befinner oss i slutet av vår utbildning och ska nu genomföra vårt 

examensarbete. Syftet med examensarbetet är att undersöka om träffpunktens samvaro och/eller 

aktiviteter kan påverka Din upplevda hälsa. Vi söker Dig som är 65 år eller äldre och som besöker 

träffpunkten. Din åsikt är viktig för oss. 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att på bästa sätt få fram önskad information och vid 

intervjutillfället kommer vi båda att närvara. Intervjuerna kommer att spelas in med en digital diktafon 

och sedan skrivas ut i text. Delar av det textmaterialet kommer sedan att användas i examensarbetet. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är endast vi och eventuellt vår 

handledare som kommer att läsa utskrifterna av intervjuerna. Inga namn och detaljer som kan avslöja 

intervjupersonernas identitet kommer att presenteras i vårt examensarbete. Materialet kommer endast 

att användas i arbetet med denna undersökning och för redovisning i examensarbetet. Deltagandet är 

helt frivilligt och Du kan närsomhelst och utan motivation avbryta Ditt deltagande. 

Vi räknar med att intervjun tar ca 1 -1½ timme. Intervjun kommer att ske på träffpunkten under vecka 

15 och vecka 16. Om Du vill medverka vänligen fyll i talongen nedan och lämna på träffpunkten. 

Med vänlig hälsning 

Ewa Garplind   Marina Carlander  

073-8143732  076-8277077 

Handledare: Paula Larsson, universitetsadjunkt och doktorand i pedagogik vid Högskolan i Gävle, 

Akademin för Utbildning och Ekonomi, Avdelningen för kultur, religion och utbildningsvetenskap. 

 

Svarstalong 

JA, jag är intresserad av att delta i er undersökning och ger mitt medgivande att bli kontaktad för att 

boka en tid för intervju.  

Namn:………………………………………….. 

Ålder:………………………………………….. 

Telefonnummer:……………………………….. 

Mobilnummer:………………………………… 

 

Var vänlig lämna talongen på anvisad plats på träffpunkten. 

Tack på förhand! 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Frågor till besökarna på träffpunkten 

Berätta lite om Dig själv! 

Vad innebär din (upplevd) hälsa för Dig? 

Hur fick Du information om träffpunktens verksamhet? 

Hur länge har Du besökt träffpunkten, när började Du gå? 

Hur ofta besöker Du träffpunkten? 

Varför besöker Du träffpunkten? 

Hur upplever Du din hälsa innan Du började gå på träffpunkten? 

Hur upplever Du Din hälsa efter Du började besöka träffpunkten? 

Om verksamheten skulle upphöra, tror Du att Din uppleva hälsa skulle påverkas? 

Kan Du utveckla svaret! 

 

Hälsokorset 

Vad är hälsa? 

 

Att vara sjuk är inte alltid detsamma som att inte kunna arbete.  

Och även om man är frisk kanske man inte mår bra.  

Upplevelsen av hälsa är individuell och kan belysas med det så kallade Hälsokorset. Man kan må 

dåligt utan att vara sjuk i medicinsk mening. Å andra sidan kan en medicinskt sjuk person känna 

livslust. 

 


