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Sammanfattning 

Bakgrund: Statistiska undersökningar har visat att befolkningen i landet växer. Den äldre 

gruppen över 65 år är den största i samhället och den fortsätter att växa. Därmed blir det 

viktigare att jobba för ett hälsosamt åldrande i befolkningen då faktorer som sociala relationer 

och en upplevd ensamhet ökar med åldern. Syfte: Studien syftar till att undersöka äldre 

seniorers erfarenheter av att delta i en social mötesplats för seniorer och vilka faktorer som är 

bidragande till att de söker sig till den. Metod: Studien har genomförts med hjälp av en 

kvalitativ ansats. Bestående av sex halvstrukturerade intervjuer med äldre seniorer över 65 år 

som deltar i en träffpunkt regelbundet. Analysen av intervjuerna har sedan genomförts med 

hjälp av en tematiskt tolkande ansats och har utifrån studiens syfte och frågeställning 

resulterat i olika kategorier och teman som presenterats i resultatet. Resultat: Social 

gemenskap och delaktighet ansågs vara de två viktigaste orsakerna till att informanterna sökte 

sig till träffpunkten. Slutsats: Studien pekar på vikten av att göra sociala mötesplatser för 

äldre tillgängliga. Då får de chansen att känna en delaktighet i samhället och ingå i en 

gemenskap med andra, en förutsättning för ett hälsosamt åldrande. 

Nyckelord: Social gemenskap, delaktighet, meningsfullhet, åldrande, hälsosamt åldrande  
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Inledning  
I vårt samhälle kännetecknas ålderdomen av pensionering som oftast sker när en person 

passerat 65 år. Livet efter pensionering präglas i sin tur av det sociala livet hos de äldre 

individerna. Vid pensionering finns det en risk för brist på sammanhang i den nya tillvaron då 

det lätt kan bli så att de äldre sitter hemma själva. Den sociala gruppen äldre kan då behöva 

skapa nya sociala nätverk och ett sammanhang i den nya tillvaron. Ett sätt att hjälpa de äldre i 

samhället är att hälsa kan förebyggas och utvecklas med hjälp av verksamheter som främjar 

ett hälsosamt åldrande i befolkningen. 

Begreppet hälsosamt åldrande eller ”aktivt” åldrande definierar WHO 

(Världshälsoorganisationen) som ”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.” ( WHO, 

2002). 

I Sverige finns det dokument om arbetet för den äldre befolkningen med uppgifter att 

träffpunkten är en typ av verksamhet för att utveckla hälsa och för att skapa förutsättningar för 

ett hälsosamt åldrande (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). På så vis kan träffpunkten förstås 

som en hälsopedagogisk verksamhet. 

Enligt SCB (2014) växer den äldre befolkningen i landet och det leder till att 

medellivslängden ökar. I och med att befolkningen växer blir det enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2007) ännu viktigare att främja ett hälsosamt åldrande i befolkningen då 

faktorer som sociala relationer och miljön har en större påverkan på hälsan. En skrift av 

Nilsson et al (2009) visar att sociala nätverk anses minska med åldern och behovet av att delta 

i sociala aktiviteter blir allt viktigare. Forskning visar att brist på sociala relationer och en 

upplevd ensamhet försämrar välbefinnandet hos de äldre (Golden et al, 2009). Därmed syftar 

denna uppsats att undersöka äldre seniorers erfarenheter av att delta i en träffpunkt för 

seniorer. 
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1. Bakgrund 

I bakgrunden kommer olika teman att tas upp. Först ges en beskrivning av det salutogena 

hälsobegreppet i syfte att tolka erfarenheter som kommer fram i intervjumaterialet. Sedan tas 

tidigare forskning inom ämnet gemenskap upp och varför det är så viktigt för de äldre 

individerna att känna en gemenskap. Sist kommer en beskrivning på hur organisationer som 

en träffpunkt/mötesplats kan se ut och hur den kan bidra till en bättre hälsa och ett hälsosamt 

åldrande. 

1.1 Teoretisk utgångspunkt: Det salutogena hälsobegreppet  

Enligt en litteraturstudie av Medin & Alexandersson (2000) konstateras det att begreppet 

hälsa är väldigt brett och att det finns en rad olika inriktningar inom området hälsa, om vad 

som är hälsa och inte. Ett sätt att se på hälsa är i den humanistiska inriktningen där hälsa ses 

som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Här fokuserar man på vad som kan göras för att 

förbättra hälsan oavsett sjukdomstillstånd. Ett förhållningssätt inom denna inriktning är det 

salutogena perspektivet. Där sätts fokus på vilka faktorer som främjar hälsa och inte vad 

själva begreppet hälsa är (ibid.). Inom denna inriktning arbetar man hälsofrämjande, vilket är 

det förhållningssätt som den här studien utgår ifrån. 

Grundaren av den salutogena ansatsen är Aaron Antonovsky och han menar att om man i den 

stressfyllda tillvaro vi lever i och de olika sorters livssituationer som vi utsätts för kan och har 

förmågan att känna en hanterbarhet, begriplighet och en meningsfullhet i tillvaron så har man 

en bra hälsa. Här används ordet KASAM (Känsla Av Sammanhang), ju bättre hälsa man har, 

desto starkare blir individens KASAM (Antonovsky, 2005). Antonovsky menar att ingen 

människa är antingen helt frisk eller helt sjuk utan vi befinner oss emellan dessa begrepp 

(ibid.). Socialstyrelsen (2011) menar att det hos äldre individer anses extra viktigt att känna 

just en meningsfullhet i tillvaron och att man ingår i ett sammanhang för att åldras på ett så 

bra sätt som möjligt. Exempelvis kan det vara att delta aktivt i samhället och hjälpa till, att 

kunna göra saker på egen hand eller att umgås med vänner och bekanta (ibid.).  

Motsatsen till det salutogena förhållningssättet är det patogena som Medin & Alexandersson 

(2000) beskriver är ett synsätt där hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Det är ett 

sjukdomsförebyggande sätt att arbeta med hälsa medans man inom den salutogena ansatsen 

arbetar hälsofrämjande (ibid.). 
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Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) utesluter inte dessa två förhållningssätt varandra, utan i 

arbetet för ett hälsosamt åldrande så kan dessa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetssätt komplettera varandra bra. De menar att en mötesplats med ett hälsofrämjande fokus 

skapar en stödjande miljö för hälsa och ger förutsättningar för att skapa sociala nätverk och en 

meningsfull tillvaro. Genom att arbeta hälsofrämjande så förebygger man ohälsa (ibid.).    

1.2 Social gemenskap och upplevd ensamhet 

Enligt en översikt av tidigare forskning visar det att social gemenskap och socialt stöd är 

viktigt när man blir äldre. Det har en stor påverkan på hälsan och att klara av att leva i 

vardagen. De flesta äldre idag anses ha ett bra socialt nätverk men för de som inte har detta 

stöd är det ett stort problem (Agahi, Lennartsson, Österman & Wånell, 2010).  

Enligt Nilsson, Nilsson, Räftegård Färggren & Åkeson (2009) så ses sociala relationer med 

andra såsom familj och vänner som betydelsefullt när man blir äldre och social gemenskap ses 

som en viktig hörnsten för ett bra och hälsosamt åldrande. Detta då sociala nätverk ofta 

minskar med åldern och behovet av en trygg miljö runt omkring blir viktigare. Bra sociala 

nätverk hjälper äldre att stärka deras självbild och får dem att känna en känsla av tillhörighet 

och en meningsfullhet i den dagliga tillvaron. Nilsson et al (2009) belyser även att vid 

deltagandet i olika sociala aktiviteter så spelar det ingen roll vad för aktivitet som utförs utan 

det är den sociala samvaron som är viktig för de äldre. 

Forskning visar att brist på sociala relationer och en upplevd ensamhet leder till ett försämrat 

välbefinnande och sinnesstämning hos äldre. Ensamheten ses som det största problemet hos 

kvinnor och hos de som nyss blivit änka/änkeman (Golden, Conroy, Bruce, Denihan, Greene, 

Kirby & Lawlor, 2009).  

En studie baserat på resultatet från en svensk nationell enkät om äldre individers (70+) hälsa 

visar att ensamhet ökar med åldern och pekar på skillnaden av vad som orsakar ensamhet hos 

män och kvinnor. Studien visade fortsatt att depression och försämrad rörlighet var två 

avgörande faktorer hos kvinnor medan minskad social gemenskap och social kontakt med 

andra människor var en betydande orsak till att män upplevde sig vara ensamma (Dahlberg, 

Andersson, McKee & Lennartsson, 2014).  

En liknande studie på Tysklands äldre befolkning visar att de två främsta faktorerna till att 

äldre inte upplever en ensamhet i tillvaron är frånvaro av depression och ett bra och 

fungerande socialt nätverk. Resultatet från denna studie visar vad som bör tas i åtanke när 



 

4 
 

man arbetar för ett hälsosamt åldrande i befolkningen (Zebhauser, Baumert, Emeny, Ronel, 

Peters & Ladwig, 2014). Social gemenskap och stöd är en av de viktiga delarna för ett 

hälsosamt åldrande enligt statens folkhälsoinstitut. Den sociala delaktigheten i samhället är av 

stor vikt för de äldre individerna och känslan av att själva kunna påverka någonting sägs vara 

grunden för en god hälsa (socialstyrelsen, 2011). 

Forskning visar att gemenskap ger hälsa, det säger en rapport framtagen av Stockholms läns 

äldrecentrum. En enkätstudie gjordes om äldres upplevelser av att besöka sociala mötesplatser 

och träffpunkter för äldre i Stockholm. De deltagande lyfte fram betydelsen av att umgås med 

andra människor, att träffa andra och känna en gemenskap och glädje i tillvaron.  En annan 

viktig faktor är personalen som de ansåg är ett väldigt bra stöd för att de ska känna sig 

välkomna och trygga. Rapporten bekräftar att social gemenskap bidrar till att minska 

ensamheten hos äldre samt betydelsen av att det finns tillgång till mötesplatser som äldre kan 

ta sig till och umgås och knyta nya kontakter (Karp & Wånell, 2013). Sammanfattningsvis 

visar denna forskning att gemenskap är en viktig faktor för äldres hälsa. Gemenskapen leder 

till att ensamheten hos de äldre individerna minskar och det är en av hörnstenarna för ett 

hälsosamt åldrande.  

1.3 Organisationer med inriktning på främjandet av äldres hälsa 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) ses den äldre befolkningen idag som en viktig grupp i 

samhället och fokus sätts på att främja deras hälsa. En samverkan mellan olika organisationer 

och grupper ses som en viktig faktor och underlättar i arbetet för en bättre hälsa hos dem 

äldre. Många organisationer arbetar i sitt hälsofrämjande arbete för att dem äldre ska känna en 

delaktighet och ett inflytande i samhället som i sin tur förväntas leda till en förbättrad 

livssituation. Detta då äldre individers sociala nätverk lätt minskar med åldern och det är 

samhällets jobb att bland annat göra sociala mötesplatser för äldre tillgängliga (ibid.). 

Målområde 1 för folkhälsan är delaktighet och inflytande i samhället och Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) visar i en folkhälsopolitisk rapport att den äldre gruppen (65-84 år) 

deltar mindre i sociala aktiviteter än de yngre grupperna. Den konstaterar fortsatt att en positiv 

utveckling skett de senaste åren men att detta målområde bör prioriteras högt på listan för att 

förbättra hälsan hos den äldre befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Hanson (2010) påpekar att det bästa sättet att arbeta i en organisation eller verksamhet är att 

ha ett salutogent och hälsofrämjande ledarskap. I detta ledarskap är det viktigt att se värdet i 

varje individ, vad varje enskild individ i verksamheten har att tillföra vad gäller idéer och 
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kunskap. Intresset för andra människor är viktigt inom detta ledarskap, viljan att inspirera, 

uppmuntra och ge komplimanger leder till välmående hos både medarbetare som hela 

organisationen. Här ser man möjligheterna i varje individ och inte problemen. Målet är i 

slutändan att individerna ska känna en slags känsla av sammanhang(KASAM) i tillvaron 

(Hanson, 2010).    

På uppdrag av regeringen så skapade Statens Folkhälsoinstitut en samverkansmodell år 2010 i 

syfte att ge olika kommuner och landsting kunskap om hur de kunde arbeta för att främja ett 

hälsosamt åldrande hos den äldre befolkningen över 60 år och på så sätt bidra till gemenskap 

och ett bra välbefinnande. Projektet innehöll utveckling av sociala mötesplatser och 

meningsfulla aktiviteter samt hälsocoachning (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Slutrapporten 

visade ett positivt resultat av projektet efter 3 år, deltagare i projektet hade anknytit nya 

sociala kontakter och hittat nya meningsfulla aktiviteter att sysselsätta sig med. Vikten av att 

vara delaktig i en aktivitet tillsammans med andra upplevdes som positiv. Resultatet visade 

sig vara positivt på både individnivå samt samhällsnivå, denna samverkansmodell anses 

kunna vara ett bra medel i framtiden för att hjälpa kommuner och landsting med att främja ett 

hälsosamt åldrande i befolkningen (ibid.).  

1.3.1 Träffpunkten som organiserad mötesplats  

Enligt en skrift från Nilsson et al (2009) så kan sociala mötesplatser skapa en stödjande miljö 

som ger de äldre en möjlighet att känna en känsla av meningsfullhet genom att delta i olika 

aktiviteter. Mötesplatserna kan också ses som en plats där man ingår i ett sammanhang och en 

social gemenskap med andra. De fyra hörnpelarna för en god hälsa hos äldre, social 

gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga på en 

mötesplats för att de äldre ska uppleva en god hälsa och en bra upplevd livskvalité (ibid.).  

Statens Folkhälsoinstitut (2010) definierar en mötesplats som: ”En träffpunkt med ett 

hälsofrämjande fokus som utgör en stödjande miljö för hälsa. Mötesplatsen kan vara en lokal 

inomhus men även en samlingsplats utomhus. IT-baserade eller virtuella mötesplatser 

omfattas också av begreppet”.  

En träffpunkt för seniorer är en typ av social mötesplats och Gävle Kommun (i.d) beskriver 

detta som en plats där man får möjligheten att träffa andra människor och lära känna nya 

bekanta. En träffpunkt för äldre där det finns olika sorters aktiviteter för alla och där man kan 

umgås och göra saker tillsammans. Det är en plats för att känna en gemenskap (Gävle 

Kommun, i.d). De informerar även om att ett besök till träffpunkten kan göras när det passar 
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individen själv och att alla får vara med och bestämma lite om vad aktiviteterna på 

träffpunkten ska innehålla (ibid.). I Gävle Kommun arbetar man i sitt folkhälsoarbete utifrån 

ett hälsofrämjande (salutogent) förhållningssätt. De jobbar för att stimulera de faktorer som 

påverkar hälsan positivt i syfte att skapa en miljö i samhället som främjar hälsa. De områden 

kommunen prioriterar mest är att individerna ska känna en delaktighet i samhället, kunna leva 

i en trygg miljö och få ett stöd från omgivningen runt omkring (Gävle Kommun, i.d). 

Träffpunkten kan ses som en hälsofrämjande verksamhet som erbjuder de äldre individerna 

detta.  

En studie gjord på olika träffpunkter i Gävleborgs län visade att en stor anledning till att 

besökarna söker sig till träffpunkten var för att träffa sina nya vänner. Möjligheten att dela 

med sig av sina personliga erfarenheter och liv sågs också som en bidragande orsak. (Pevik 

Fasth, 2011). Studien visade fortsatt att träffpunkternas verksamhet är av betydelse för äldres 

hälsa och att ha ett tryggt och socialt nätverk. Träffpunkterna är beroende av frivilliga 

arbetare, så kallade volontärer. Dessa är en viktig del för att en verksamhet som denna ska 

kunna bedrivas och finnas till hands för äldre individer (ibid.). Sammanfattningsvis ses 

träffpunkten som en social mötesplats där äldre har möjligheten knyta nya kontakter och ingå 

i en gemenskap.   

2. Syfte 

Syftet är att undersöka äldre seniorers erfarenheter av att delta i en träffpunkt för seniorer. 

2.1 Frågeställningar 

Vilka faktorer är bidragande till att äldre seniorer deltar i en träffpunkt för seniorer? 
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3. Metod   

Under metoddelen presenteras den valda metoden för studien, samt vilken urvalsgrupp och 

vilket tillvägagångsätt som använts. Sedan kommer en beskrivning av hur analysen i studien 

har gått till och slutligen vilka forskningsetiska principer som tagits hänsyn till under studiens 

gång.    

3.1 Design 

Denna uppsats präglas av sociala relationer och sociala processer, då passar enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) en kvalitativ metod in bra. Designen på denna studie är kvalitativ i form av 

halvstrukturerade intervjuer. Jag ansåg att denna typ av intervjumetod passade min studie då 

den halvstrukturerade formen enligt Kvale & Brinkmann (2009) möjliggör till att följdfrågor 

lättare kan ställas då frågorna är öppna och det kan leda till djupare förståelse kring ett ämne. 

Inspiration hämtades från den halvstrukturerade livsvärldsintervjun vars syfte är att söka 

förstå teman ur intervjupersonens livsvärld utifrån dess eget perspektiv. På så sätt blir det 

också lättare för intervjupersonen att diskutera om sina tankar utifrån sitt eget sammanhang 

och livssituation (ibid.).  

3.2 Urval 

Det urval som tillämpades i denna studie var ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 

(2011) innebär ett bekvämlighetsurval att man tar dem personerna som finns tillgängliga på 

platsen. De enda kriterierna för att få vara med i studien var en ålder på 65 år eller äldre och 

att de skulle besöka träffpunkten regelbundet. Sedan fick de som var intresserade av att delta i 

studien anmäla sig till författaren varpå intervjuer genomfördes. Detta ledde till att sex 

stycken äldre seniorer anmälde sig till studien. Där fyra av dessa var kvinnor och två män. 

Könsfördelningen var slumpartad och det var tillfälligheter som gjorde att det blev fler 

kvinnor än män. Den yngsta var 77 år och den äldsta 92 år.    

3.3 Datainsamling 

Då syftet med studien var att undersöka äldre seniorers erfarenheter av att delta i en träffpunkt 

för seniorer valde jag att kontakta och besöka en träffpunkt i Gävle. Kontakten hölls med 

aktivitetsledaren på träffpunkten och där informerades denne om studiens syfte och upplägg.  

Därefter bestämdes det ett datum då jag kunde komma till träffpunkten och berätta om studien 

för de äldre. Vid det bestämda besökstillfället gick jag runt på träffpunkten och samtalade 

med de seniorer som fanns tillgängliga om studiens syfte. Besöket ledde till att sex stycken 

valde att tacka ja till en medverkan i studien. Sex stycken halvstrukturerade intervjuer med 
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hjälp av en intervjuguide genomfördes sedan på plats i träffpunktens lokal samma dag. 

Halvstrukturerade intervjuer menar Kvale & Brinkmann (2009) karaktäriseras utav öppna 

frågor med beskrivande läggning.  

Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna ta del av ett så kallat missivbrev. De fick 

även en intervjuguide där frågorna som skulle ställas under intervjun framfördes. I 

missivbrevet informerades det om studiens syfte, etiska rättigheter samt kontaktuppgifter till 

författaren och handledaren av studien. Informanterna fick veta att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de fick hoppa av och avbryta intervjun när dem ville. Materialet från 

intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen utomstående person som 

kan avslöja personens anonymitet kunde få tag i det. 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att intervjupersonerna får ta del av information om 

studien och dess syfte då det annars finns risk för att bryta mot grundläggande etiska 

rättigheter som informanterna har. Han menar fortsatt att detta skapar en tillitsfull relation 

parterna emellan. Detta gör så att informanterna blir mer öppna och det ger ett mer trovärdigt 

resultat (ibid.). Informanterna fick även frågan om det var okej att intervjun spelades in innan 

den påbörjades. Inspelningen av intervjun gjordes med hjälp av en smartphone. 

Platsen för intervjuerna ägde rum inne i ett tyst rum på träffpunkten. Ljuset sken in i rummet 

då det fanns glasfönster och intervjuerna genomfördes vid ett runt bord. Det här var en miljö 

där informanterna kände sig hemma och trygga och det minskade risken för att bli avbruten på 

något sätt. Bryman (2011) menar att miljön för intervjun bör vara lugn och fri från störningar 

då det gör intervjupersonen lugnare och tryggare i sig själv. Han menar fortsatt att det är en 

fördel då andra inte kan höra vad som sägs under intervjun (ibid.). 

När intervjuerna var klara kunde jag konstatera att längden blev mellan 8 och 15 minuter. 

Trots att jag från början hade informerat om att det skulle ta 20-30 minuter så tycker jag att 

det material som jag fick ut var bra och av relevans för studien. Sedan transkriberades 

intervjuerna i textform och informanterna blev tilldelade fiktiva namn då de på så sätt förblir 

anonyma i studien. 
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3.4 Dataanalys 

Texten och materialet från transkriberingen har analyserats med hjälp av en tematisk tolkande 

ansats. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) tolkas och beskrivs här intervjupersonernas 

livsvärld, deras upplevelser i det vardagliga livet beskrivs och analyseras (ibid.). Braun & 

Clarke (2006) menar att en tematisk analys är ett sätt att identifiera och hitta gemensamma 

och olika teman i intervjuerna vilka sedan struktureras i resultatkapitlet. Analysen kan indelas 

i sex olika steg (ibid.). Dessa steg har följts under analysens gång, en beskrivning av 

processen kommer här. 

Steg 1, bekanta dig med data (Braun & Clarke, 2006). Detta utfördes genom att läsa igenom 

utskrifterna från transkriberingen ett antal gånger. Under läsningens gång ställdes olika frågor 

till texten: Vad säger informanten? Hur sägs det? Hur förstår jag det informanten säger? 

Utifrån dessa frågor skrevs det ner tankar och idéer på papper och uppsatsens syfte fanns i 

bakhuvudet hela tiden. Steg 2, inled genererandet av koder: Efter läsningen av utskrifterna 

noterades koder i högermarginalen på utskriften, även anteckningar fördes i ett block. 

Koderna kan ses som viktiga ord och meningsbärande fragment som i slutändan kan finnas 

tillhands för att skapa teman och skriva ner det i resultatet (ibid.). 

Steg 3, identifiera teman: Här handlar det om att hitta samband mellan koderna man skapat 

och bilda teman (Braun & Clarke, 2006). Här fördes meningar och ord som berörde samma 

område ihop i form av isär klippta pappersbitar och bildade grupper. Dessa grupper bildade 

sedan preliminära teman. Steg 4, se över teman: Efter att temana bildats utifrån koderna och 

pappersbitarna så granskades dessa för att kontrollera om de passade in i dennes tilldelade 

tema. Även för att se om det behövdes ändras namn eller plockas bort något av de preliminära 

temana. Detta ledde till vissa ändringar av temana vilket delades upp i större kategorier och 

mindre teman. Steg 5, definiera och sätt namn på teman: Därefter bestämdes de slutgiltiga 

namnen på de olika kategorierna och temana. Kategorierna blev: ”Behovet av gemenskap”, 

samt ”Delaktighetens betydelse”. Under de större kategorierna formulerades små teman, dem 

blev: ”Slippa ensamhet”, ”Det meningsfulla umgänget”, ”Känslan av att vara delaktig”, 

”Meningsfulla aktiviteter och ”stimulans: att ha något att gå till”. Steg 6, Skriv fram text: De 

teman och kategorier som uppkommit under den tematiska analysen har sedan strukturerats i 

resultatkapitlet (ibid.).  
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3.5 Etiska överväganden  

Under studiens gång har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer och förhållningssätt 

som finns beskrivna i vetenskapsrådets God Forskningsed (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informanterna fick till en början information om studiens syfte och upplägg. Detta erhölls via 

ett missivbrev där även information rörande etiska rättigheter beskrevs. Dessa innefattade 

information om att deltagandet i studien var helt frivilligt och att de kunde avbryta intervjun 

när dem ville. Informationskravet är därmed uppfyllt (ibid.). 

Hänsyn har tagits till samtyckeskravet då informanterna tackade ja till att delta i studien och 

de fick även en föraning om hur lång tid intervjun ungefär skulle ta och de fick välja plats för 

intervjun (Vetenskapsrådet, 2011). All data som samlats och spelats in under intervjuerna 

kommer enbart att läsas av författaren och möjligtvis handledaren, den kommer sedan att 

raderas efter uppsatsens slut. Allt insamlat material kommer endast att användas till uppsatsen 

och inget annat, då har nyttjandekravet tagits hänsyn till (ibid.). 

I och med att personernas namn har avkodats till fiktiva namn under transkriberingen har 

hänsyn tagits till deltagarnas anonymitet. På så vis har konfidentialitetskravet uppfyllts 

(Vetenskapsrådet, 2011).        

4. Resultat 

En intervjustudie om äldres erfarenheter av att delta i en träffpunkt för seniorer har 

genomförts på sex stycken äldre individer i åldern 77-92 år och här kommer en 

sammanställning av resultatet från intervjuerna. Resultatet är uppdelat i olika kategorier, 

underkategorier och teman för att det ska bli lättare att urskilja vad som uppkommit under 

intervjuerna. Informanterna har getts fiktiva namn då de på så sätt förblir anonyma.  

4.1 Behovet av gemenskap 

Denna kategori består av två underkategorier eller teman som båda belyser att behovet av 

gemenskap är viktigt men från två synvinklar. Just gemenskap är något som alla informanter 

har belyst som viktigt på träffpunkten och en stor del i att de går dit.   

Skillnaden mellan dessa teman är att den första visar att det viktiga med att ha en gemenskap 

är att man slipper ensamheten. Den andra visar att det viktiga med en gemenskap är det 

sociala umgänget i stort. 
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4.1.1 Slippa ensamhet  

Ett problem som forskning visat förknippas med ålderdomen är att brist på sociala relationer 

leder till en upplevd ensamhet och ett försämrat välbefinnande hos de äldre (Golden et al, 

2009). Forskning har även påvisat att ensamheten ökar med åldern (Dahlberg et al, 2014).  

En del av informanterna uttryckte att en anledning till att de började besöka träffpunkten var 

för att de kände sig ensamma och viljan att börja träffa nya vänner var stor. De sa att 

gemenskapen var det som var den största orsaken till att de började gå dit och för att slippa 

känna sig ensamma. Margot uttryckte sig så här: ”Ja det är att man blir ju ensam och tyckte 

man var gammal nog att inte kunna göra mycket annat att gå ut och så där. Så då tyckte jag 

att det var väldigt nära det här och bra att få kompisar”(Margot). Något som kan hända 

under ålderdomen är att man blir ensam då ens fru eller man gått bort, detta berättade Kerstin.  

Kerstin sa att hon började ta sig till träffpunkten för att hon blivit änka då hennes man gått 

bort och att det blev väldigt ensamt hemma: ”Jo det var för att det var långsamt. Man hade 

varit gift i 56 år och så vart det ensamt” (Kerstin). 

Informanterna uttryckte sig även att träffpunkten hade en stor betydelse för dem och att de 

inte visste vad dem skulle göra om de inte hade den att gå till: ”Ja det skulle bli hemskt 

långsamt och tråkigt” (Kerstin). 

Birgitta sa att det inte skulle passa henne att sitta ensam hemma hela dagarna. Hon hade varit 

aktiv under hela sitt liv och att vara ensam var något hon inte ville vara: ”jag skulle inte 

kunna tänka mig att inte ha det och bara sitta hemma och titta på tv” (Birgitta). 

Hos en av informanterna visade det sig att träffpunkten hade fått denne att bli gladare som 

person. Hon hade alltid varit blyg och det var ett stort steg för henne att ta sig dit: ”Ja, att jag 

inte behöver sitta hemma och tycka synd om mig eller nånting. Jag har det bra och kan gå, 

det har väl ändrat att jag. Jag har vart väldigt blyg förut så jag har inte vågat prata med folk 

som”(Margot). 

4.1.2 Det meningsfulla umgänget 

Något som alla informanterna hade gemensamt var att en stor del i att de gick till träffpunkten 

var för att prata med likasinnade människor och ingå i en gemenskap med andra. Flera av dem 

tog upp att det var kul att vara social med andra och att de träffat nya vänner för livet: ”Aa nej 

det betyder ju att jag har fått många vänner här runt omkring. Framförallt så man går ju inte 
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till affären utan att träffa någon, man stannar där också och pratar en stund och så där. Så 

att det är väldigt gemenskap måste jag säga”(Annika).  

Annika fortsatte att höja det positiva med att gå till träffpunkten: ”Det är roligare att vara ute 

och träffa likasinnade och vi har mycket gemensamt genom att man går hit” (Annika). 

Det nämndes även att stämningen på träffpunkten var jättebra och att det alltid var glada 

miner hos alla som var där. Birgitta sa att det hela med att vara på träffpunkten var socialt och 

att det aldrig var några som bråkade: ”Det är väldigt socialt, ja det är väldigt socialt. Jag har 

aldrig hört att någon är osams med någon annan, jag har aldrig hört det” (Birgitta). Kerstin 

nämnde att hon blivit varmt välkommen av de andra på träffpunkten första gången hon gick 

dit: ”Då satt jag mig på en stol här innanför dörren och så var det, då satt det folk vid ett 

bord som sa kom här finns det plats” (Kerstin).  

Något som togs upp utav ett par av informanterna var att det inte förekom att en person var 

dömande gentemot en annan. Det spelade ingen roll hur gammal man var eller hur man såg ut 

och var som person, alla var välkomna. Detta sa Margot om vad träffpunkten hade för 

betydelse för henne: ”Ja det är gemenskapen, att man får komma hit och vara den man är” 

(Margot). 

Gemensamt för alla informanter var att de tyckte om att gå till träffpunkten och att det alltid 

fanns någon att prata med där. Detta sa Bengt om vad som ändrats i och med att han börjat 

besöka träffpunkten: ”Det är väl det att jag har blivit bekant med människor som jag aldrig 

har träffat. Det är väl det som har hänt då, här har jag nån att prata med också” (Bengt).  

4.2 Delaktighetens betydelse 

Denna kategori består av två underkategorier eller teman där betydelsen av att vara delaktig 

på träffpunkten beskrivs. Det första temat handlar om känslan av att få vara delaktig i vilka 

aktiviteter som finns tillgängliga på träffpunkten. Den tar även upp känslan av att hjälpa till 

med dessa aktiviteter och att bidra till en gemenskap i gruppen så att alla kan ha kul 

tillsammans. Den andra kategorin beskriver vad informanterna tycker om för sorts aktiviteter 

och att de uppskattar utbudet av aktiviteter väldigt mycket. Att de får vara delaktiga 

tillsammans med andra och göra meningsfulla aktiviteter.  
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4.2.1 Känslan av att vara delaktig 

Ungefär hälften av informanterna nämnde att de fick vara med och bestämma lite om vad för 

aktiviteter som träffpunkten skulle ha. De fick vara delaktiga och ge förslag på vad för 

aktiviteter som de önskade fanns på träffpunkten. Det var något som uppskattades och ibland 

kunde de se att det var just deras önskning som uppfyllts.  

Detta sa Annika: ”De har frågat oss väldigt mycket vad vi önskar och så, man får skriva i 

frågelådorna och så där. Jag tycker att de har tagit till sig, jag känner igen att det kommer 

dem där grejerna som man gillar liksom. Det är frågesport och musikkännedom och kryss har 

dem, men nu har jag inte hunnit träffa. Man hinner inte vara med på allting” (Annika). 

Trots att de fick vara med och önska vad för aktiviteter de ville se så var det inte alltid som 

önskningen gick fram. Margot sa att vissa önskningar var för svåra för att uppnå då 

kostnaderna skulle bli för stora: ”Vi får ju önska men om det kommer fram, för nu ville vi ha 

så mycket en orkester och det kostar så mycket pengar. Det går inte alla gånger” (Margot). 

De äldre fick också vara med och hjälpa till på träffpunkten om de ville. En av informanterna 

var Roland och han berättade att han arbetade som volontär där och att han bara hade gått in 

på träffpunkten och frågat om han kunde hjälpa till och de fick han. Det här sa han om vad 

han kunde få göra: ”Ja, till exempel om det är någon form av tillställning. Då ska det ju 

dukas, det ska plockas fram bord, det ska förberedas och likaså när vi har gympa här på 

tisdagar och torsdagar. Då ska det ju också iordningställas så här” (Roland). 

4.2.2 Meningsfulla aktiviteter 

Aktiviteterna som fanns på träffpunkten var väldigt uppskattade hos alla informanterna och 

dem tyckte att det fanns ett bra utbud av olika sorters aktiviteter. Sång och musik var populärt 

och något som nästan alla tyckte om och det återkom ofta. Detta sa Birgitta: ”Det jag tycker 

är roligast och som jag alltid är med på så är det när det är sång och musik. Det är jag 

väldigt, det missar jag inte” (Birgitta). 

Flera av informanterna tog upp att det var kul att prata med de andra under aktiviteterna och 

umgås. Den sociala biten sågs som en viktig del i att de deltog, gemenskapen under 

aktiviteterna fick den att bli mer meningsfull och rolig. Annika gillade att vara aktiv och 

förklarade en aktivitet som hon gillade, kortspelet canasta:  

”Det är ett kortspel, ett vanligt kortspel fast man spelar i gäng då. Man ska ju, ja vi har varit 

4-5 stycken nu då och har lärt oss i år. Så att det ska bli skojigt och fortsätta med det, nu 
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börjar man få lite grepp om det här med poäng och grejer, så det är jätteroligt” (Annika). En 

annan aktivitet som gillades utav flera var sittgympan och den fanns på tisdagar och torsdagar. 

Då fick de chansen att vara fysiskt aktiva på träffpunkten. De sa att det var kul att röra på sig 

samtidigt som det spelades bra musik: ”Ja, då rör man hela kroppen. Ja, musiken är bra där” 

(Margot). 

Aktiviteterna på träffpunkten var så uppskattade av de äldre så att det ibland kunde komma 

för många. Speciellt när det var något uppträdande i form av musik eller liknande. De som 

kom sent fick inte komma in då lokalen bara kunde ta ett visst antal personer.  Roland sa så 

här: ”Det brukar vara, allra helst är det folk med musikunderhållning. Ja då är det nästan så 

att, dem sista måste vi faktiskt stoppa för lokalen får inte ta in mer än 60 personer” (Roland). 

4.3 Stimulans: Att ha något att gå till 

Denna kategori står för sig självt som en underkategori och ett tema. Den belyser vikten av att 

ha någonting att gå till om dagarna och att träffpunkten kan ses som ett arbete efter pensionen. 

Betydelsen av att göra något meningsfullt och bidra till att hjälpa de andra på träffpunkten 

sågs som en viktig detalj hos en av informanterna   

En tredjedel av de äldre informanterna tog upp vikten av att träffpunkten hade en betydelse 

för dem på så sätt att de hade en plats att besöka och gå till varje dag. Bengt tog upp vad 

träffpunkten hade för betydelse för honom: ”Jaa, numera så har det väl rätt stor betydelse 

faktiskt. Man har en bestämd plats och gå till” (Bengt). 

Roland berättade att han tyckte att det blev tråkigt hemma då han alltid haft ett arbete att gå 

till tills han blev pensionär. Han förklarade för mig och drog en likhet till vad det var han 

menade: 

”Ja, det är som en maskin som inte får, som går sönder. Får den bara stå, då rasar den ju 

samman. Det är som en människa, jag vet inte om man kan dra några likheter men nånting i 

den stilen” (Roland).  

Han fortsatte att prata och sa att träffpunkten fick honom att känna att han gjorde någonting 

meningsfullt och att det var som hans arbete: ”man gör ett meningsfullt arbete tycker jag, 

man känner att man är till nytta” (Roland). 
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5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka äldre seniorers erfarenheter av att delta i en träffpunkt 

för seniorer. Frågeställningen var vilka faktorer som är bidragande till att dem äldre deltar i en 

träffpunkt för seniorer. Jag anser att resultatet har presenterat ett bra underlag på vad som är 

orsaken till att de söker sig till träffpunkten och att det stämmer ganska bra överens med vad 

tidigare forskning visat. Frågeställningen och syftet anser jag vara besvarade då resultatet 

visat vilka faktorer som var de viktigaste till att dem äldre besökte träffpunkten.    

Tidigare forskning har visat att brist på sociala relationer och en upplevd ensamhet leder till 

ett minskat välbefinnande hos de äldre. Även att ensamheten är störst hos kvinnor(Golden et 

al, 2009). Detta förstärks i resultatet då tre av fyra kvinnor nämnt att ensamheten var en stor 

orsak till att de gick till träffpunkten. Dem ville börja träffa nya vänner och slippa sitta 

ensamma hemma. Gemenskapen sågs som ett sätt till att slippa ensamheten. Ett par visste inte 

vad de skulle göra om de inte hade träffpunkten att gå till. Detta kan även kopplas till att 

ensamheten ökar med åldern som Dahlberg et al (2014) visat i sin studie. 

I bakgrunden säger en skrift av Nilsson et al (2009) att sociala relationer och social 

gemenskap är bland dem viktigaste faktorerna för ett hälsosamt åldrande i befolkningen. 

Något som alla uttryckte var en viktig del på träffpunkten var den sociala gemenskapen, att 

vara social med andra likasinnade och prata om vardagliga saker. Detta stärker faktumet att 

gemenskapen är en viktig del för att jobba mot ett hälsosamt åldrande för dem äldre. En studie 

av Pevik Fasth (2011) på äldres erfarenheter utav sociala mötesplatser visade att en orsak till 

att de besökte dem var för att träffa nya vänner. Detta förstärks i den här studien då flera 

nämnde att de träffat nya vänner och att de blivit bekanta med människor de aldrig träffat 

förut. Stämningen på träffpunkten var jättebra hela tiden och alla var vänner med varandra, 

det var aldrig några som bråkade. 

Statens folkhälsoinstitut (2010) menar att det är viktigt att organisationer som sociala 

mötesplatser jobbar för att dem äldre ska känna en delaktighet och ett inflytande i samhället. 

De visar fortsatt att en positiv utveckling skett dem senaste åren (ibid.). Detta konstateras av 

resultatet från den här studien då det visade att träffpunkten gav dem chansen till att vara 

delaktiga och att ha ett visst inflytande. De fick vara med och bestämma vilka aktiviteter som 

fanns på träffpunkten, detta uppskattades och många blev glada då aktiviteterna reflekterade 
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vad de gillade. Enligt Socialstyrelsen (2011) är den sociala delaktigheten viktig för de äldre 

och känslan av att kunna påverka någonting är grunden för en bra hälsa. 

Utbudet av aktiviteter som fanns på träffpunkten var enligt informanterna mycket bra och det 

kunde välja att vara med på det som de gillade. Sång och musik var en populär aktivitet. Men 

det nämndes att en stor del i att de deltog i aktiviteterna var inte själva aktiviteten utan för att 

det var kul att prata med dem andra och umgås. Aktiviteterna kändes mer meningsfulla och 

roligare när det fanns några som de kunde dela dem med. Detta kan relateras till Nilsson et al 

(2009) som menar att det inte är själva aktiviteterna som är viktiga utan att ingå i en 

gemenskap med andra. Statens folkhälsoinstitut (2010) menar att en träffpunkt kan fungera 

som en stödjande miljö för dem äldre och ett deltagande i sociala aktiviteter ger en känsla av 

meningsfullhet. Detta stärks av studien då ett par av informanterna berättade att träffpunkten 

var en plats som fanns där och som de kunde gå till om dagarna. En nämnde att det annars 

skulle bli ensamt då det alltid funnits ett arbete att gå till innan pensionen. Träffpunkten blev 

som ett arbete efter pensionen och detta gjorde tillvaron mer meningsfull. 

Det resultat som framgått av intervjuerna i den här studien visar att delaktighet och 

gemenskap är de två viktigaste faktorerna till att de äldre söker sig till träffpunkten. Det är 

något som träffpunkten har erbjudit de äldre och man skulle kunna säga att träffpunkten har 

ett hälsofrämjande fokus och ett salutogent förhållningssätt. Detta då den stärker dem positiva 

faktorer som främjar hälsa och det ger dem chansen till att känna en trygghet i tillvaron. 

Denna studie skulle kunna finnas till hands för att inspirera kommuner runt om i landet till att 

skapa nya träffpunkter och satsa på dem äldres hälsa i samhället. Detta då denna studie visat 

vad tidigare forskning konstaterat att träffpunkten är en verksamhet som leder till ett 

hälsosamt åldrande i befolkningen. En utveckling och skapandet av nya träffpunkter kan i 

framtiden leda till att fler äldre individer slipper vara ensamma och de får då chansen att ingå i 

en gemenskap och att känna en meningsfullhet i tillvaron.  

5.2 Metoddiskussion  

Metoden för den här studien var kvalitativ i form av sex stycken halvstrukturerade intervjuer 

med hjälp utav en intervjuguide med således öppna frågor. Metoden passade bra för studien 

då den kvalitativa intervjun enligt Kvale & Brinkmann (2009) är bäst lämpad då sociala 

relationer står i fokus. Dem halvstrukturerade intervjuerna gav informanterna utrymme till att 

tala fritt och öppet om deras erfarenheter, upplevelser och nuvarande livssituation, något som 

inte skulle varit möjligt vid en kvantitativ metod. Detta var bra och det bidrog till ett bredare 
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resultat. Med hjälp av följdfrågor fanns det också utrymme för att gå in på djupet i vissa 

frågor (ibid.). 

Innan intervjuerna fick informanterna ta del av studiens syfte och vilka frågor som skulle 

komma. Då blev de mer trygga och mindre nervösa inför intervjun, något som fick dem att 

våga prata på under intervjun. Bryman (2011) menar att det är viktigt att ha en tillitsfull 

relation med den man intervjuar och detta skapades innan intervjutillfällena i den här studien. 

Detta kan ha lett till att resultatet blivit mer trovärdigt då de vågade öppna sig mer. 

Urvalet för studien blev ett bekvämlighetsurval, det går till som så att man väljer en plats och 

tar de personer som finns tillgängliga (Bryman, 2011). Med ett sådant urval sägs det vara 

svårt att generalisera resultatetet (ibid.). Men detta urval passade perfekt för studien då syftet 

var att undersöka äldre seniorer, 65 år och äldre. Träffpunkten är en plats som pensionärer 

besöker och på så vis är åldern på 65 år eller äldre. Ett annat kriterium var att de skulle besöka 

träffpunkten regelbundet vilket flertalet av de som fanns tillgängliga där gjorde. Det ledde till 

att sex stycken informanter deltog i studien. 

Den tematiska analysen som användes i studien visade sig vara ett väldigt bra 

tillvägagångssätt för att hitta gemensamma teman i intervjuerna och vad informanterna svarat. 

Den sexstegs process som Braun & Clarke (2006) förespråkade hjälpte studien framåt och ett 

väl strukturerat resultat med olika kategorier och teman kunde framföras och skapas. 

Intervjuerna gick till mestadels bra och det var kul att få höra vad informanterna hade att säga 

om träffpunkten och vad den betydde för dem. Något som så här i efterhand kunde förbättrats 

var att ställa mer följdfrågor, det gick lite för fort fram och detta fick intervjuerna att bli 

kortare än förväntat. Vissa av informanterna gav ganska korta svar och intervjun blev på så 

vis kortare, där kunde intervjuaren ha bett om en utveckling av svaren. Intervjuerna blev 

ungefär 8-15 minuter långa, en tid på 20-30 minuter hade satts innan. Men trots det så gav 

intervjuerna ett bra underlag och material som bidrog till studiens resultat.  

Denna studie styrker det tidigare forskning visat att gemenskap är en viktig del i att äldre 

besöker sociala mötesplatser som träffpunkten och att det bidrar till en förbättrad hälsa (Karp 

& Wånell, 2013; Pevik Fasth, 2011). Studien förstärker faktumet att träffpunkten kan ses som 

en typ av verksamhet i samhället som finns för att utveckla hälsa och ge förutsättningar för ett 

hälsosamt åldrande i befolkningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Att ge dem äldre en 

möjlighet till att vara delaktiga i samhället och känna en gemenskap med andra (ibid.).  
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6. Slutsats 

Det som kan sammanfattas av denna studie är att gemenskap och delaktighet är två faktorer 

som äldre upplever sig må bra av. Träffpunkten är en verksamhet som får de äldre att slippa 

känna sig ensamma och de får chansen att träffa nya vänner och ingå i en gemenskap, vilket 

gör tillvaron och livssituationen mer meningsfull. Dem har något att gå till om dagarna och 

träffpunkten är en plats där de får vara delaktiga om så önskas. Aktiviteterna är väldigt 

uppskattade och de äldre tycker det är kul att dela dem med andra. Träffpunkten skulle kunna 

ses som en förutsättning för ett hälsosamt åldrande. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

                                                    

Inledande frågor:  

1. Hur fick du information om träffpunktens verksamhet? 

2. Hur ofta besöker du träffpunkten?  

3. Hur länge brukar du vara på träffpunkten?  

Avslutande frågor 

4. Vad är orsaken till att du började besöka träffpunkten? 

5. Vad har träffpunkten för betydelse för dig? 

6. Är det någon speciell aktivitet som du gillar? 

7. Har träffpunkten förändrat dig som person på något sätt? 

8. Vad skulle du göra om du inte hade träffpunkten att gå till? 

9. Är det något du vill tillägga?  

  



 

 
 

Bilaga 2- Missivbrev 
Hej!                                              

Jag heter Oscar Haeger och studerar på det hälsopedagogiska programmet på högskolan i 

Gävle. Jag läser för tillfället sista terminen och arbetar just nu med min c-uppsats.  

Syftet med min uppsats är att ta reda på äldre seniorers erfarenheter av att delta i en träffpunkt 

för seniorer. Jag söker dig som är 65 år eller äldre och som besöker träffpunkten regelbundet 

om du är villig att delta i min intervjustudie.  

Studien kommer att utgå utifrån ett antal intervjufrågor och intervjun beräknas ta ca 20-30 

minuter och kommer med ert medgivande att spelas in Det finns inga korrekta eller felaktiga 

svar, jag är endast intresserad av vad du har att säga. Det resultat jag får ut från intervjun 

kommer att hanteras konfidentiellt, endast jag och min handledare får ta del av utskrifterna 

från intervjuerna. Inga namn och detaljer som kan avslöja intervjupersonens identitet kommer 

att presenteras i mitt examensarbete. Materialet kommer endast att användas i arbetet med 

studien och för redovisning i examensarbetet. 

Jag vill informera dig om att deltagandet i studien är frivilligt och ni kan när som helst välja 

att avbryta ert deltagande i intervjun. När uppsatsen är avslutad kommer du kunna ta del av 

uppsatsen och dess resultat då ett exemplar lämnas till träffpunkten. 

Har ni några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare, kontaktuppgifter finns 

nedan! 

Tack på förhand!  

Mvh: Oscar Haeger 

Kontaktuppgifter:  

Författare: Oscar Haeger: hhp12ohr@student.hig.se  

Handledare: Johan Liljestrand: johan.liljestrand@hig.se  
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