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Abstract  
Author: Vita Nykyforuk & Kenth Odkil  

Title: A good day gives a good night - A qualitative study over the value for elderly to partic-

ipate in municipality-controlled meeting points [Translated title]  

Supervisor: Jan Petersson 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

Purpose: The purpose of this study is to create a deeper understanding of how meeting points 

can contribute to meaningfulness, good health and possess a preventive function of good age-

ing. Questions: In what ways does meeting coordinators believe that meeting points favors 

the well-being of elderly people, and do it satisfy their expectations? What function do the 

elderly who attend the meeting points feel that it fills in their lives and what do they find val-

uable with the participation? Theories: The sense of cohesion, the strength of weak ties, ac-

tivity theory, continuity theory and the theoretical concept of loneliness. Method: The study 

used a qualitative method consisting of focus groups and semi structured interviews. Results 

and Analysis: Results and analysis were themed by the following themes: introduction to the 

meeting points, counteracting loneliness, meaningful existence and participation, the signifi-

cance of a meeting coordinator, health-promoting activities and the importance of the meeting 

points for the elderly. The study showed it was largely elderly who experienced loneliness 

that visited the municipality-controlled meeting points. The results also indicate that meeting 

points are good places to counter loneliness and helps expand social networks and social ties. 

Results also showed that social ties to the meeting-coordinators are significant for the elderly 

to feel safe and, to a broader extent, participate in the meeting points. Elderly themselves felt 

that the most essential aspect of the meeting points were the prospect of social contacts and 

context. The study indicates that municipality-controlled meeting points contribute to mean-

ingfulness in life and promote good health for the elderly through the social and physical ac-

tivities offered there. 
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1 Problembakgrund 

 

I rapporten, Sveriges framtida befolkning 2015–2060, från Statistiska centralbyrån (SCB) 

(2015) lyfts det fram att den äldre befolkningsdelen i Sverige kommer att öka stadigt. År 2060 

förväntas den delen av Sveriges befolkning som är äldre än 65 år att ha ökat med 1,3 miljoner 

fler människor än idag. En del i denna stora befolkningsökning beror på att den äldre befolk-

ningen idag lever längre än tidigare generationer (Berensson, et al., 2010). Samtidigt går det 

att se att känslan av ensamhet är ett utbrett problem bland äldre. Cirka 65 % av de äldre inom 

hemtjänst och särskilt boende upplever ensamhet på ett eller annat sätt enligt den årliga 

undersökningen som Socialstyrelsen (2018) årligen genomför. Prognosen för kostnadsökning-

en för äldreomsorgen fram till och med år 2040 är beräknad till 270 % mer än kostnaden var 

år 2005 (Agahi, et al., 2005, p. 4). Samtidigt bedömer SCB att efter år 2020 kommer Sveriges 

äldrevård sakna arbetskraft för att ta hand om den ökande äldre befolkningen (Grünewald 

Zetterberg, 2015). Därför kommer det att krävas mer förebyggande arbete för att klara utma-

ningen med äldreomsorgen i framtiden. 

 

Enligt rapporten Det är aldrig försent! från Folkhälsoinstitutet (Nilsson, et al., 2009, p. 7) är 

det dock möjligt att spara resurser inom äldreomsorgen. Rapporten drar slutsatsen att det är 

möjligt att göra större besparingar inom befolkningsgruppen äldre i jämförelse med andra 

folkgrupper i samhället. Om samhället satsar på förebyggande aspekter avseende den äldre 

befolkningen kan många fysiska och psykiska sjukdomsförlopp och funktionsnedsättningar, 

kopplade till att åldras, minskas eller skjutas upp. Enligt rapporten finns det fyra områden som 

samhället bör satsa extra på för att skapa en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insats 

riktad mot den äldre befolkningsgruppen. De fyra områdena, också kallade de fyra grundpe-

larna för ett gott åldrande, är; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och 

goda matvanor. Med social gemenskap och stöd syftar rapporten på att sociala nätverk är vik-

tiga för att stärka äldres självbild. Här poängterar Folkhälsoinstitutet vikten av mötesplatser 

där äldre kan träffa andra och stärka sitt sociala nätverk. Mötesplatserna kan även bidra till att 

äldre får en naturlig ingång till fysiska aktiviteter och goda matvanor i grupp. Om äldre män-

niskor aktiverar sig fysiskt finns det många hälsofördelar att hämta enligt Folkhälsoinstitutet 

(Nilsson, et al., 2009, p. 8). 

 

Forskning gjord på området inom äldres hälsa belyser vikten av både sociala och fysiska akti-

viteter som betydande för att äldre ska må bra, känna välbefinnande och skapa en meningsfull 
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tillvaro. Flera studier visar på de positiva effekterna av att medverka i sociala sammanhang 

och fördelen med att inneha ett stort socialt nätverk (Wang, 2016; Baker, et al., 2005; 

Forsman, 2012; Prevc & Topic, 2009). Även om effekterna av aktiviteter och sociala sam-

manhang är väl belyst i forskningen kan det vara svårt att få äldre att aktivera sig och söka 

sociala sammanhang för att utöka sitt sociala nätverk. Skog och Grafström (2013, p. 173) 

skriver att aktiviteterna måste vara meningsfulla för den äldre för att hen ska vilja vara med 

och faktiskt ta sig tid att delta. Det är ganska lätt att hitta på små aktiviteter i hemmet som är 

mer meningsfulla än de som erbjuds av samhället. Även forskning belyser vikten av att aktivi-

teter behöver vara meningsfulla för att de ska ge en positiv hälsoeffekt hos äldre (Eakman, et 

al., 2010). Meningsfullhet är också en central komponent i ett hälsobefrämjande arbete enligt 

Antonovsky (2005). 

 

Kommunerna ska, enligt socialtjänstlagen 5 kap. 4§, ”verka för att äldre människor får möj-

lighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra” (SFS 2001:453). Med begreppet meningsfull syftar proposit-

ionen till: ”Det bör vara fråga om att skapa förutsättningar för sådant som ger livsmod, livs-

glädje och en känsla av sammanhang” (Lundgren, et al., 2018). Kommuner kan använda sig 

av träffpunkter som en del i strategin att kunna tillgodose lagens syfte. 

 

Träffpunkter är vad Socialstyrelsen (2014) har valt att kalla en daglig verksamhet för äldre där 

det inte krav ställs på att besökaren måste ha ett biståndsbeslut. Dessa träffpunkter är oftast 

öppna för alla äldre oavsett om de har beviljade insatser eller inte och erbjuder aktiviteter som 

är anpassade efter deltagarnas önskemål. En studie, av Henning et. al. (2015), visar att kom-

munala träffpunkter är ett bra ställe för äldre att bygga ut sitt sociala nätverk med nya sam-

talskontakter och flyktiga vänner. Träffpunkterna drivs av kommunal personal som oftast är 

utbildade undersköterskor (Socialstyrelsen, 2014, p. 22), så kallade träffpunktssamordnare. 

Dessa träffpunktssamordnare är de som har ansvaret för att skapa och hålla i aktiviteterna på 

träffpunkterna, som ska bidra till meningsfullhet för äldre. Enligt socialstyrelsen är syftet att 

träffpunktssamordnare utformar dessa aktiviteter tillsammans med de äldre och för deras be-

hov. Socialstyrelsen (2014, p. 27) hävdar att personalen har en stor betydelse för hur fram-

gångsrik verksamheten blir.  

 

Det finns tydliga indikationer på att det kan vara en stor fördel för samhället med ett ökat 

välmående hos äldre människor i Sverige. Ett ökat välmående som höjer livskvaliteten och 
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hälsan hos de äldre är en stor vinst i sig själv, men det gynnar även samhället i stort med 

minskade omvårdnadskostnader för äldre människor. Detta visar på att satsningar av sam-

hällsresurser på äldre människor är goda investeringar för deras hälsa, där träffpunkterna kan 

få en ännu större roll i framtiden.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Träffpunkter kan vara ett verktyg för att aktivera och introducera äldre till sociala och fysiska 

aktiviteter, vilket forskning visar har en positiv effekt på äldres hälsa. Det gäller dock att 

träffpunkterna utformas och tillfredsställer de områden som äldre finner värdefullt i sitt åld-

rande för att de ska uppnå syftet. 

 

Kalmar kommun erbjuder möjligheten för dess äldre kommuninvånare att delta på träffpunk-

ter. Detta väckte ett intresse hos oss att studera dess verksamhet närmare med målet att se om 

träffpunkterna levererar det som äldre finner värdefullt, samt hur de kan bidra till bättre hälsa 

hos målgruppen. Samtidigt vill vi undersöka om organisationens syn på vad som är viktigt för 

äldre stämmer överens med det äldre finner givande. 

 

Träffpunktssamordnarnas perspektiv kan vara en värdefull källa till kunskap eftersom de har 

en central roll när det kommer till utvecklingen och upprätthållandet av en välfungerande 

träffpunkt. Samtidigt är besökarnas perspektiv, upplevelser och upplevda vinster av träffpunk-

ten är intressanta att studera för att få en djupare förståelse för hur träffpunkterna lever upp till 

deras förväntningar. Genom att införskaffa båda sidors upplevelser kan studien bidra till en 

större förståelse på vilka sätt träffpunkterna kan gynna äldres hälsa, välmående och känsla av 

meningsfullhet. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att genom intervjuer skapa en djupare förståelse för hur träff-

punkter kan bidra till meningsfullhet, god hälsa och inneha en förebyggande funktion i ett gott 

åldrande. Genom att beskriva och analysera träffpunkten utifrån både de äldres perspektiv och 

träffpunktssamordnarnas perspektiv söker den här studien till att öka förståelsen för både hur 
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de som driver träffpunkter upplever sitt bidrag till de äldre och hur de äldre upplever träff-

punkter. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 På vilka sätt anser träffpunktssamordnare att träffpunkten tillfredsställer de äldres för-

väntningar på verksamheten och hur gynnar det de äldres välmående? 

 Vilken funktion anser de äldre som deltar på träffpunkterna att dessa fyller i deras liv 

och vad finner de värdefullt med deltagandet?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det finns utöver träffpunkter andra former av mötesplatser som kommuner kan erbjuda sina 

kommuninvånare beroende på vilket behov de har. Studien har avgränsat sig till den befolk-

ningsgrupp som är äldre än 65 år som besöker de kommunala träffpunkterna. Det finns även 

daglig verksamhet för äldre med behov av socialt innehåll och som kräver ett biståndsbeslut, 

men dessa ingår inte i studien. Daglig verksamhet har valts bort på grund av etiska skäl i och 

med att besökarna där kan räknas som en utsatt grupp. Det finns tydliga riktlinjer från Linne-

universitetet som inte tillåter studenter på grundnivå och avancerad nivå att undersöka grup-

per som av någon anledning befinner sig i en utsatt situation (Linneuniversitetet, 2013, p. 3). 

 

1.5 Disposition 

 

I följande kapitel kommer Kalmar kommuns träffpunkter att kort presenteras för att ge läsaren 

en förståelse för träffpunkterna i kommunen. I nästföljande avsnitt kommer tidigare forskning 

som är relevant för studien att redovisas, vartefter kapitel fyra presenterar teoretiska begrepp 

och modeller. Därefter redovisas metodval i kapitel fem. Kapitel sex innehåller studiens resul-

tat och analys. Sist avslutas studien med en diskussion om studiens resultat och förslag på 

framtida forskningsidéer. 
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2 Kalmar kommuns träffpunkter 

 

Kapitlet presenterar kortfattat Kalmar kommuns sociala dokument som styr över innehållet 

och målsättningen med träffpunkterna i kommunen för att öka kunskapen om hur dessa är 

utformade i kommunen och vilka mål de har vid studiens genomförande. 

 

2.1 Målet med träffpunkterna 

 

Kommunens träffpunkter är öppna för alla kommunens invånare, men aktiviteterna och fokus 

ligger på äldre som har insatser i form av särskilt boende eller hemtjänst, även kallade om-

sorgstagare. Målsättningen med träffpunkterna är att motverka ensamhet, ge en ökad me-

ningsfull tillvaro, ett ökat välbefinnande, bidra till trygghet och möjligheten att stärka och 

bibehålla både psykiska och fysiska förmågor. Dessa mål ska uppnås genom att erbjuda soci-

ala och fysiska aktiviteter som utformas tillsammans med de som deltar på dessa mötesplatser 

(Kalmar Kommun, 2017, pp. 3-5).  

 

Varje träffpunkt har en till två träffpunktsamordnare som ansvarar för planering och samord-

ning av aktiviteter för de äldre som besöker verksamheten. Alla aktiviteter som erbjuds ska 

vara utformade utifrån de äldre besökarnas önskemål och behov inom ramen för träffpunktens 

förutsättningar. Kommunen har som mål att erbjuda sociala och fysiska aktiviteter minst en 

gång i veckan och minst ett kultur- och musikevenemang i månaden för omsorgstagare och 

övriga äldre (Kalmar Kommun, 2017, pp. 8-9; Kalmar kommun, 2018). 

 

En mer detaljerad beskrivning om Kalmar kommuns mål med träffpunkterna redogörs i bilaga 

6. Detta för att ge läsaren en större inblick i vilka mål som kommunen hade vid studiens ge-

nomförande. 

 

3 Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning inom områden som berör äldre och är relevant 

för studiens syfte. Kapitlet inleds med att presentera hur forskningen har hittats, vilka databa-

ser och sökord som används vid sökningen. Därefter presenteras tidigare forskning utifrån tre 
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olika teman; mötesplatsers betydelse för äldre, sociala aktiviteters betydelse för hälsan samt 

sociala nätverk. 

 

3.1 Databaser och sökord 

 

Tidigare forskning har sökts genom databaserna SwePub, Diva-portalen och Social science 

Premium Collection. Dessa databaser har kommits åt genom Linneuniversitets biblioteks 

hemsida, med inlogg från LNU. De sökord som användes för att söka relevant forskning inom 

vårt område är följande: Senior day center, elderly, effect, lone*, lonely, social network, soci-

al, meaningful, meaning, meeting place, meeting, träffpunkter, mötesplatser, äldre och senior. 

 

3.2 Mötesplatsens betydelse för äldre 

 

Mötesplatser visade sig i en studie av Henning et al. (2015, pp. 42-44) överlag vara en bra 

arena för att skapa nya samtalskontakter medan hemmet är en plats där starkare band, såsom 

vänner och familj, bibehålls och skapas. I studien intervjuade författarna äldre på två olika 

träffpunkter som berättade varför de valde att komma dit. Överlag visade intervjuerna att den 

viktigaste funktionen träffpunkten kunde erbjuda dem var möjligheten att träffa andra männi-

skor och umgås. Personalen som intervjuades pekade också på vikten att de äldre får känna 

sig bekräftade och att de kunde känna att de kunde klara av saker själva. Henning et. al. forts-

ätter med att skriva att besökarna tillskrev tillfällena de besökte träffpunkterna med ”välbe-

hag, välbefinnande och vara del i ett sammanhang” (2015, p. 43). 

 

Träffpunkterna besöks i största utsträckning av äldre som lever ensamma och äldre som erfar 

allvarliga psykiska funktionshinder, enligt en studie av Andersson Svidén et. al. (2004, p. 

408). Studien genomfördes genom att tolv äldre personer fick svara på två enkäter som mätte 

olika psykosociala värden hos de medverkande. Slutsatsen av deras studie blev att träffpunk-

ter ger ensamma äldre och äldre med allvarliga psykiska funktionshinder möjlighet att träffa 

andra och medverka i meningsfulla aktiviteter som påverkar den psykosociala aspekten posi-

tivt. 

 

Enligt en studie gjord av Iecovich och Biderman (2013) hade äldre människor som valde att 

besöka daghem för äldre i Israel ett högre mått av livskvalitet än de som inte besökte dem. 
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Daghemmen har enligt författarna målet att bevara och bibehålla ålderdomssvaga äldres 

funktioner (Iechovich & Biderman, 2013, p. 627). Studien visade att äldre som besöker dessa 

daghem hade högre mått av livskvalitet än personer som inte besökte dessa platser. Men ge-

nom en korstabellsanalys kunde inte forskarna se ett signifikant samband som kunde stärka 

det som observerades i resultatet. Enligt författarna själva kan deras studie bara visa på möj-

ligheten att dessa besök på daghemmen ökar livskvaliteten. I övrigt visade studien ingen kor-

relation mellan längden och antal besök och måttet av livskvalitet (Iechovich & Biderman, 

2013, pp. 635-638).  

 

3.3 Sociala aktiviteters betydelse för hälsan 

 

Baker et al. (2005) genomförde en studie som visade på en positiv korrelation mellan tid lagd 

på sociala produktiva aktiviteter och egenuppfattat välmående hos personer som var 60 år 

eller äldre. För att testa sina hypoteser använde sig Baker et al. av statistiska verktyg för att 

analysera två genomförda undersökningar i USA. De produktiva aktiviteterna forskarna kol-

lade på var sociala aktiviteter inom lönearbete, frivilligarbete, självförbättring och egenvård. 

För att dessa aktiviteter ska ha en positiv effekt på de äldre ska de enligt studien ha en social 

komponent, vara fördelaktiga för andra och kännas meningsfulla för individen. En senare stu-

die av Eakman, Carlson och Clark (2010) visade också på en korrelation mellan meningsfulla 

aktiviteter och subjektivt psykologiskt välbefinnande. Deras resultat visade att ett större antal 

mindre meningsfulla aktiviteter inte kunde väga upp effekten av färre mer meningsfulla akti-

viteter när det kom till att öka den upplevda livskvalitén och välbefinnande. 

 

En studie av Owari, et al. (2018) visar också på att socialt deltagande är positivt för den psy-

kiska hälsan hos äldre. Studien pekar på att det finns ett samband mellan det sociala deltagan-

det och psykisk ohälsa. Sambandet visade sig starkast hos kvinnor, men det kan också bero på 

att antalet män som deltog i studien var avsevärt lägre än antalet kvinnor.  

 

Även en avhandling av Forsman visar på ett samband mellan sociala aktiviteter och psykiskt 

välmående. Forsman (2012, p. 28) genomförde en studie där målet var att undersöka hur men-

tal hälsa och mentalt välmående kan främjas samt hur förekomsten och utbredningen av de-

pressiva symptom och störningar kan förhindras hos vuxna äldre. Studien använde sig av två 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer och data utifrån ett projekt som samlades in 2010 bland 
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äldre i åldersgruppen 65+ i både Finland och Sverige. Resultatet av studien visade att sociala 

aktiviteter är effektiva och viktiga för individen för att upprätthålla både mental hälsa och 

välmående bland äldre (Forsman, 2012, p. 52). Däremot kunde studien inte visa på att det 

finns en direkt koppling mellan fysisk träning, färdighetsträning, minnesträning och andra 

multikompetentsinterventioner som minskade depressiva symptom. De sociala aktiviteterna 

bör enligt författaren vara meningsfulla för mottagaren för att vara effektiva mot psykisk 

ohälsa. Författaren fortsätter skriva att studiens resultat visar att dessa sociala aktiviteter i 

största möjliga mån bör främja och hjälpa till att bibehålla starka sociala nätverk och en 

känsla av tillhörighet i samhället (Forsman, 2012, p. 52). 

 

3.4 Sociala nätverk 

 

Ju äldre en person blir desto tunnare blir deras sociala nätverk. Det är därför viktigt att ge 

äldre möjligheter att skapa nya sociala band för att utöka nätverket (Henning, et al., 2015). En 

studie gjord av Xingmin Wang (2016) visade på en stark korrelation mellan subjektivt upplevt 

välmående och storleken på personens sociala nätverk hos äldre. Även upplevt socialt stöd 

från omgivningen är en viktig indikator för den mentala hälsan, skriver forskaren. Med socialt 

stöd menar författaren den hjälp och stöd en människa får genom sociala interaktioner. När 

äldre upplever att de har ett större socialt stöd från sin omgivning ökar deras välmående. Vil-

ket kan hjälpa till att förklara ett av resultaten som kom fram i en enkätstudie gjord på ett par 

äldreboenden i Slovenien, där äldre upplevde att fysisk aktivitet i grupp var ett bra sätt att 

komma in i gemenskapen på äldreboendet (Prevc & Topic, 2009). Troligtvis får de ett bättre 

stöd från de andra deltagarna och det blir en social aktivitet som resulterar i att känslan av 

välmående ökar. Forskarna belyser vikten av att förstå att även fysiska aktiviteter i grupp har 

en social aspekt som behöver beaktas. 

 

En studie av Iecovich et al. (2004) kollade på olika variabler kopplade till sociala nätverk som 

fick äldre av judisk härkomst i Ukraina och Ryssland att känna sig ensamma. De analyserade 

svar från 2579 äldre i åldrarna mellan 60 och 99 år. Deras resultat visade att känslan av en-

samhet minskade ju mer aktiva sociala nätverk de äldre hade. Upplevelsen av ensamhet var 

störst hos de personer som varken hade släktingar eller vänner, de som var ogifta och barnlösa 

och de vars barn var bosatta utomlands. Forskarnas resultat visade att både släktingar och 

icke-släktingar var viktiga för att lindra ensamhet, men också att vänner och grannar kan vara 
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substitut eller kompensera i brist på kontakt med familj och släkt. De hävdar också att resulta-

tet visar på att interventioner som hjälper till att skapa nya nätverk är bra för att lindra ensam-

het (Iecovich, et al., 2004, p. 313). 

 

En studie av Henning, Svensson och Åhnby (2015) visar att träffpunkter är ett bra ställe för 

äldre att bygga ut sitt sociala nätverk med samtals-och hjälpkontakter, även kallade tunna 

band. Begreppet, tunna band, är en fortsättning av Mark Granovetters (1973) modell om soci-

ala nätverk om starka och svaga band. Dessa tunna band bidrar till en gemenskap, identitet 

och en känsla av trygghet samtidigt som det bildas ett socialt sammanhang för deltagarna. 

Författarnas resultat visade också att aktiviteterna har en viktig funktion som samlingspunkt 

för de äldre. Samtidigt visade det sig hos några av deltagarna att deras främsta mål var det 

sociala sammanhanget aktiviteten skapade, än aktiviteten i sig. Manasatchakun et al. (2016) 

fick i sin studie av äldre, där de intervjuade 17 äldre människor i Thailand, ett resultat som 

visade på vikten av att känna sig behövd i ett sammanhang, vare sig det är i en grupp eller 

samhället. Genom att känna sig behövd och även att hjälpa och göra något av värde för andra 

skapades meningsfullhet och en högre självkänsla hos de äldre. 

 

4 Teoretiska begrepp 

 

I det här kapitlet kommer vi presentera teorierna KASAM, styrkan i svaga band, aktivitetsteo-

rin, kontinuitetsteorin och det teoretiska begreppet ensamhet. Dessa teorier kan vara till hjälp 

att analysera och förstå studiens resultat. 

 

4.1 KASAM (Känslan av sammanhang) 

 

KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och skap-

ades av Antonovsky (2005, pp. 42-43). Med hjälp av dessa komponenter studerade Antonov-

sky hur människor kunde påverka sitt eget mående genom att stärka sin förmåga och sitt an-

svar över sin hälsa. Modellen förklarar varför vissa individer som utsätts för olika stressituat-

ioner trots detta strävar i den positiva riktningen till hälsa istället för ohälsa. Antonovsky ser 

hälsa och ohälsa som två motpoler. Vidare beskriver författaren hur människor fortsätter att 

vara friska och utvecklas trots de svåra prov de utsätts för. Antonovsky (2005) menar att om 
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människor ska klara av stress, misslyckanden och samtidigt ha kvar en god hälsa måste de se 

ett sammanhang i tillvaron. Detta är möjligt bara när vi ser vår tillvaro som begriplig, hanter-

lig och meningsfull (Antonovsky, 2005, pp. 42-46). Antonovsky förklarar känslan av sam-

manhang enligt följande: 

 

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 investering 

och engagemang (Antonovsky, 2005, p. 46). 

 

4.1.1 Begriplighet  

 

Den första komponenten som Antonovsky (2005) beskriver i teorin KASAM är begriplighet. 

Begriplighet handlar, enligt författaren, om i vilken utsträckning en person upplever yttre 

händelser och inre känslor i tillvaron som förnuftsmässigt begripliga. Det vill säga att en per-

son kan antingen ha en känsla av förståelse, ordning, kunskap och insikt till varför tillvaron 

ser ut som den gör eller en känsla av oförståelse, okunskap och kaos. Författaren menar att 

personer som har en hög begriplighet har lättare att hantera livets prövningar och finna en 

förståelse i situationen. Även om det är överraskande situationer så har de en större förmåga 

att tro på sin egen förmåga att hantera och acceptera situationen. En person med låg begrip-

lighet finner sig i större utsträckning oförstående till livets prövningar och finner tillvaron mer 

kaotisk och slumpmässigt. Utan en förståelse till hur framtiden kan se ut så är det svårare för 

personen att hantera en svår situation och fortsätta framåt (Antonovsky, 2005, p. 44). 

 

4.1.2 Hanterbarhet 

 

Den andra komponenten som Antonovsky (2005) beskriver i KASAM är hanterbarhet. Han-

terbarhet definieras enligt Antonovsky som den grad en individ upplever sig besitta resurser 

att hantera tillvaron med. En resurs kan komma både ifrån den egna individens förmåga eller 

ifrån en nära vän eller arbetskamrat som individen känner tillit till. Författaren menar att indi-

vider med hög känsla av hanterbarhet har medel att hantera svåra eller plötsliga situationer i 
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livet utan att ge upp med en känsla av hopplöshet. Det kan till exempel innebära att individen 

kan åberopa stöd för att fortsätta fungera i tillvaron och ta sig vidare ifrån känslomässiga 

prövningar (Antonovsky, 2005, p. 45). 

 

4.1.3 Meningsfullhet 

 

Antonovsky (2005, pp. 45-46) beskriver meningsfullhet som den komponenten inom KA-

SAM som skapar motivation. Meningsfullhet innebär att livet har en känslomässig mening 

som är värd att lägga tid och energi på. Om utmaningar uppstår är det bara värt att lösa eller ta 

sig igenom dem om det existerar en känsla av meningsfullhet bakom agerandet. När en känsla 

av meningsfullhet inte infinner sig vid utmaningar i livet finner en person ingen poäng med att 

kämpa. Författaren skriver att meningsfullhet i livet inte innebär att alla livshändelser är posi-

tiva, men känner en individ meningsfullhet ser hen ändå positivt på livet och orkar med livs-

händelser som är negativa. 

 

Teorin KASAM och dess begrepp användes i studien för få en djupare förståelse i analysen 

vad det är som får äldre att gå till träffpunkterna och vad som skapar mening hos deltagarna. 

 

4.2 Styrkan i svaga band 

 

I will argue, in this paper, that the analysis of processes in interpersonal networks pro-

vides the most fruitful micro-macro bridge. In one way or another, it is through these 

networks that small-scale interaction becomes translated into large-scale patterns, and that 

these, in turn, feed back into small groups. (Granovetter, 1973, p. 1360) 

 

Mark Granovetter teoretiserade 1973 att sociala nätverk består av två komponenter, starka och 

svaga band (1973; 1983). Där starka band, Strong ties, innebär vänskapsband eller släktband 

och svaga band, Weak ties, är hjälpkontakter och samtalskontakter (Henning, et al., 2015, p. 

34). Mark Granovetter nämner att det finns även frånvarande band, absent ties, som han väljer 

att inte inkludera i sin modell. Dessa band sammanfattar han som relationer utan väsentlig 

betydelse för modellen, som hälsningskontakter och igenkänningskontakter (Granovetter, 

1973, p. 1361; Henning, et al., 2015, p. 34). Styrkan i ett band, enligt Granovetter, är en kom-
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bination mellan tid lagd på relationen, den känslomässiga intensiteten, intimiteten (förtroende) 

och ömsesidighet (Granovetter, 1973, p. 1361; Henning & Svensson, 2011, p. 124). 

 

Mark Granovetter studerade jobbsökande och deras sociala nätverk för att undersöka vilka 

delar i nätverket som erbjöd personen mest resurser. Resultatet visade att de jobbsökande per-

sonerna fick mer resurser från de svaga banden i personens sociala nätverk när det kom till att 

få en anställning. Granovetter utvecklar detta vidare och visar på de svaga banden som broar 

mellan grupperingar av starka band, vilket kan öka möjligheten att sprida och ta emot resurser 

inom nätverket (Granovetter, 1973, pp. 1364-65,1376; Henning & Svensson, 2011, pp. 123-

125). Genom den teoretiska modellen Granovetter har tagit fram menar han att det är möjligt 

att analysera nätverk med målet att se på makrofenomen som; spridning (diffusion), social 

rörlighet, politisk organisering och social sammanhållning.  

 

Styrkan i svaga band valdes för att kunna analysera vad för sociala band som skapades på 

träffpunkterna, samt se vart ifrån i deras nätverk de får sina resurser. 

 

4.3 Aktivitetsteori 

 

Tornstam (2011, p. 125) skriver att aktivitetsteorin egentligen inte kan ses som en teori på 

grund av att den snarare är ett grundläggande synsätt. Teorin är också en motpol mot disenga-

gemangsteorin som säger att det finns en drift hos äldre att lösgöra sig från samhället i förbe-

redelse inför livets slut. Denna process är enligt disengagemansteorin förenat med välbefin-

nande och inre frid. 

 

Till skillnad från disengagemangteorin säger aktivitetsteorin att det är ett högt medverkande i 

omvärlden som skapar lycka och tillfredställelse över sitt liv. Aktivitetsteorin utgår från att ett 

gott åldrande hör ihop med att människan fortsätter vara aktiv och att dessa aktiviteter genom-

förs i sociala sammanhang. Aktiviteterna ska också vara kopplade till tidigare engagemang 

och intressen och motverka ett förminskande av antalet sociala interaktioner för att en positiv 

effekt ska uppnås (Tornstam, 2011, p. 125; Feldman, 2006, p. 633). Feldman skriver att även 

svårersättliga aktiviteter från tidigare i livet, som jobbet, går att hitta ersättningsaktiviteter för 

och när detta sker kommer det ha en positiv effekt på det goda åldrandet. Tornstam (2011, p. 

125) skriver att den förlorade yrkesrollen kan, och borde, ersättas med ”nya roller i familjeliv, 
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föreningar och samhällsliv, för att bibehålla en positiv uppfattning av sig själv som en värde-

full och behövd människa”. Men Feldman understryker att det inte bara är att ersätta en akti-

vitet med en annan enbart för aktiveringens skull. Kvaliteten har större betydelse än kvantite-

ten eller frekvensen av aktiviteten (Feldman, 2006, p. 633). 

 

Aktivitetsteorin gav oss en möjlighet att analysera på vilket sätt träffpunkterna kan ge möjlig-

het för äldre att vara aktiva i ett socialt sammanhang. Disengagemangteorin nämns för att visa 

på att teorin är en motsägelse av aktivitetsteorin och applicerades inte på vårt insamlade 

material, eftersom vi inte intervjuade äldre som inte väljer att komma på träffpunkterna eller 

aktivera sig på andra sätt. 

 

4.4 Kontinuitetsteori  

 

Kontinuitetsteorin uppkom som en kompromiss mellan disengagemangs- och aktivitetsteorin 

efter det att en longitudinell studie hade prövat antagandena i de båda teorierna (Tornstam, 

2011, p. 190). Studien kunde inte stärka vare sig den ena eller andra teorin utan visade att 

kontinuiteten var den avgörande faktorn när äldre människor visade på hög grad av välbefin-

nande. 

 

Enligt kontinuitetsteorin kan känslan av välmående och självkänsla nå de högsta värdena en-

bart när en person bevarar sin önskade nivå av involvering i samhället vid förändring 

(Feldman, 2006, p. 634; Tornstam, 2011, p. 190). Atchely skrev i sin bok Continuity and ad-

aptation in aging att kontinuitetsteorin handlar om anpassning och antar att människor som 

står inför en förändring i livet använder sig av välkända strategier i första hand för att hantera 

den nya situationen. Dessa strategier har byggts upp och reviderats under livets gång och är 

ett resultat av selektiva investeringar som är värda tid och energi. Teorin säger sig inte att 

kontinuitet är den enda strategin en människa kan använda sig av för att anpassa sig till för-

ändringar och må bra, men att om strategin lyckas uppnås en hög livstillfredställelse (1999, 

pp. 4-9). Exempelvis blir en social person lyckligast om hen även på sina äldre dagar kan fort-

sätta vara socialt aktiv. En människa som däremot föredrar ensamhet och solo-aktiviteter mår 

bäst av att fortsätta med just den nivån av sällskaplighet.  
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Den här teorin användes för att analysera huruvida ett ökat välmående hos äldre kunde kopp-

las till fortsatt möjlighet att aktivera sig, på ett sätt som de själva önskar, genom träffpunkter-

na. 

 

4.5 Ensamhet 

 

Enligt Berg (2007, p. 157) så finns det inte en vedertagen definition av begreppet ensamhet 

som gäller i alla sammanhang. Författaren skriver att ensamhet bland annat har beskrivits som 

saknaden av personer att dela livets olika sidor med eller att sakna sociala eller fysiska kon-

takter med människor en inte har kontakt med. Ur ett psykologiskt perspektiv har Gaev identi-

fierat fem olika aspekter av ensamhet som skiljer sig åt beroende på anledningen till ensam-

hetskänsla (Gaev 1976 refererad i Torstam 2010, p.167). Den första aspekten är det inre ja-

gets ensamhet där känslan av ensamhet grundar sig i ett främlingskap till den egna personlig-

heten. Den andra aspekten är fysisk ensamhet, där känslan grundar sig i ett fysiskt behov av 

kontakt och närhet till andra människor. Den tredje aspekten är emotionell ensamhet som 

grundar sig på ett känslomässigt behov till närhet som ofta infinner sig vid nedstämdhet och 

saknad. Den fjärde aspekten är social ensamhet och har sin grund i en brist av delaktighet i 

samhället. Den femte och sista aspekten är andlig ensamhet som kommer ur en brist på me-

ning med livet. Enligt Berg (2007, p. 157) behöver en känsla av ensamhet inte infinna sig bara 

för att en person är själv. En del personer trivs just med att vara själva och känner sig därför 

inte ensamma. Det kan också vara tvärt om att en person har flera människor och kontakter 

nära men upplever ändå ensamhet.   

 

Definitionen av ensamhet hjälpte oss att i analysen identifiera om träffpunkterna kan mot-

verka ensamhet, och i sådana fall vad för sorts ensamhet. 

 

5 Metod och metodologiska överväganden 

 

I detta kapitel kommer metodvalen och genomförandeprocessen för studien att presenteras. 

Först presenteras varför studien utgår från kvalitativa metoder följt av en beskrivning av me-

toderna som använts. Därefter redogörs det för valet av intervjumetod, urval, bortfall och hur 

intervjuerna har analyserats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för trovärdigheten och 

etiska överväganden som studien har utgått från. 
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5.1 Kvalitativ metod 

 

Eftersom syftet med studien är att förstå hur träffpunkter upplevs subjektivt utifrån både träff-

punktssamordnare och äldres perspektiv genom intervjuer är det nödvändigt att använda en 

kvalitativ metod. Med utgångspunkt i studiens syfte är en kvalitativ studie mer relevant ef-

tersom den har en tonvikt på resultat och tolkning som baseras på ord, istället för siffror och 

statistik (Levin, 2008, p. 38; Bryman, 2011, p. 340). Bloor (2016, p. 17) hävdar att kvalitativ 

forskning kan användas för att belysa problem och genom det få till förändring inom området 

som studeras. 

 

Denna studie har samlat in material genom två olika typer av kvalitativa intervjuer, semi-

strukturerade och fokusgruppsintervjuer som utfördes på fem olika träffpunkter inom Kalmar 

kommun. Kvalitativa intervjuer kan bidra med djupare kunskap om subjektiva upplevelser om 

ett visst fenomen (Miller & Glassner, 2016, p. 52; Trost, 2010, p. 44). Genom intervjuerna har 

vi fått ta del av personliga erfarenheter och upplevelser om hur träffpunkterna uppfattas av 

deltagare och träffpunktssamordnare. 

 

Kvalitativa intervjuer innehar dock några utmaningar som behöver belysas. Enligt Miller och 

Glassner (2016, pp. 54-60) kan distansen mellan personen som intervjuar och intervjuperso-

nerna påverka den information som kommer fram. Distansen syftar till hur mycket kunskap 

intervjuaren har om området som ska undersökas vid intervjutillfället, men det kan även vara 

aspekter som etnicitet, klass och kön som påverkar. Om forskaren ställer icke-relevanta eller 

dåliga frågor eller inte är insatt i ämnet kan det leda till att intervjupersonerna inte litar på 

forskaren och därmed inte berättar ”hela sanningen”, vilket kan påverka studiens resultat. 

Miller och Glassner och Denscombe (2016, pp. 54-60; 2016, p. 289) hävdar också att resulta-

tet kan skilja sig beroende på vem som intervjuat. Detta kan bero på etnicitet, klass och kön, 

men också på hur personen är, då vissa ser möjligheter att ställa viktiga följdfrågor där andra 

inte gör det. Genom denna kunskap såg vi till att vara pålästa och att båda var med på alla 

intervjutillfällen för att inte missa möjliga intressanta följdfrågor, som kunde vara viktiga för 

studiens resultat. En annan utmaning som Denscombe (2016, p. 289) belyser är att intervjuer 

baseras på vad människor säger och inte vad de gör, vilket bidrar till att allt som sägs inte kan 

antas automatiskt vara sanning. 
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Alla intervjuer har genomförts på den träffpunkt intervjupersonerna tillhör och besöker. Detta 

val gjordes för att intervjupersonerna dels skulle känna sig trygga i intervjusituationen och att 

det ökade möjligheten att få fler personer att ställa upp på intervjun, i och med att de inte be-

hövde tänka på att ta sig en annan plats. 

 

Intervjuerna har förberetts genom att vi har skapat två intervjuguider, en för träffpunktssam-

ordnarna och en för besökarna (se bilaga 3 och 4). Bryman (2011, p. 419) rekommenderar att 

använda intervjuguider som innehåller ämnen och frågeställningar som utgår från syftet och 

forskningsfrågorna för studien. Frågorna i en kvalitativ intervju är mer komplexa i sin natur, 

med målet att få intervjupersonerna att ge ett mer heltäckande svar i och med möjligheten att 

också ställa följdfrågor, till skillnad mot kvantitativa intervjuer som inte tillåter samma möj-

lighet (Bryman, 2011, pp. 412-419). Dessa intervjuguider har använts som stöd under inter-

vjuerna för att vara säkra att vi täcker upp intresseområdet som studeras, samtidigt som möj-

ligheten har funnits för en mer öppen diskussion. I de fall diskussionen eller ämnet gick utan-

för syftet med studiens intresseområde användes frågorna från intervjuguiden för att få inter-

vjupersonerna att komma tillbaka till ämnet. 

 

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med träffpunktssamordnare för att få en djupare 

bild av hur de upplever träffpunkterna utifrån ett organisationsperspektiv. Dessa intervjuer 

benämns som semistrukturerade eftersom de genomförs med en intervjuguide men intervjua-

ren är inte bunden till frågorna utan kan utforska intressanta sidospår. Vi valde att använda 

oss av semi-strukturerade intervjuer för att kunna strukturera diskussionen och hålla den inom 

vårt studieområde, men med möjligheten att utforska intressanta sidospår (Holstein & 

Gubrium, 2016, p. 68; Denscombe, 2016, p. 266).   

 

Den första intervjun med träffpunktssamordnare blev en gruppintervju, då två träffpunkts-

samordnare, från samma träffpunkt, hade möjlighet att medverka och gärna ville vara två. 

Detta var inte planerat, men möjligheten hade diskuterats tidigare att det kunde vara intressant 

att se hur svaren skiljer sig åt från de intervjuer som görs med enskilda träffpunktssamord-

nare. Resterande fyra intervjuer med träffpunktssamordnare skedde enskilt. Detta berodde på 

att dessa träffpunkter också bara hade en anställd träffpunktssamordnare på heltid. De en-
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skilda intervjuerna gav oss större utrymme att styra intervjun, men gruppintervjun med de två 

träffpunktssamordnarna blev också intressant då de tillsammans kunde reflektera på ett helt 

annat sätt än de träffpunktssamordnarna som intervjuades enskilt.  

 

5.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

 

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med äldre som besöker träffpunkterna för att skapa en 

bild av deras syn på aktivitetsinnehållet, varför de går dit, samt hur de upplever träffpunkter-

nas utformning. Wilkinsson och Trost (Wilkinson, 2016, p. 84; Trost, 2010, p. 44) beskriver 

fokusgrupper som mindre grupper människor som är samlade för att diskutera ett eller flera 

ämnen. Fokusgruppintervjuer gör sig som bäst när studien försöker analysera själva diskuss-

ionen och gruppens uppfattning om ämnet (Wilkinson, 2016, p. 95). Intervjuerna har skett 

semistrukturerat, men fokus har legat på diskussionerna som uppstår utifrån frågeställningar-

na. Då diskussionerna har varit det centrala vid dessa intervjuer har vi som intervjuare försökt 

hålla oss i bakgrunden och arbeta mer som moderatorer än samtalsledare, vilket Wilkinson 

(2016, p. 84) anser är viktigt vid genomförandet av metoden.  

 

Inför fokusgruppsintervjuerna fanns det en oro hos oss att metoden skulle vara problematisk 

genom att det fanns en risk att en del intervjupersoner tar över eller att de pratar i mun på 

varandra, vilket även Bryman (2011, pp. 463-464) påpekar. Likväl har vi till större delen 

lyckats att få alla intervjupersoner att prata och diskutera frågorna utan större svårigheter. 

Denscombe (2016, p. 277) nämner att även placeringen av intervjupersoner under en intervju 

kan påverka studiens resultat. Detta har vi haft i åtanke i förberedelserna av intervjuerna och 

valde att sätta oss strategiskt så att intervjupersonerna inte skulle behöva känna sig pressade 

eller tvungna att titta åt vårt håll under intervjun. Fokusgrupper kan också försvåra transkribe-

ringen eftersom det kan uppstå situationer under intervjuer där deltagarna pratar i mun på 

varandra (Bryman, 2011, pp. 463-464; Denscombe, 2016, p. 386). Under transkriberingen har 

det dock inte varit något större problem med att höra vad som sades under intervju, men det 

fanns enstaka fall där äldre pratade i mun på varandra eller sa något väldigt tyst. Eftersom vi 

var medvetna om det så har det varit fördelaktigt att en av oss har antecknat under intervjun 

och att transkriberingen genomfördes direkt efter. 
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5.1.3 Transkribering 

 

Alla intervjuer spelades in och sedan transkriberades av studiens författare. Genom att tran-

skriberingen skedde direkt efter hade vi intervjun färskt i minnet och kunde lättare komma 

ihåg underliggande meningar och syften med vissa utsagor. Det fanns också möjlighet att 

snabbt återkoppla till intervjupersonen utifall nya frågor uppstod under transkriberingen eller 

om något hade behövt förtydligas.  

 

Vi har gjort vissa citat mer lättläsliga genom att lägga till eller ta bort upprepningar av ord och 

ändrat grammatiken, vilket Stewart och Shamdasani (2015, p. 117) hävdar är upp till personen 

hur en väljer att transkribera. Samtidigt hävdar Denscombe (2016, p. 386) att det är något som 

är ett måste för att ge läsaren en möjlighet att förstå ordföljden. Risken finns dock att när detta 

görs så försvinner det personen egentligen menade. Samtidigt kan detta förfarande också öka 

kunskapen då moderatorn vet vad som diskuterades under intervjun och på så sätt sätta det 

som sades i rätt kontext (Stewart & Shamdasani, 2015, p. 117). 

 

Det som saknas i en transkribering är ickeverbal kommunikation, gestikuleringar och bete-

endemässiga svar (Stewart & Shamdasani, 2015, p. 118). Vi har varit noga med att utifrån 

anteckningar och hur saker sades lägga till olika reaktioner inom hakparentes under transkri-

beringen för att hålla i minnet sinnesstämningen eller reaktionen som uppstod under specifika 

samtal. 

 

5.2 Urval/avgränsning 

 

I denna undersökning valde vi att begränsa oss till Kalmar kommun på grund av att båda skri-

benter var bosätta i kommunen och såg positivt på möjligheten att utföra intervjuerna i egen 

person. Kalmar kommun har sammanlagt 17 träffpunkter, vid studiens genomförande, som 

alla tillfrågades om de ville delta i studien (Kalmar kommun, 2018). 

 

Den här studiens intervjupersoner har valts ut genom ett icke-sannolikhetsurval. Denscombe 

(2016, p. 64) beskriver detta urvalsförfarande som icke slumpmässigt och att forskaren har 

möjlighet att själv bestämma vem som ska ingå i studien. Valet av de fem träffpunkterna som 

deltog i studien baserades på den svarsfrekvens vi fick efter förfrågan av deltagande i studien. 
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Det var sju träffpunktssamordnare från sex träffpunkter som svarade och av dem valdes en 

bort på grund av sent svar och begränsad tid i utförandet av studien. Tanken var i början att 

enbart intervjua fyra träffpunktssamordnare, men på grund av den dåliga svarsfrekvensen 

valde vi att säkra upp och boka intervju med dem alla. Detta gjordes också för att säkra upp 

möjligheten att hitta tillräckligt många besökande äldre att intervjua under den tidsram som 

var satt för studiens insamlande av material. 

De äldre besökande sökte vi upp med hjälp av träffpunktssamordnarna. Vi ansåg att träff-

punktssamordnarna hade större kunskap om vilka äldre som besöker deras träffpunkter och 

möjligtvis skulle vilja ställa upp på en intervju. Detta gjordes även för att undvika att utsätta 

människor som kanske inte skulle förstå innebörden av att vara med i studien och minimera 

risken att bryta mot de etiska principerna. Det utfördes fyra fokusgrupper, tre till fyra delta-

gare per grupp, med äldre besökare till träffpunkterna. Totalt intervjuades 13 äldre där åldern 

varierade mellan 68 till strax under 100 år.  

 

5.3 Bortfall 

 

Eftersom träffpunktssamordnarna fick hjälpa oss att söka upp äldre till intervjuer kan vårt 

urval av intervjupersoner ha påverkats. Risken finns att träffpunktssamordnare har valt att inte 

tillfråga besökare som de vet har en negativ syn på träffpunkten, och enbart valt äldre med 

positiv inställning till träffpunkten och dess personal. Trots riskerna för en snedvridning av 

resultatet anser författarna att det har varit fördelaktigt, dels för att minimera risken för etiska 

dilemman och öka chanserna för att hitta besökare till träffpunkten som var villiga att delta i 

studien. 

 

5.4 Analysmetod 

 

Studien har analyserats utifrån en kvalitativ analysmetod eftersom vi sökte efter förståelse för 

hur träffpunkterna är utformade och vilken funktion de har för äldre. Metoden som användes i 

studien för att analysera det insamlade materialet liknas vid den som Steward och Shamdasani 

(2015, pp. 123-124) kallar ”klipp-och-sortera”-metoden (fritt översatt) och har element av en 

tematisk analys som Bryman (2011, pp. 528-230) beskriver. Fördelen med ”klipp-och-

sortera”-metoden är att den är relativt snabb att använda sig av när det kommer till att analy-

sera transkriberingar, vilket var en fördel för oss då det inte fanns tid för mer djupgående ana-
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lysmetoder som en ren tematisk analys kan innebära. Metoden, ”klipp-och-sortera” innebär att 

transkriberingarna gås igenom och teman identifieras och kodas in utefter forskningsfrågorna. 

Nästa steg innebär att citaten klipps ut och sorteras in i de olika teman som blir grunden för 

resultat och analys. Samtidigt väljs citat ut inom de olika teman som kan hjälpa till att stärka 

analysen. Vi valde också att göra underliggande teman i de teman som skapades. Detta bör 

genomföras i en tematisk analys enligt Bryman (2011, pp. 528-230). 

 

När all transkribering var färdigskriven hade vi en god uppfattning kring vilka övergripande 

centrala teman som existerade i materialet. En kodningstabell (se bilaga 5) skapades med de 

övergripande centrala teman som hade identifierats och applicerades på allt det transkriberade 

materialet. Citat och diskussioner i transkriberingen kunde passa in under fler än ett tema och 

fick då mer än en kod. Alla citat som blev tematiserade kopierades sen över till separata do-

kument som dedikerats för varje tema. Citat från träffpunktssamordnarna och äldre hölls sepa-

rerade för att säkerställa att materialet inte skulle blandas och misstolkas. Dessa tematiserade 

dokument lästes sedan igenom för att identifiera underliggande teman inom de centrala teman 

som nu existerade och sorterades därefter (se bilaga 5) för att inte missa viktiga aspekter. Uti-

från de nya teman som skapats sorterades citaten med mål att underlätta sammanfattningen av 

resultatet och påbörja analysen. 

 

På grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet att låta någon annan forskare gå igenom det in-

samlade materialet. Det var bara studiens författare som analyserade och tematiserade un-

derlaget. Detta, påpekar Steward och Shamdasani (2015, p. 124) gör metoden svag eftersom 

det bara är en part som har kunnat tematisera och analyserat materialet. De rekommenderar 

själv att involvera fler parter som kan analysera och tematisera för att få en mer korrekt ana-

lys, vilket skulle även öka trovärdigheten för resultatet i studien. Däremot har kurskamrater 

läst igenom och opponerat studien, vilket minskar risken att citat har feltolkats. 

 

5.5 Arbetsfördelningen 

 

Under hela studiens arbetsgång har båda författarna varit delaktiga i alla delar av arbetet. Där-

emot har tidigare forskning och metod delats upp mellan författarna på grund av den tidsram 

som fanns för studien. Båda författarna har sökt och läst relevant forskning men det är Kenth 

som har sammanställt kapitlet tidigare forskning. Vita sammanställde kapitlet metod och me-
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todologiskt övervägande. Trots denna uppdelning har båda författarna varit med och bearbetat 

texten i de kapitel som skrivits separat. Resterande delar i studien har bearbetats och samman-

ställts av båda författarna för att uppnå bästa möjliga akribi genom hela arbetet. Intervjuerna 

har genomförts med båda författarna närvarande, men transkriberingarna efteråt har delats 

upp för att spara tid.  

 

5.6 Kvalitet och trovärdighet 

 

Kvalitén på ett arbete kan mätas genom fyra olika punkter enligt Mårtensson och Fridlund 

(2017, p. 431): trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet i 

en studie innebär att det finns en rimlighet i resultatet som kommer ifrån analysen av det in-

samlade materialet. I den här studien har vi använt oss av triangulering av problemet genom 

att intervjua två olika deltagarkategorier för att uppnå olika perspektiv på det undersökta pro-

blemet. Detta ger en tydligare bild i det insamlade materialet av problematiken som undersöks 

och ger en större rimlighet till ett resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017, p. 432). Respon-

dentsvalidering, som innebär att intervjupersonerna får läsa och svara den analys som forska-

ren gjort, hade också varit ett bra alternativ. Det hade varit bra då målet med respondentsvali-

dering är att få bekräftelse på att den beskrivning som författare har gjort är riktig, men på 

grund av tidsbrist har det uteslutits (Bryman, 2011, p. 353). 

  

Bekräftelsebarheten har åstadkommits genom att analysprocessen är tydligt presenterad och 

att analysen av studien har genomförts så neutralt som möjligt. Det hade varit till studiens 

fördel om fler personer hade fått möjligheten att granska transkriberingarna, analysen och 

resultatbeskrivningen, vilket hade kunnat öka bekräftelsebarheten ännu mer (Mårtensson & 

Fridlund, 2017, p. 432). 

 

För att uppnå en god pålitlighet till arbetet har samma personer förberett och genomfört inter-

vjuerna, vilka direkt därefter transkriberades. Vi valde att transkribera de inspelade intervju-

erna så nära inpå intervjuns genomförande som möjligt för att inte skapa en distans till dis-

kussionerna som uppstod. När analysen och resultatet genomfördes var vi noga med att för-

ankra analysen och våra ställningstaganden (med citat ifrån intervjupersoner) genom hela pro-

cessen för att inte påverka resultatet med våra egna värderingar och antaganden för att öka 

bekräftelsebarheten. Resultatet är även väl genomarbetat och utförligt beskrivet för att till-
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sammans med en god trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet öka överförbarheten av 

studien till andra grupper eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017, p. 432). 

 

Överförbarheten kan dock anses begränsad till studier vid träffpunkter med liknande fråge-

ställningar som den här studien har behandlat eftersom att studien är formad för det ändamå-

let. Ett annat problem som uppstår vid överförbarheten av kvalitativa studier är att en annan 

liknande studie skulle studera en annan tolkning av den sociala verkligheten eller en social 

verklighet med annan kontext. Om till exempel träffpunkter i andra kommuner har andra för-

utsättningar eller om det genomförs förändringar på de träffpunkter som har undersökts av 

denna studie så kan det påverka utfallet av en ny studie och kan troligtvis ge ett annat resultat 

(Mårtensson & Fridlund, 2017, p. 432). 

 

5.7 Etiska överväganden 

 

Studien följer Vetenskapsrådets fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, u.d.; Bryman, 2011, 

pp. 131-132); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet. 

 

Alla deltagarna har tagit del av information om studien både innan intervjuerna genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1), när de tillfrågades om deltagande, och under intervjuerna, ge-

nom en samtyckesblankett (se bilaga 2). Informationen innehöll en beskrivning av studiens 

syfte, studiens genomförande och att deltagandet är helt frivilligt. De blev även informerade 

om att de kan neka till att besvara frågor eller att när som helst avbryta intervjun, samt att de i 

efterhand kan bestämma sig för om de vill att den genomförda intervjun skall uteslutas ur stu-

dien. Avsikten med informationen är att upplysa deltagarna om studiens mål, deras rättigheter 

och för att uppfylla informations- och samtyckeskravet (Bryman, 2011, pp. 131-132; 

Vetenskapsrådet, u.d.)  

 

Inget material som samlats in genom intervjuerna som kunde utgöra en risk för att bryta del-

tagarnas anonymitet redovisades i studien. Om transkriberingar begärs ut från författarna så 

kommer känsliga data att strykas. Inga personuppgifter om deltagare har samlats in av förfat-

tarna för att minimera risken för spridning av känslig information. Det insamlade materialet 

till studien hålls bara tillgänglig till författarna samt skyddas från utomstående och används 
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enbart till studiens syfte. Detta görs för att skydda deltagarnas identitet och för att uppfylla 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2011, pp. 131-132). 

 

Författarna i denna studie var medvetna att det kunde uppstå ett maktförhållande gentemot de 

intervjuade personerna. Eftersom författarna har tolkningsföreträde när det kommer till ana-

lysen av empirin kan det resultera i ett ojämnt maktförhållande mellan författarna och infor-

manterna. En bra metod för att skapa jämnvikt i maktförhållandet är att ge informanterna möj-

lighet att ta del av analysen och resultatet, men på grund av tidsbrist har författarna inte möj-

lighet till detta (Miller & Glassner, 2016, p. 56). 

 

5.8 Förförståelse 

 

Förförståelse är en outtalad kunskap som syftar till människors antaganden, förväntningar och 

tolkningar (Thomassen, 2014, pp. 36-37). Vår tidigare kunskap om träffpunkter var låg och 

sträckte sig till att vi kände till dem och hade en uppfattning att de fanns till för de äldre för att 

erbjuda aktiviteter och bryta ensamhet. Genom praktik och arbetslivserfarenhet uppfattade vi 

att det var ett lågt deltagande på träffpunkterna generellt och att detta kunde bero på att verk-

samheten inte satsade på aktiviteter som äldre fann meningsfulla. 

 

6 Resultat och analys 

 

I följande kapitel presenteras resultat och analys av genomförda intervjuer med utgångspunkt 

i vårt syfte och frågeställningar. Resultatet och analysen utgår ifrån följande teman; introdukt-

ion till träffpunkten, motverka ensamhet, meningsfull tillvaro och delaktighet, vikten av en 

träffpunktssamordnare, hälsofrämjande aktiviteter och avslutar med träffpunktens betydelse 

för äldre. 

 

När intervjuerna citeras används förkortningarna ” V”, ”Ke”, ”T”, och ”TB” för att visa vem 

som gav oss citatet. 

V = Vita (Intervjuare) 

Ke = Kenth (Intervjuare) 

T = Träffpunktsamordnare 

TB= Träffpunktsbesökare  
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6.1 Introduktion till träffpunkten 

 

Träffpunkterna i Kalmar kommun når inte ut till alla äldre som skulle ha behov av att komma 

till träffpunkten enligt intervjuerna med både träffpunktssamordnare och besökande äldre. Det 

är svårt att nå ut till människor som inte genom sitt nätverk eller genom hjälp från hemtjäns-

ten/särskilt boende får information om träffpunkterna. Enligt en träffpunktssamordnare går 

informationen ut till alla att äldre är välkomna till träffpunkten, men trots detta har många 

äldre fortfarande uppfattningen att en måste ha insatser för att få delta på träffpunkterna. 

 

T - Fast vi känner ibland att vi inte når ut till de som verkligen behöver det. För att det 

blir ju de som redan har lite etablerad kontakt med antingen pensionärsföreningen eller 

kommunen på något sätt. Genom hemtjänst eller de som brukar komma hit. /…/ 

 

De äldre nämnde några gånger under intervjuerna att det vore bra om fler äldre fick kunskap 

om och blev introducerade till träffpunkterna. Denna önskan kom oftast i samband när samta-

len berörde ensamhet. Det kan tolkas som att denna önskan att fler äldre skulle behöva 

komma ifrån ensamheten beror på att de själva upplever eller har upplevt ensamhet och isole-

ring, och att de anser att träffpunkten är ett bra ställe för att skapa ett sammanhang som mot-

verkar den känslan. 

 

TB – Jag tycker bara det är en sak som är så synd att man inte kan nå fler själar som bor 

runtomkring. För det är ju så himla många som sitter ensamma i sina lägenheter och inte 

kommer ut någonting och är jätteledsna. /…/ 

 

När frågan ställdes till fokusgrupperna hur de hittade till träffpunkten svarade flera av de äldre 

att de själva har blivit introducerade till träffpunkten genom bekanta eller vänner. Men det 

finns även exempel på äldre som svarade att de först kom för att det serverades mat på träff-

punkten, vilken då kan tolkas ha blivit deras ingång till att bli aktiva på träffpunkten. Många 

äldre berättade att de rekommenderade andra människor, som exempelvis grannar och vänner, 

att komma till träffpunkten. 

 

TB - För min del kom jag hit av min granne. När jag kom hit så rekommenderade hon 

mig att gå på gymnastiken /…/ 
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Varför äldre med insatser och som är medlemmar i pensionärsföreningar kommer till träff-

punkten kan förklaras med att de genom sina sociala nätverk får resurser, i form av informat-

ion. Enligt Granovetters (1973) modell om starka och svaga band är det hjälpkontakter och 

samtalskontakter (svaga band) som ger mest resurser till personerna i nätverken. Genom hem-

tjänsten, pensionärsföreningen och grannar skapas svaga band till personerna inom båda om-

rådena, vilket skapar broar till andra grupperingar som kan bidra till resurser som annars inte 

hade varit tillgängliga. Detta skulle kunna förklara varför träffpunktsamordnarna ser fler be-

sökare från dessa områden, än besökare utan sociala nätverk som på något sätt är kopplat till 

träffpunkterna.  

 

Många äldre under intervjuerna berättade att deras introduktion till träffpunkten verkligen 

förändrade deras liv. En av de äldre som intervjuades uttryckte en stark känsla när hen berät-

tade om vad introduktionen till träffpunkten betydde för hen själv: 

 

TB– Ja, men jag har sagt att det är liv eller död när jag talar om… när jag flyttade 

ifrån… jag kom hit då började det ett nytt liv för mig… 

 

Från att inte ha någon mening med sin tillvaro och att livet inte vart värt att leva, är hen idag 

en flitig besökare på träffpunkten när det är något på gång. Träffpunkten gav här personen 

möjligheten att medverka i sin omvärld och aktivera sig på ett sätt som skapar mening med 

livet och tillfredsställer hans behov, i enlighet med aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin. Ak-

tivitetsteorin hävdar att ett högt välmående kan uppnås genom aktiviteter i sociala samman-

hang, vilket personen fick möjlighet till genom träffpunkten. Samtidigt kan hens förändring i 

välmående också förklaras med att personen nu har möjligheten att vara socialt aktiv i en nivå 

närmare hen hade tidigare i livet, i enlighet med kontinuitetsteorin. 

 

Personen hade inte samma möjlighet att vara delaktig i samhället och skapa sig en menings-

full vardag där hen bodde innan, vilket ledde till en möjlig sämre psykisk hälsa. Antonovskys 

(2005) teori om motstånd mot psykisk ohälsa (KASAM) skulle kunna förklara personens må-

ende, genom att hen hade låga värden i hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarheten visar 

att hen inte hade resurser tillgängliga, vare sig inifrån sig själv eller från nära vänner, och att 

tillvaron som personen levde i inte kunde erbjuda meningsfulla aktiviteter eller stimuli som 

var värda att lägga tid och energi på. Utifrån teorin kan det här tolkas som att träffpunkten 
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hjälper äldre att skapa meningsfullhet och hanterbarhet i livet som hjälper dem att hantera sin 

livssituation. 

 

6.2 Motverka ensamhet 

 

Ensamhet är det största problemet för den grupp som deltar i träffpunkterna, vilket framkom 

under intervjuerna med både äldre och träffpunktssamordnare. Detta styrker Andersson 

Svidéns et al. (2004) resultat i deras studie som pekar på att det främst är äldre som lever en-

samma som besöker träffpunkter. 

 

Flera av de äldre som intervjuades har på något sätt nämnt eller berört att träffpunkten är vik-

tig för de som är ensamma. De vittnade om att ensamheten kommer förr eller senare. Vänner 

försvinner och det är inte alla som har nära till släkt och familj, eller ens vill belasta dem. 

Träffpunkten blir här till en resurs för den ensamma äldre och i vissa fall blir den så viktig att 

den känns som ett andra hem. 

 

TB - Det finns ju många som inte har någon familj heller. De är beroende av träffpunkten 

för att det är deras enda ställe. Men det tror jag är allra viktigast, så länge man har barn 

och barn-barn… men helt plötsligt så kan det vara att man inte har den familjerelationen 

kvar, då är det riktigt viktigt /…/ 

 

Det framkommer tydligt i citatet ovan att träffpunkter fungerar bra för att motverka ensamhet. 

Träffpunkterna hjälper äldre att bryta det som Gaev (1976, refererad i Torstam 2010) benäm-

ner som social, andlig, emotionell och fysisk ensamhet. Träffpunktsbesökare nämner mycket 

om att ersätta sociala kontakter som på ett eller annat sätt försvinner och antyder vikten av att 

ersätta dem med nya kontakter via träffpunkten, vilket kan tolkas att träffpunkten bryter fysisk 

och emotionell ensamhet hos dem.  

 

TB – Det är min andra bostad. Jag är väl här… Ja det är inte många dagar i veckan jag 

inte är här. 

 

Ovanstående citat, där personen säger att träffpunkten är hens andra hem, kan tolkas som att 

den bryter även social och en sorts andlig ensamhet eftersom hen upplevdes inte känna me-

ningsfullhet med att vara hemma. Under intervjun nämnde personen nämligen tidigare att de 
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dagar hen av någon anledning inte kunde gå till träffpunkten upplevdes livet tomt och inne-

hållslöst. Detta kan också kopplas till Antonovskys (2005) begrepp meningsfullhet eftersom 

att vara hemma inte känns meningsfullt för personen. 

 

Det som skapar störst mening med träffpunkterna enligt det som framkom i intervjuerna är det 

sociala sammanhanget som skapas tillsammans med andra besökare. Alla träffpunktssamord-

narna berättade att de lägger stor vikt vid att en social aspekt ska genomsyra verksamheten 

med förhoppningen om att det bryter ensamhet och isolering och utökar besökarnas sociala 

nätverk.  

 

T – /…/ För många handlar det också just om det här med att komma hemifrån. Komma 

utanför sin egen miljö, se annat, prata med andra. /…/ 

 

I och med den sociala gemenskapen som erbjuds besökarna på träffpunkten skapas olika soci-

ala band mellan deltagarna. 

 

TB - Vi får prata med varandra vi lär känna varandra och… och vi kan be varandra om 

hjälp om vi skulle behöva med någonting… och framför allt det är det här att vi kan prata 

med varandra och känna varandra /…/ 

 

Utifrån ovanstående citat går det genom Granovetters (1973) modell att se att både starka och 

svaga band skapas på träffpunkterna. Vissa äldre använder ordet vänner ofta, även om det 

uppfattades mer som nära samtalskontakter som bara möttes på träffpunkterna. Under en av 

intervjuerna med besökande till träffpunkterna ställdes frågan direkt om vänskap har uppstått 

på träffpunkten. 

 

TB – Ja, vänner, det beror på vad du menar. Inte som man bjuder hem precis, men som 

man träffar ute och pratar med sen.  

 

Personen, i citatet ovan, var den enda under alla intervjuer som påpekade tydligt att det mer är 

bekantskaper som hen upplevde uppstod mellan hen själv och de andra medverkande på träff-

punkten. Benämningen bekantskap kan här ses som ett svagt band, där enligt Granovetters 

(1973) modell ingår hjälpkontakter och samtalskontakter. Personen hade dock nämnt tidigare 

att hen har kvar starka band, som familj och vänner. Granovetter (1973) nämner i sin modell 
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att styrkan på ett socialt band beror på tid lagd på relation, den känslomässiga intensiteten, 

intimiteten och ömsesidighet. Att just den här personen inte har skapat mer än svaga band på 

träffpunkten kan bero på att hen fortfarande har starka band i sitt nätverk. Denna redan existe-

rande relation kanske gör att hen inte behöver lägga lika mycket tid på träffpunkten för att 

känna sig tillfreds socialt, vilket i sin tur gör att det tar längre tid för personen att skapa till-

räckligt starka relationer att kalla någon för vän. 

 

De sociala banden som skapas på träffpunkten kan utifrån intervjuerna med deltagarna anses 

vara de mest betydelsefulla, eftersom de kan vara svårare att skapa själva. Dessa sociala band 

ger möjligheten att skapa nya bekantskaper och vänner som också ger tillgång till nya och fler 

resurser i deras liv.  

 

6.3 Meningsfull tillvaro och delaktighet  

 

Under intervjuerna med träffpunktssamordnarna används ofta orden meningsfullhet, delaktig-

het och att bli sedd i sammanhang som har med besökarna och aktiviteterna att göra. Träff-

punktssamordnarna har som mål att skapa aktiviteter som alla kan delta i och som ser till varje 

individs behov. 

 
T - /…/ men man tänker ju så här att man ska skapa en meningsfull tillvaro för den som 

kommer hit att man ska… Tycker det är viktigt att se varje människa för vad den är och 

vad man önskar, och vad man tycker om osv... 

 

De äldre är tydliga med att de får vara med och bestämma aktiviteter tillsammans med träff-

punktssamordnarna och känner att de blir lyssnade på. Däremot berättade träffpunktssamord-

narna att de äldre oftast inte kommer med egna förslag utan att de mer fångar upp idéer och 

tankar från deltagarna och sedan realiserar dem. Blir de äldre tillfrågade hävdar de själva att 

de oftast inte kommer med många egna idéer, men att de anser att träffpunktssamordnarna är 

duktiga på att fånga upp vad de vill ha för aktiviteter. Träffpunktssamordnarna är enligt de 

äldre väldigt duktiga på att försöka få dem delaktiga i besluten om vad som ska ske på träff-

punkten.  

 

T - /…/ att alla får bli delaktiga kan jag också känna för att det ändå är så att en del har 

förmåga att ta över och va väldigt… Men att man ändå får tänka till att jag ändå måste 
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se den där lilla människan som inte säger så mycket som inte kommer fram, och det är 

lite min uppgift då att ändå se så att alla ändå får vara med i gemenskap och känna att 

man har en del i det hela /…./ 

 

Samtidigt påpekade träffpunktssamordnarna vikten av att aktiviteterna måste kännas menings-

fulla för den äldre om hen ska ta sig till träffpunkten över huvud taget. 

 
T - Det handlar om att den ska ge meningsfullhet till de äldre och den sen i sin tur gör att 

man känner meningsfullhet och att man kan bidra aktivt på något sätt så gör det att man 

känner sig mer till freds de övriga timmarna på dygnet /…/ 

 

En träffpunktsamordnare påpekade även att aktiviteter kan skapa en viss meningsfull plane-

ring och aktivering innan personerna kommer till träffpunkten. 

 

T - /…/ då börjar man hemma med det här; ska jag duscha ikväll eller ska jag duscha 

imorgon? Jag vill se snygg ut när jag kommer! Jag måste klä upp mig när jag går ut… 

Jag måste ta på mig rena kläder. Alltså, det blir en planering… 

 

Träffpunktssamordnarna har också som mål att även involvera deltagarna i aktiviteterna. 

Detta innebär att de kan bli uppmuntrade till att hjälpa till att duka fram, baka, dra rullstolar, 

hjälpa andra besökare som har vissa nedsättningar, exempelvis syn. Det som träffpunktssam-

ordnarna understrykte var att oavsett handikapp kan alla vara delaktiga och hjälpa till och få 

känna sig behövd på ett eller annat sätt.  

  

T - Alla kan något även om alla inte kan allt. Tillsammans så klarar vi det mesta. Till ex-

empel jag kan ta det här med bakning där många säger att jag aldrig har bakat tidigare 

jag kan inte baka eller jag har bara en arm jag kan inte baka. Här kan vi alla något, en 

kanske kan hålla skålen, den andre kan hålla vispen, eller kan någon hålla i plåten, och 

den andra kan göra så. Tillsammans så klarar man helt plötsligt mycket mer vad man 

överhuvudtaget trodde att man kunde. Och det har fått många utav de som kommer att 

växa… att inte känna sig värdelös utan istället känna att jag faktiskt kan göra något 

här… 

 

En utmaning som kan uppstå, vilken träffpunktssamordnare belyste, är när det är många som 

vill vara med på en aktivitet som exempelvis bakning. Det gäller att kunna hitta en bra strategi 

så att alla som deltar kan känna sig delaktiga och nyttiga. För annars, berättade träffpunkts-
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samordnarna, finns risken att deltagarna som inte får något att göra känner sig värdelösa, att 

det inte finns någon mening med att de är där. Känns det inte meningsfullt för deltagarna är 

det kanske inte värt att lägga tid på aktiviteten, vilket Antonovsky (2005) hävdar är viktigt för 

att något ska kännas meningsfullt. Detta är något träffpunktssamordnarna jobbar hårt med, att 

få alla deltagarna engagerade, bli sedda i aktiviteten och känna sig behövda. 

 

Träffpunktssamordnarna vittnade att det finns personer som frivilligt hjälper till på träffpunk-

terna. De är väldigt uppskattade för sin insats både hos träffpunktssamordnare och äldre sam-

tidigt som det ger dem själva en mening med att hjälpa andra. En av de äldre som intervjuades 

ställde ofta upp och var stöd åt andra äldre som besöker träffpunkten och har funktionsned-

sättningar som gör det svårare för dem att delta fullt ut. 

 

TB – Men jag har ju alltid en bredvid mig. Jag hjälper en…  

TB – Ja, du hjälpte alltid henne. 

TB – Ja men hon har ju gått bort, hon var ju blind. Men hon spelade bingo, jag spelade åt 

henne. 

 

Äldre som väljer att hjälpa andra medmänniskor och frivilligt hjälpa till med verksamheten på 

träffpunkten gör troligtvis detta för att det gör dem själva gott. Enligt tidigare presenterad 

forskning (Baker, et al., 2005) ger produktiva aktiviteter som innehar en social komponent, är 

fördelaktig för någon annan och är meningsfulla för personen själv, en högre känsla av väl-

mående. Forskningen visar att en trolig orsak till att dessa äldre människor ställer upp och 

utför frivilligarbete är att det faktiskt gör att de mår bättre psykiskt. Även studien från 

Manasatchakun et al. (2016) kan hjälpa till att förklara varför äldre frivilligt hjälper till på 

olika sätt. Deras resultat pekade på att äldre upplever det viktigt att känna sig behövda i ett 

sammanhang, som i en grupp eller ett samhälle. Att dessa frivilliga skulle må bättre kan för-

klaras utifrån KASAM då de genom sitt frivilligarbete ökar begripligheten, hanterbarheten 

och meningsfullheten hos sig själva och på så sätt förbättrar sitt mående. Det kan även antas 

att ställa upp för någon annan ger en ökad meningsfullhet med träffpunkten även hos perso-

nen som blir hjälpt, eftersom de trots sina funktionsnedsättningar väljer att fortsätta komma 

tillbaka till träffpunkten. 
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6.4 Vikten av en träffpunktssamordnare 

 

Under intervjuerna kom det fram att träffpunktssamordnarnas roll innebär väldigt mycket för 

de äldre. Träffpunktssamordnarna kan ge stort stöd i den vardagliga livsföringen för äldre som 

kommer till träffpunkten, exempelvis kan de hjälpa till att ta kontakt med myndigheter och 

läkare, fungera som ett stöd vid både glädje och sorg, med mera. De äldre uppskattar även det 

sociala band som skapas till träffpunktssamordnaren. 

 

Alla träffpunktssamordnare som intervjuades påpekade på ett eller annat sätt att just relation-

en mellan besökaren och träffpunktssamordnaren var av stor vikt eftersom det skapar en 

trygghet hos de som deltar. Även om träffpunkten finns där och är öppen behövs ett ankare 

(en träffpunktssamordnare) som är ett känt och tryggt ansikte, annars väljer många att inte 

komma alls.  

 

TB - det räcker med att hon är ledig på onsdag tycker jag… 

/…/ 

TB – Jo, men visst de är väl duktiga de också [vikarierna]… Det räcker med att de kom-

mer en extra gång i vecka så är det lite vilset…  

TB - kontinuitet är viktigt… 

 

Under en av intervjuerna med deltagare, då träffpunktssamordnaren inte arbetade, kom det in 

en person som nästan direkt vände i dörren när hen fick reda på att det inte fanns någon an-

svarig där. 

 

TB – Lika bra att gå vidare, finns ju inget kaffe här ju. 

TB – nää. Inget kaffe. 

TB – det är inget att göra åt, man får gå hem och sova istället 

 

Citatet ovan visar att det är viktigt att det finns en träffpunktssamordnare på plats för att få 

besökarna att stanna och känna att det finns någon mening med att vara kvar. Enligt träff-

punktssamordnarna krävs det idag schemalagda aktiviteter för att få större delen av de äldre 

att komma till träffpunkten. 

 

T - Fast vi känner nu också att det börjar ändra sig. Vi känner att vi måste ha mer fasta 

saker på programbladet. För att de inte trillar in bara och tar en kopp kaffe eller liksom 
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nöjer sig med att sitta och prata. Men de vill gärna veta… jaha vad är det på programmet 

idag? Det är en orsak att man måste ha någonting för de ska välja att komma 

 

Relationen mellan träffpunktssamordnaren och besökarna är viktig på fler sätt än bara att få 

dem att komma till träffpunkten och känna sig trygga. Denna relation ger också den äldre en 

möjlighet att känna sig sedd och betydelsefull genom att dels bli lyssnad till när de har pro-

blem eller bara vill prata, men också vid tillfällen då de inte orkar eller känner lust att gå till 

träffpunkten. Några träffpunktssamordnare berättade om hur de kan höra av sig till besökare 

som inte har kommit till träffpunkten på ett tag, på något sätt har brutit sina mönster i delta-

gandet eller bara tipsa om en aktivitet som kommer. Detta var något som de äldre nämnde 

under intervjuerna och uppskattades mycket. 

 

T - /…/ Kanske ringa… brukar du komma och du har inte varit här på några dagar 

kanske man får ringa och fråga det var längesen du var här. Har det hänt något eller? 

Kan jag hjälpa dig med något? /.../ 

 

Alla de intervjuade äldre uppskattade sina träffpunktssamordnare på liknande sätt och häv-

dade att träffpunkten inte skulle vara densamma utan dem som arbetade där idag. Träff-

punktssamordnarens roll är av stor vikt för besökarna på träffpunkterna. Målet är att kunna se 

och ta sig tid för varje individ före, under och efter aktiviteter. Relationen som skapas mellan 

deltagaren och träffpunktssamordnaren kan tänkas skapa trygghet och blir på så sätt betydel-

sefull. Det band som skapas mellan båda parterna diskuterades nästan aldrig som ett sorts 

vänskapsband, utan kan tolkas mer som ett väldigt starkt svagt band där personer kan ta del av 

de resurser träffpunktssamordnarna har att erbjuda. Betydelsen av relationen som skapas visar 

sig tydligt i citatet där träffpunktssamordnaren ringer till en besökare som har varit frånva-

rande. Genom denna handling uppmärksammar träffpunktssamordnaren den äldre som kanske 

är i behov av att synas och känna sig behövd. Handlingen kan tänkas bryta en känsla av en-

samhet och öka meningsfullheten om frånvaron beror på sämre hälsa. Ett samtal från träff-

punktssamordnaren kan bidra till ett återupptagande av deltagandet på träffpunkten snabbare 

än om personen ska komma dit när hen känner sig bättre. Detta gör att välmående ökar om 

personen kan återgå till att vara aktiv i sociala sammanhang enligt aktivitetsteorin eller konti-

nuitetsteorin (Feldman, 2006; Tornstam, 2011). 
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6.5 Hälsofrämjande aktiviteter 

 

En av träffpunktssamordnarna berättade att träffpunkterna ökar möjligheten att bo hemma 

längre. Detta kan ses som ett bra komplement till hemtjänsten. Under intervjuerna har det 

framkommit att det inte finns mycket tid för hemtjänstpersonalen att socialisera eller stödja 

äldre med fysiska aktiviteter i hemmet, såvida de äldre inte har ett biståndsbeslut för det.  

 

T - … så kan man väl ändå se att man underlättar och förlänger boendet att man kan bo 

hemma längre. Att man har en meningsfulltillvaro man sitter inte hemma och tittar in i 

väggen, man sitter inte bara och tittar i fönstret. Det finns någonting att gå till man har 

någonting att göra. 

 

Träffpunkterna erbjuder möjligheten för äldre som besöker verksamheten att fortsätta hålla sig 

aktiva och främjar en bibehållen eller förbättrad hälsa. Träffpunktssamordnarna berättade att 

äldre som kommer hit med smärtor i kroppen, känner sig bättre efter att de besökt träffpunk-

ten. Även äldre berättade att på träffpunkterna så pratades det inte alls om sjukdomar och häl-

sotillstånd. Detta bidrar troligtvis till varför äldre känner sig bättre efter att ha besökt träff-

punkterna. De har fått annat att tänka på och ”glömmer” bort smärta och på så sätt ökar deras 

självupplevda välmående.  

 

T – /…/ Många som går med värk och som säger att när de kommer hit och vi börjar 

prata och pratar om annat. Plötsligt har de glömt att de hade sin värk och de säger ”Det 

är så skönt att komma hit för då får man vara såhär”. 

 

Träffpunkten behöver inte alltid erbjuda de äldre innehållsrika aktiviteter. Träffpunktssam-

ordnarna berättade att de äldre också uppskattar enklare aktiviteter, som fika och mat, vilket 

också kom fram under intervjuerna med de äldre. Mat och fika nämndes oftast mer än just 

rena sociala interaktioner under intervjuerna. Eftersom fika och mat alltid sker i grupp på 

träffpunkten, och att det uppskattades av besökarna, skulle även fikastunderna kunna katego-

riseras som sociala interaktioner. Det kan i och med detta tolkas att den absolut betydelsefull-

aste delen träffpunkterna erbjuder är just ett socialt sammanhang i gemenskap med andra. En 

träffpunktsamordnare sade att en bra aktivitet innehåller på något sätt mat:  

 

Ke – Vad innehåller en bra aktivitet för dig, vilka aspekter? 
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T – Fika! [skratt] Nämen alltså det kan vara… Mat är alltid poppis på något vis. /…/ För 

det vill de ha. Det är en sådan här typisk gammal grej liksom. Så fika innehåller oftast 

alltid en bra aktivitet på något vänster [skratt]... 

 

Varför det sociala uppfattas som viktigast för besökarna till träffpunkten kan bero på att en 

stor del av dem upplever ensamhet på ett eller annat sätt. En träffpunktssamordnare tog upp 

ett exempel som skulle visa på träffpunktens betydelse för hälsan för äldre hos de som inte har 

något socialt sammanhang. Hen menar att hälsan och ett socialt sammanhang är samman-

kopplat. 

 

T - Speciellt när man börjar känna att man inte är med i ett socialt sammanhang och då 

börjar det att man inte kanske sover om nätterna, och då ska man ha sömntabletterna för 

att du har svårt att sova. Och sen så sover du för länge på dagen så då känner du dig 

trött då. Så jag menar det är som ringar på vattnet det här liksom. 

 

Genom de sociala interaktionerna på träffpunkterna byggs sociala nätverk och känslan av en-

samhet minskar, då de bryter i all fall tre av Gaevs (1976 refererad i Torstam 2010) fem olika 

aspekter av ensamhet, nämligen social, emotionell och fysisk ensamhet. Dessa bryts genom 

att de äldre blir mer delaktiga i samhället, deras känslomässiga behov av närhet blir mättat för 

stunden liksom behovet av fysisk närhet. De sociala band som byggs under dessa fikastunder 

kan också bidra, enligt tidigare forskning gjord av Iecovich et al. (2004), till att bryta känslan 

av ensamhet. Resultatet av studien visade nämligen att även mindre bekantskaper kan mot-

verka ensamhet hos äldre. 

 

En annan form av aktivitet som utförs på träffpunkterna som är av stor betydelse för de äldre, 

enligt träffpunktsamordnarna, är fysiska aktiviteter i form av gymnastik, promenader och ex-

empelvis dans. Dessa fysiska aktiviteter bidrar till en bättre fysisk och psykisk hälsa till delta-

garna, säger träffpunktssamordnarna. Aktiviteter är utformade för att passa alla som deltar 

samtidigt som rörelserna ska medverka till att hjälpa bibehålla fysiska och kognitiva funktion-

er för de äldre. 

 

En träffpunktssamordnare hävdade att skillnaden syns på äldre som är med på fysiska aktivi-

teter, men berättade även att de äldre själva märker skillnad. De känner skillnaden i kroppen 
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och måendet under de uppehåll som blir per automatik när träffpunkten måste vara stängd 

under längre uppehåll, som exempelvis semesterperioden. 

 

V – Det är ju jättebra för det ju just det här som förebygger en mängd sjukdomar och 

funktionshinder. 

T – Absolut. Och man märker ju det. Som gymnastiken är ju väldigt… den kommer de ju 

alltid på. Och de som har haft lite problem, man har fått en stroke till exempel, vissa per-

soner då har ju märkt att man verkligen kommer tillbaka mycket snabbare. Man föll inte 

så långt ner för att man hade en viss grundkondition som man byggt upp under en tid då. 

Så då gick det mycket snabbare att komma tillbaka igen efter om man har ramlat eller 

sådana saker. /…/ 

 

Fysiska aktiviteter är en fast punkt på alla träffpunkters veckoplanering, men det varierar hur 

många gånger det sker i veckan beroende på träffpunkt. I alla intervjuer med besökare har det 

framkommit att de flesta äldre tycker om de fysiska aktiviteter som träffpunkterna erbjuder. 

Har de väl börjat gå känner de själva fördelen med att fortsätta för att kunna bibehålla sin rör-

lighet och hälsa. Enligt äldre skapade gymnastik en kontinuerlig aktivitet som gjorde att de 

faktiskt tog sig ut och till träffpunkten. 

 

TB – Sen har vi gymnastik och det har vi varje dag… /…/ men vi går varje dag och det är 

faktiskt riktigt bra för att man kommer i väg ut. Vi som inte går hit och äter kanske hade 

inte gått hit alls den dagen, det vet man inte… 

 

Utifrån intervjuerna kan det tolkas att alla aktiviteter på träffpunkterna är mer eller mindre 

sociala i grunden. När diskussioner om gymnastik uppstod kom oftast gemenskap och sociala 

kontakter upp i samma kontext, vilket kan tolkas att även fysiska aktiviteter har en stor social 

komponent för de som kommer till träffpunkten. Fysiska aktiviteter påverkar äldre positivt, 

inte enbart genom att de får förbättrad fysisk förmåga utan även att den hjälper äldre att skapa 

en struktur i vardagen genom att delta på fasta tider under veckan. De fysiska aktiviteterna 

innehåller också en stor social komponent då all fysisk träning genomförs i grupp. Detta kan 

jämföras med resultatet från Forsmans (2012) avhandling och en studie av Owari et al. (2018) 

där båda säger att socialt deltagande påverkar den psykiska hälsan positivt. Deras resultat kan 

förklara varför den fysiska aktiviteten även påverkar välmående för de äldre utöver upprätt-

hållandet av en god kroppslig funktion. Det sociala som uppstår på träffpunkterna bidrar tro-

ligtvis till att öka deltagares sociala nätverk, vilket också kan bidra till ett högre välmående 
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enligt studien av Wang (2016). Resultatet av studien visade nämligen att ju större socialt nät-

verk äldre hade och att de kände ett socialt stöd i livet påverkade hälsan positivt. Dessa resul-

tat visar att träffpunkterna troligtvis är en plats som ger äldre en positiv inverkan på hälsan, 

både fysiskt och psykiskt. 

 

6.6 Träffpunktens betydelse för äldre 

 

För att skapa en större förståelse för träffpunktens betydelse för äldre ställdes frågan: ”Om 

träffpunkten skulle upphöra, hur tror ni det skulle påverka er?”. Frågan skapade starka reakt-

ioner hos de äldre. 

 

TB – Nä, vore fruktansvärt. Det vore det värsta som skulle hända. 

 

Citatet ovan synliggör hur viktig träffpunkten är för de äldre, samtidigt som det summerar bra 

den initiala reaktionen som uppstod i grupperna när frågan ställdes.  

 

TB – Jag vet inte faktiskt om man skulle acceptera. Om jag skulle acceptera att det inte 

skulle finnas någonstans. När man kommer utifrån och vill komma hit och inte kunna läsa 

tidningen, ingenstans att ta vägen. Jag tycker det är lite… liksom att det ska finnas en lo-

kal även för de äldre. 

 

De känner sig även till viss del berättigade till ett ställe som träffpunkten vilket citatet ovan 

pekar på. Citatet kan även tolkas som att det inte finns andra ställen där äldre kan gå och få 

samma möjligheter och resurser som träffpunkterna erbjuder idag. 

 

TB – Det vore katastrof om dem la av! För många faktiskt. 

TB – Ja det vore det! Det vore en katastrof. Det vore synd om barnen [deras barn]! 

TB – Det skulle vara hemskt. 

 

Detta citat kan tolkas som att äldre upprätthåller en betydande del av sina sociala nätverk ge-

nom träffpunkterna och utan dem skulle dessa gå förlorade. Istället skulle de äldre söka sig till 

sina barn för att få tillgång till något socialt nätverk och socialt sammanhang. Att det vore 

synd om barnen skulle kunna tolkas som att de äldre inte har en önskan att belasta sina nära 
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och kära utan de vill kunna klara sig själva. Detta visar i sin tur på att träffpunkterna kan ge 

äldre möjligheter att utveckla och utöka sina sociala nätverk utanför sin kärnfamilj. 

 

TB – Om man vänder på det så tycker jag såhär. Kommunen ska jävla vara glada att det 

finns träffpunkter. Att vi håller oss lite ungdomliga och orkar, som gymnastik och ut och 

röra på sig, istället för att ligga som paket på ett sjukhus och bara bli vända i en säng. 

Vad är det för mening? Då är det ju bättre att man får en spruta så man somnar in. Det 

vill inte jag vara med om! 

 

Besökarens citat kan tolkas som att hen känner att det är viktigt för äldre att hålla sig friska 

och i form, både fysiskt och psykiskt (hålla sig ungdomlig). Citatet kan tolkas som att det är 

på träffpunkterna äldre kan få möjligheten att hålla sig pigga och friska, vilket också skänker 

en viss mening med livet. Meningsfullheten kan tolkas komma från just det faktum att de 

äldre kan fortsätta vara aktiva i samhället i den utsträckning som de själva önskar i enlighet 

med aktivitets och kontinuitetsteorin (Feldman, 2006; Tornstam, 2011).  

 

De häftiga reaktionerna kan tolkas att de äldre faktiskt känner att träffpunkterna är deras enda 

möjlighet att känna mening med livet och motverka känslan av ensamhet. Om de skulle för-

lora träffpunkterna har de ingenstans att skapa nya sociala kontakter eller bygga ut sitt sociala 

nätverk, vilket utifrån citaten kan tolkas som något äldre värdesätter. 

 

7 Slutdiskussion 

 

Anledningen till att vi valde inriktningen träffpunkter för äldre var att båda författarna är in-

tresserade av just målgruppen äldre. I och med studien såg vi möjligheten att skapa en större 

förståelse för vad äldre finner betydelsefullt med deltagandet på träffpunkten. Hos oss väcktes 

det ett intresse att studera träffpunkterna närmare med målet att få fram hur träffpunkterna kan 

bidra till ett gott åldrande. 

 

I följande text kommer vi att presentera en diskussion kring resultat och analys, därefter 

kommer metodens för-och nackdelar att diskuteras och avslutningsvis förslag till på framtida 

forskningsidéer. 
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7.1 Resultatdiskussion 

 

Träffpunkterna betyder mycket för de äldre som mötesplats där sociala nätverk kan byggas ut 

och skapas. Framförallt är det, utifrån intervjuerna, äldre som känner sig ensamma som besö-

ker träffpunkterna mest. Det överensstämmer med Andersson Svidens et al. (2004) studie att 

det är mest äldre som lever ensamma som kommer till träffpunkterna. Äldre med ett aktivt 

socialt nätverk besöker också träffpunkterna, men inte lika frekvent eftersom de troligtvis inte 

har samma behov. De som kommer till träffpunkten har också oftast redan en koppling till 

kommunala insatser, genom hemtjänst eller boende, vilket vittnade på svårigheten att nå ut till 

äldre som kanske skulle behöva besöka träffpunkterna men inte har någon insats. Men äldre 

berättade också att de försöker sprida information om träffpunkterna genom att rekommen-

dera och berätta om det för andra. Detta kan visa på att äldre som deltar i träffpunkterna, ser 

vinsten av sitt deltagande och önskar att fler äldre också kunde ta del av det som skapas där. 

De sociala nätverken som skapas via träffpunkten är viktiga för äldre då de hjälper till att 

sprida resurser i form av hjälp och information som de annars har svårt att få ta del av, vilket 

belyses genom Granovetters (1973) modell om sociala nätverk och hur resurser blir tillgäng-

liga i dem. 

 

Träffpunkterna är bra medel för äldre att bryta sin isolering och känsla av ensamhet, vilket 

diskuterades ofta av äldre under intervjuerna. Utifrån den ensamhet som diskuterades kan det 

tolkas som att träffpunkterna bidrar med att motverka det Gaev (1976, refererad i Torstam, 

2010) benämner som social, andlig, emotionell och fysisk ensamhet. Detta tyder på att träff-

punkterna erbjuder äldre möjligheten att träffa andra människor, skapa relationer och ge dem 

en mening med livet. 

 

Intervjuerna med de äldre visade på att relationer mellan besökarna skapas på träffpunkterna, 

men att det även skapas meningsfulla relationer till träffpunktssamordnarna. Relationerna som 

skapas mellan besökarna benämndes oftast som vänner eller bekanta. Det finns en antydan att 

vänskapsrelationer enbart skapas om starka band saknas, vilket kan tyda på att de äldre som 

får riktiga vänner på träffpunkten i större utsträckning saknar starkare band i sina nätverk. Till 

viss del överensstämmer vårt resultat med Hennings et al. (2015) studie att samtalskontakter 

skapades på träffpunkter, dock kan vi också se i vårt resultat även att äldre skaffar sig nya 

vänner på träffpunkter. Relationen mellan träffpunktssamordnare och deltagare har visat sig 

viktig för att äldre ska känna sig trygga och regelbundet delta på aktiviteter. Den här relation-
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en kan tolkas viktig för äldre då träffpunktssamordnarna fungerar som en brygga till andra 

resurser i samhället samt nya sociala nätverk, som de annars inte kunnat ta del av. 

 

Träffpunktssamordnarna hjälper till att skapa meningsfullhet för äldre i verksamheten genom 

att se till att alla är delaktiga och blir sedda. Delaktigheten för äldre ser olika ut beroende på 

hur många som deltar i aktiviteten och vilken aktivitet det är. Grundtanken hos träffpunkts-

samordnarna är att alla på ett eller annat sätt ska vara delaktiga oavsett om de har funktions-

nedsättning eller inte, för att de äldre ska känna det meningsfullt att vara på plats. Träffpunk-

terna erbjuder också möjligheten att vara delaktig i verksamheten i större uträckning genom 

att frivilligt hjälpa till på träffpunkten. Vissa äldre väljer att engagera sig mer än andra i träff-

punktsverksamheten och blir frivilligarbetare, som kan innebära att hålla i aktiviteter men 

också hjälpa andra. Äldre som väljer att hjälpa andra kan antas uppleva meningsfullhet, men 

också skapa en känsla av att faktiskt vara behövd. Att vara behövd, som äldre, är också något 

Manasatchakuns et al. (2016) studie visade skapade meningsfullhet och en högre självkänsla. 

Meningsfullhet är också av stor vikt när det kommer till att upprätthålla en god hälsa, då me-

ningsfullhet enligt Antonovsky är en del i att motverka ohälsa. 

 

Träffpunkterna erbjuder både sociala och fysiska aktiviteter som inte bara bidrar till fysiskt 

bättre hälsa, utan även psykisk. De fysiska aktiviteterna innehar också de en stor social funkt-

ion för äldre, vilket intervjuerna vittnade om. Sociala sammanhang hjälper till att skapa nya 

sociala band och utökar det befintliga sociala nätverket, vilket i sin tur leder till ett högre väl-

mående hos äldre (Wang, 2016). Detta kan förklara varför de äldre i studien uppskattade de 

fysiska aktiviteterna. De bidrar även de till ett högre mått av välbefinnande genom den sociala 

aspekten. Flera studier visar på att sociala aktiviteter bidrar till ett högre mått av välbefin-

nande och god psykisk hälsa (Baker, et al., 2005; Eakman, et al., 2010; Owari, et al., 2018; 

Forsman, 2012). Aktiviteterna på träffpunkterna erbjuder de äldre en möjlighet att medverka 

aktivt och möjligheten att bevara sin egen önskade nivå av delaktighet i samhället, i enlighet 

med kontinuitetsteorin och aktivitetsteorin som hävdar att detta kan bidra till livskvalitet och 

ett högre mått av välbefinnande (Tornstam, 2011, pp. 125, 190; Feldman, 2006, pp. 633-634; 

Atchley, 1999, pp. 4-9). 

 

Utifrån intervjuerna har det framkommit att träffpunkterna har mycket att erbjuda äldre som 

de själva skulle ha svårt att ersätta om verksamheten inte hade funnits. Studien gjord av Ieco-

vich och Biderman (2013) kan visa att människor som deltar i verksamhet som kan liknas vid 
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träffpunkter har ett högre mått av livskvalitet. Detta kan förklara reaktionerna från de äldre 

när frågan om träffpunkterna skulle försvinna kommer på tal. Det visar på hur svårersättlig 

träffpunkten skulle kunna vara om den försvann. Äldre blev upprörda av bara tanken vilket 

kan tolkas att träffpunkten numera är en stor del av deras liv. Utifrån denna studies resultat 

går det att se att träffpunkterna hjälper äldre att skapa nya sociala kontakter, ge meningsfullhet 

till vardagen genom möjligheten att delta i olika aktiviteter vilka i sin tur bidrar till att äldre 

kan leva ett aktivt och hälsofrämjande liv. 

 

7.2 Genomförandets för och nackdelar 

 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod var ett naturligt val eftersom vi ville undersöka de 

äldre och träffpunktssamordnare egna upplevelser och tankar, genom intervjuer, om träff-

punkterna. Vi anser att bådas perspektiv har varit viktiga för att få en mer komplett bild av 

träffpunkterna. Fördelen har legat i att gruppernas svar kan ställas mot varandra och se hur 

verksamheten upplevs från olika perspektiv. Såhär i efterhand ser vi att gruppintervjun med 

två träffpunktssamordnare har gett oss en mer komplex bild av träffpunkterna, då de hade 

möjlighet att under intervjun diskutera med varandra våra frågor. Övriga enskilda intervjuer 

med träffpunktssamordnare gav oss väldigt mycket, men vi känner ändå att om fler träff-

punktssamordnare haft samma möjlighet att diskutera hade det gett oss mer ingående material 

som skulle kunna berikat vårt resultat. Känslan är att det inte hade förändrat resultatet, men 

det hade troligtvis kunnat fördjupa analyserna. 

 

Om det hade funnits tid och möjlighet kunde studien möjligtvis med fördel utvecklats även 

med intervjuer med äldre som väljer att inte gå på träffpunkten. Detta hade gett oss även deras 

perspektiv och genom det fått djupare insikt i varför de inte går, vilket skulle kunna ge en 

rikare analys varför äldre kommer till träffpunkten och vad de får ut av deltagandet. 

 

Vi hade önskat att fler träffpunktssamordnare hade svarat och visat intresse på att delta i stu-

dien. Detta hade gett oss en möjlighet att själva göra ett urval med vilka träffpunkter studien 

skulle innefatta. Även vårt beslut att låta träffpunktssamordnarna bestämma vilka äldre som 

skulle intervjuas skulle kunna ifrågasättas. Träffpunktssamordnarna har fått en möjlighet att 

själva välja vilka som ska representera träffpunkterna. Detta gjorde att vi själva inte kunde 

göra ett riktat urval samtidigt som träffpunktssamordnarna hade möjligheten att välja äldre de 
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visste var positivt inställda till dem själva och träffpunkten. Vi var medvetna om risken med 

att träffpunktssamordnarna själva skulle välja ut äldre, men det gav oss en fördel i och med att 

de känner deltagarna och på så sätt minimerade vi risken att någon skulle känna sig tvingad 

att vara med i studien.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi undersökte träffpunkterna med målet att få en djupare förståelse för hur de kan bidra till 

meningsfullhet, god hälsa och inneha en förebyggande funktion i ett gott åldrande. Utifrån 

vårt arbete finner vi ett antal forskningsområden inom träffpunkterna som kan vara värda att 

undersöka: 

 

 Finns det skillnader på upplevelsen av vad träffpunkterna kan erbjuda äldre utifrån 

kön och etnicitet? 

 Hur påverkas kvalitén på aktiviteterna som träffpunkterna erbjuder vid högt delta-

gande?  

 Varför väljer vissa äldre att inte komma till träffpunkterna?  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter, som heter Vita Nykyforuk och Kenth Odkil, och läser för nuvarande 

båda på termin sex på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. I termin 

sex skriver vi vårt examensarbete och inom ramen för detta genomförs en vetenskaplig 

studie. Syftet med detta arbete är att belysa och analysera och få djupare förståelse för 

besökande äldre och träffpunktssamordnares syn på verksamheten. Detta för att skapa 

större förståelse för hur träffpunkter kan bidra till att skapa meningsfullhet för äldre. 

 

Vår ambition är att intervjua samordnare på träffpunkter och vår förhoppning är att nå-

gon av era samordnare är intresserade av att ställa upp på en semistrukturerad intervju 

under ca en timmes tid. Vårt syfte med intervjun är att få ta del av samordnarnas arbets-

sätt, syn på verksamheten och få djupare kunskap om träffpunkter.  

 

Vår förhoppning är också att få möjlighet att intervju äldre, som besöker er träffpunkt, i 

grupp, så kallat fokusgrupp. Syfte med att ha en fokusgruppintervju med äldre är att få 

djupare förståelse om äldres syn på träffpunkter. Tanken är att få med ett antal äldre 

som besöker träffpunkterna och på ett avslappnat sätt diskutera betydelsen av träffpunk-

ten för dem. Gruppintervjun är tänkt att pågå i ca en timme. De äldre kommer att tillfrå-

gas om de vill ställa upp på en gruppintervju, och kommer vid samma tillfälle få ta del 

av syftet med studien. 

 

Vid genomförande av studien tas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer på största 

allvar och kommer att prägla arbetet. Dessa forskningsetiska principer innebär i korthet 

följande:  

 Deltagande i forskningsintervju är frivilligt. Alla intervjupersoner har rätt att av-

stå från att besvara enskilda frågor och kan när som helst avbryta intervju och 

sin medverkan i undersökningen utan att behöva uppge anledningen.  

 Intervjupersonernas namn kommer anonymiseras i studien.  

 För att underlätta transkriberingen av intervjumaterialet och inte missa viktiga 

aspekter i intervju har vi tänkt spela in intervjuerna. Materialet som kommer att 

samlas in under intervjun kommer att hållas under vår uppsikt och kommer inte 
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att spridas till någon obehörig. Våra diskussionsfrågor kommer att utformas på 

sådant sätt att vi inte direkt ber om känsliga eller personliga uppgifter. Om käns-

lig information kommer fram kommer den inte heller att användas och sedan ra-

deras.  

 Efter godkännande av uppsats kommer inspelningsfilen och intervjusamman-

ställning att förstöras.  

 

Om ni har någon träffpunktsamordnare som är intresserad av att ställa upp på en inter-

vju, önskar vi önskar vi hålla den under vecka 15, 16 eller 17 och vi är flexibla när det 

kommer till tid på dagen och veckodag. Med ert godkännande önskar vi nyttja era loka-

ler för intervjuerna med både träffpunktsamordnare och äldre.  

 

Vi önskar ni vidarebefordrar detta informationsbrev till era träffpunktssamordnare så att 

de får ta del av syftet med studien. 

 

Om ni har frågor eller om något är otydligt är ni välkomna att höra av er till oss. Kenth 

Odkil  

ko222ft@student.lnu.se 

Vita Nykyforuk 

vn222ch@student.lnu. 

 

Ni är även välkomna att kontakta vår handledare, Jan Petersson, professor i socialt ar-

bete på Linnéuniversitetet. E-post: jan.petersson@lnu.se 

 

Vänliga hälsningar  

Socionomstudenter Kenth Odkil & Vita Nykyforuk 

  

mailto:vn222ch@student.lnu
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9.2 Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
 
Syftet med studien är att belysa och analysera och få djupare förståelse för besö-
kande äldre och träffpunktssamordnares syn på verksamheten. Detta för att skapa 
större förståelse för hur träffpunkter kan bidra till att skapa meningsfullhet för äldre. 
Deltagande i studien innebär en intervju på 30 till 60 min med Kenth Odkil och Vita 
Nykyforuk, två socionomstudenter från Linneuniversitetet, Kalmar. 
 

□ Jag går med på att intervjun spelas in och att materialet kan an-

vändas till denna examens-studie. Jag har fått information och förstå-
else för att inspelningen kommer att förstöras efter det att studien är 
klar. 
 

□ Jag förstår att mitt namn och personliga detaljer som kan identifi-

era mig kommer att ändras i transkriberingen och i den skrivna studie-
rapporten, för att minimera risken för igenkänning. 

□ Jag förstår att deltagandet är frivilligt; att jag kan ställa frågor un-

der tiden, får avstå att svara på frågor och kan be att avsluta intervjun 
när som helst. 

□ Jag går med på att ingå i studien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagarens namn:……………………………………………………………………… 
 
 
 
Underskrift:……………………………………………………………………………… 
 
 
Datum:…………………………………………………………………………………… 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide för äldre 

1. Vad innebär träffpunkten för er? 

2. Varför tror ni träffpunkten finns? 

3. Hur kommer det sig att ni började gå på träffpunkten? 

4. Vilken betydelse har träffpunkten för er? 

5. Varför besöker du/ni träffpunkten? 

o Kommer ni till träffpunkterna också när det inte schemalagda aktiviteter? 

o Vad hittar ni på då? Om inte, varför då? 

6. Vad får er att må bra?      

7. Hur viktig är det att någon håller i träffpunkten? 

8. Vad uppskattar du/ni mest med träffpunkten? 

9. Hur ofta besöker ni träffpunkten? 

o Hur påverkar er ekonomi valet av fritidsaktiviteten, eftersom vissa akti-

viteter kostar? 

10. Om ni skulle önska fritt hur skulle ni vilja att träffpunkten skulle se ut och er-

bjuda? 

11. Får ni vara med och bestämma aktiviteterna tillsammans med träffpunktssam-

ordnarna? 

o Vilken betydelse har det för er att få möjligheten att vara med och ut-

forma aktiviteter på träffpunkten 

o Om ni inte är med, varför väljer ni att inte vara med och påverka träff-

punktens utformning? 

o Finns det någonting som ni saknar på träffpunkten?  

o Har ni framfört dessa önskemål till träffpunktsamordnare? 

 

12. Vilken betydelse har det för er att träffa andra människor på träffpunkter?  

o Har ni fått nya bekantskaper genom träffpunkten? 

13. Kan träffpunkterna erbjuda möjligheten till att utföra intressen och hobbys på 

träffpunkten? 

o Finns det något som ni gjort tidigare, som ni skulle vilja utföra på träff-

punkter? 

14. Om träffpunkten skulle upphöra, hur tror ni det skulle det påverka er? 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjuguide för träffpunktssamordnare 

1. Hur är träffpunkten utformad, vem utformar den? 

2. Vilken betydelse har en träffpunkt utifrån organisationens synvinkel? 

3. Vad innebär träffpunkten för dig? Vilken funktion har träffpunkterna enligt dig. 

Ange tre och gradera.  

4. Får ni någon utbildning för att hålla i aktiviteter på träffpunkten?  

5. Vad ingår i samordnarens arbetsroll? 

6. Vilket utrymme känner du att du har som träffpunktsamordnare på träffpunkten 

när det kommer till val av aktiviteter, utformning, osv? 

7. Vad innebär en aktivitet för dig? 

8. Vilken ambition har du med träffpunkten? 

9. På vilket sätt anser du att verksamheten uppnår målen med träffpunkten? 

10. Hur och vem utformar aktiviteterna på träffpunkten? 

 Utformas aktiviteterna efter personalens antaganden om vad äldre skulle 

må bra av eller utgår ni utifrån äldres önskemål och intressen? 

 Tänker ni i genus tankar 

11. I vilken utsträckning har besökare inflytande på verksamheten. Vem bestämmer 

aktiviteternas innehåll?  

12. Vilka förväntningar har de besökande äldre på er träffpunkter anser ni? 

13. Hur gör ni för att uppmuntra äldre till att prova på nya saker/ aktiviteter? 

14. Hur mycket försöker ni att övertala äldre som avstår från en aktivitet att med-

verka? Vad gör ni för att ta reda på varför en individ avstår från en viss aktivitet?  

15. Hur får man information om träffpunkterna om man är ny på boende/hemtjänst 

exempelvis? 

16. Vad tror du att äldre finner betydelsefullt med träffpunkterna? Den sociala eller 

aktiviteterna som är betydelsefulla? 

17. Finns det önskemål från äldre som ni inte kan utföra på grund av begränsningar 

inom verksamheten.   

18. Hur ser deltagandet ut med tanke på kön? Varför tror du det ser ut som det gör? 

19. Ser du någon skillnad mellan manlig och kvinnlig deltagande? 

20. Är någon äldre som är med och volonterar? (med äldre också) 
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9.5 Bilaga 5 – Kodningstabell 

Första tematiseringen 

Kod Vad som ingår i koden 

Soc01 Socialt sammanhang 

Ens02 Ensamhet 

Vikt03 Att känna sig viktig/bli sedd – allt om hur 

viktig träffpunktsamordnaren är. 

Förv04 Förväntningar på träffpunkten 

Diss05 Diskussionsmaterial 

Hälsa06 Hälsorelaterat – sover dåligt, medicin etc. 

 

Andra tematiseringen 

Socialt Allt som har med socialt att göra 

Hur man blir introducerad till träffpunk-

ten 

Hur man kom till träffpunkten 

Volontär Frivilligarbete 

Bli sedd/delaktighet/Meningsfullhet Allt som berör meningsfull-

het/delaktighet och bi sedd 

Äldres förväntningar på träffpunkten Äldres förväntningar 

Vikten av träffpunktssamordnare Relationen till träffpunktssamordnaren 

Träffpunktsamordnarens förväntningar på 

träffpunkten 

Träffpunktssamordnarens förväntningar 

Äldres exempel på hälsofrämjande Äldres exempel 

TPS exempel på hälsofrämjande Träffpunktssamordnarens exempel 

Kommunens mål Citat som stämmer överens med målen 

Vilka aktiviteter nämner de? Gympa, fika etc. 

Motverka ensamhet/socialt Allt som berör ensamhet 

Tunna band  vänskap eller andra benämningar 

Medbestämmande Medbestämmande 

Resurser Som att påverka något, ta del av info etc. 

Nya aktiviteter Hur äldre upplever nya aktiviteter 

Fysiska aktiviteter Fysiska aktiviteter 

kvalitet i verksamheten Vad träffpunktssamordnarna benämner 

som kvalitet 
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9.6 Bilaga 6 - Målsättning och struktur för sociala aktiviteter i 
omsorgsförvaltningen 

 

Se dokumentet nästa sida
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Bakgrund  
Kalmar kommun har via Omsorgsnämnden prioriterade mål att utveckla 
och öka det sociala innehållet på kommunens vård och omsorgsboen-
den. Socialstyrelsens brukarundersökning har visat att Kalmar kommun 
ligger under snittet i riket vad det gäller nöjdhet med sociala aktiviteter 
och därför ses sociala aktiviteter som ett prioriterat förbättringsområde. I 
januari 2016 genomfördes en omorganisation gällande kommunens 
träffpunkter och därav uppkom också behovet av en reviderad struktur 
och målsättning för verksamheten men också ett förbättringsarbete med 
sociala aktiviteter överlag på kommunens vård och omsorgsboenden. 

 

Strukturen och målsättningen har sin utgångspunkt och grund i 5 Kap. 4§ 

andra stycket Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att ”socialnämn- 
 

den ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull till-
varo med andra”. 

 

Samt Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2012:3 ”om värdigt liv och välbe- 
 

finnande och syftar till att skapa goda förutsättningar för äldre människor inom 
soci-altjänsten”. 

 

Utöver struktur och målsättning ska kommunen också revidera hand-
lingsplanen för sociala aktiviteter samt skapa en plan för hur verksam-heten 
skall följas upp enligt kommunens fastställa mål och styrdokument. 

 

 

1.  Målsättning 
 

Omsorgsnämndens mål med sociala aktiviteter är att kommunens äldre 
inom omsorgen ska få en ökad meningsfull tillvaro och känna välbefin-
nande. För detta har en grundläggande och tydlig struktur samt målsätt-
ning med verksamheten kring sociala aktiviteter skapats. Målsättningen 
från omsorgsnämnden är kunna erbjuda 2 aktiviteter/dag samt 1 aktivitet 
per helg. Kunna erbjuda omsorgstagare och äldre ett generöst och varie-
rat musik och kulturutbud samt verka för ökad utevistelse. Sociala aktivi-
teter ska också ha en tydlig förankring ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Målsättningen med att öka sociala aktiviteter och utveckla träffpunkts-
verksamheten är att motverka ensamhet och bidra till trygghet för om-
sorgstagare. Ge människor en möjlighet att stärka och bibehålla psy-
kiska/fysiska förmågor så långt det är möjligt och därmed förskjuta 
hjäl-pinsatser. Möta olika individer med olika behov samt anpassa soci-
ala ak-tiviteter efter behovet. Fokus på friskfaktorer hos individen istäl-
let för riskfaktorer. 

 

Målsättningen är också att utveckla samarbetet och samverkan med 
andra aktörer såsom frivilliga, skolor, universitet, pensionärsföreningar 
och andra organisationer samt verka som ett stöd för anhöriga samt bi-
dra som stöd i anhörigfrågor.  
Ge god information till omsorgstagare äldre och anhöriga gällande 
soci-alt innehåll och utbud i verksamheten. 
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Omsorgstagaren i fokus ska genomsyra samtliga sociala aktiviteter vil-
ket innebär att verksamheten planeras utifrån behov och önskemål så 
långt det är möjligt efter verksamhetens förutsättningar. 

 

2. Definitioner av begrepp 
 
 

Socialt innehåll  
Definitionerna på socialt innehåll varierar men Nestor FoU center i sam-
råd med litteratur diskussion med myndigheter bland andra definierar 
socialt innehåll enligt följande: 

 

”Att på äldreboendet, i hemmet, på den geriatriska avdelningen eller 
dagverksamheten utforma dagen så att den stärker den äldre perso-
nens fysiska och psykiska välbefinnande genom uppmuntran  
av interaktion med omvärlden och av den äldre personens egna initiativ” 

(http://www.demenscentrum.se/globalassets/fou_pdf/07_fou_nestor_s 

ocialt_innehall.pdf.pdf). 

 

Social aktivitet  
Social aktivitet definieras enligt Världshälsoorganisationen och Socialsty-

relsen som ”en persons genomförande av en uppgift eller handling”  
(https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/1054 
6/2003-4-1.pdf ).  
Aktivitet kan vara att vara aktiv i olika sysselsättningar och med andra 
människor. Aktiviteter kan vara för nöje och rekreation samt aktiviteter 
i vardagen som att laga mat eller trädgårdarbete. Sociala aktiviteter tillför 
psykisk eller fysisk stimulans och är motsatsen till att vara passiv. 

 

Rehabiliterande förhållningssätt  
Socialstyrelsen beskriver kort att rehabiliterande förhållningssätt innebär: 

 

- Att processen utgår från en helhetssyn.  
- Processen är framtidsinriktad och fokuserar på det friska samt 

på konkreta problem.  
- Omsorgstagaren är subjektet i sin egen habilitering och reha-

bili-tering. 

 

Rehabiliterande förhållningssätt handlar om att stärka och bibehålla de 
färdigheter omsorgstagaren har så långt det är möjligt vilket innebär att 
personal inte tar över omsorgstagarens förmåga att agera självständigt.  
Personalen finns om ett stöd till omsorgstagaren i de sysslor omsorgsta-
garen inte klarar självständigt efter dennes förutsättningar. Personalen 
motiverar och uppmuntrar till att göra egna val och fungerar som ett 
stöd i bibehållandet av intressen vanor och att fortsätta ha ett eget an-
svar för sin vardag. 

 

Omsorgstagare Anhörig Närstående  
Omsorgsförvaltningen använder sig av samma begrepp som i regering-
ens proposition i Prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer 
närstående. Den närstående avses den person som tar emot stöd, vård 
och omsorg. 

http://www.demenscentrum.se/globalassets/fou_pdf/07_fou_nestor_socialt_innehall.pdf.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/fou_pdf/07_fou_nestor_socialt_innehall.pdf.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10546/2003-4-1.pdf
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Den som ger stöd, vård eller omsorg benämns som anhörig eller annan 
person. Annan person kan vara en vän eller någon som står familjekret-
sen nära. 

 

 

Boendeteam och hemteam  
På vård och omsorgsboendena finns boendeteam som består av ett 
team som träffas minst 1 gång per månad med enhetschef, underskö-
terskor sjukgymnast och arbetsterapeut samt sjuksköterska närvarande. I 
hem-tjänst sker varje vecka hemteam med samtliga professioner närva-
rande. Teamens syfte är att bland annat att genom samordning av insat-
serna i teamet ge bästa möjliga vård och omsorg. 

 

 

3. Målgrupper 
 

 

Målgrupperna inom omsorgsförvaltningen är äldre som bor på vård och 
omsorgsboenden, omsorgstagare i ordinärt boende och äldre som besö-ker 
våra verksamheter till exempel träffpunkter och dagverksamheter. 

 
 

 

3.1 Målgrupper uppdelade i tre nivåer 

 

Individuell aktivitet  
Sociala aktiviteter som utgår efter den enskildes behov och efter fy-
siska samt psykiska förutsättningar.  
Samtliga omsorgstagare har en så kallad genomförandeplan som bygger 
på en individuell behovsbedömning där även behovet av sociala aktivite-
ter finns nedskrivet. Genomförandeplanen följs upp var 3:e månad och 
revideras vid behov. I genomförandeplanen skrivs sociala aktiviteter för 
aktuell omsorgstagare samt målet med dessa för att verksamheten och 
omsorgstagaren ska kunna följa upp arbetet och vidta eventuella åtgär-
der om behov föreligger. 

 

Gruppaktivitet  
Gruppaktivitet är en aktivitet för två eller flera omsorgstagare och kan 
till exempel vara en aktivitet på vård och omsorgsboende för ett par 
stycken eller alla boende på en avdelning. Boende från flera avdelningar 
kan också träffas för att delta i gemensamma aktiviteter. Det kan vara 
både spontana och planerade aktiviteter förlagda på boendet eller på 
träff-punkt. 

 

Träffpunktsverksamhet  
Träffpunktverksamheten riktar sig till samtliga ovanstående målgrupper. 
På träffpunkterna anordnas och planeras större och gemensamma 
aktivi-teter och evenemang. Även individuella och gruppaktiviteter kan 
plane-ras in i träffpunktsverksamheten vid behov samt finns det på de 
större träffpunkterna stöd till anhöriga. 
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4. Personal 
 

Enhetschef med Teamansvar 
 

Enhetschef med teamansvar har ett övergripande ansvar för enheterna 
inom teamet och är ytterst ansvarig för att strukturen för sociala akti-
vite-ter efterlevs och följs upp enligt anvisningar. Enhetschefen med 
teaman-svar ansvarar också för att enheterna och berörda professioner 
inom teamet samverkar mellan enheterna gällande socialt innehåll. 

 

Projekttjänst Enhetschef Socialt innehåll  
Enhetschefen för socialt innehåll har det övergripande ansvaret för soci-
ala aktiviteter inom omsorgsförvaltningen samt ansvarar för omvärlds-
bevakning. Enhetschefen för socialt innehåll har ett helhetsperspektiv 
över alla enheter och planerar samt fördelar evenemang mellan enheter-
na, ansvarar för utveckling och arbete med jämställdhet hbtqfrågor samt 
andra övergripande frågor och projekt som berör sociala aktiviteter. 
Samarbetar och samordnar arbete med frivilliga, skolor, universitet samt 
andra aktörer på övergripande nivå. 

 

Enhetschefen för det sociala innehållet samordnar uppstart av samtals-
grupper/anhöriggrupper samt tar fram nödvändiga rutiner för träff-
punktverksamheten och informerar träffpunktssamordnarna samt enhet-
cheferna på boendena löpande gällande sociala aktiviteter. Det finns en 
upprättad mapp vilken fungerar som ett arbetsmaterial som all personal 
kan ta del av gällande sociala aktiviteter och kontakter för sociala aktivi-
teter som enhetschefen ansvarar för att hålla uppdaterad. 

 

Enhetschefen har träffar med träffpunktssamordnarna teamvis under 
året en träff på våren och en träff på hösten (8 träffar) samt en mötes-
dag med samtliga träffpunktssamordnare 1gg/år. 

 

Specialistundersköterska  
Förvaltningen kommer under år 2017 utreda möjligheten att det på 
varje enhet ska finnas en utbildad specialistundersköterska med ett sär-
skilt kvalitetsansvar inklusive det sociala innehållet. 

 

Aktivitetsinspiratörer  
Tills det finns specialistunderköterskor på varje enhet är aktivitetsinspira-
törer utsedda som planerar in sociala aktiviteter på avdelningarna i sam-
arbete med övriga professioner i verksamheten. 

 

 

Undersköterska samt kontaktperson  
De som arbetar närmast omsorgstagaren är undersköterskor. Varje om-
sorgstagare har en utsedd undersköterska som kontaktperson som funge-
rar som en relationsskapare, länk och administratör gällande frågor som 
berör omsorgstagarens situation. 

 

Alla medarbetare har ett ansvar för att omsorgstagarna får sina behov 
tillgodosedda. Kontaktpersonen har dock det huvudsakliga ansvaret 
för en eller flera omsorgstagare. 
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Träffpunktssamordnare  
På träffpunkterna finns 1-2 träffpunktssamordnare som har det övergri-
pande ansvaret på respektive träffpunkt. Denne är ansvarig för planering 
över aktiviteter och samordnar kontakter och planering med samarbets-
partners som frivilliga, anhöriga och artister bland andra samt arbetar 
nära det anslutna vård och omsorgsboendet eller ansluten hemtjänst-
grupp. 

 

Träffpunktsamordnaren arbetar i första hand mot sitt eget team men 
samarbetar också teamövergripande och kan tillsammans anordna 
större aktiviteter som innebär att personal kan komma att arbeta på en 
annan träffpunkt än sin ordinarie enhet. 

 
 

 

4.1 Arbetsmetod och arbetssätt 
 

 

Genom samordning i arbetet av insatserna av alla professioner ge bästa 

möjliga vård och omsorg. Kommunen arbetar för att skapa en vi-känsla 

och gott samarbete. Samverkan sker för att få en helhetssyn kring om-

sorgstagaren samt att möjliggöra att omsorgstagaren ska kunna bli så själv-

ständig som möjligt och känna trygghet och säkerhet. Samarbete sker 

också med rehabiliterings personal, sjuksköterskor samt andra pro-

fessioner för att kunna individanpassa sociala aktiviteter med en klar 

målsättning. 

 

Personalen arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som är ett 
ar-betssätt och arbetsmetod som vilar på vetenskaplig grund. Detta för 
att hålla en god kvalité på det sociala innehållet. 

 

Personalen får vid behov kompetensutveckling i dessa två arbetssätt 
samt löpande kompetensutveckling gällande sociala aktiviteter minst 
en gång per år. Kompetensutveckling i samtalsmetodik/demensfrågor 
etc. ges vid behov. 

 

Enhetschefen med teamansvar ansvarar för att enheterna planerar sin 
verksamhet efter ett årshjul. En gång var 6:e månad träffar samordnar-
na samarbetspartners till exempel PRO, kyrkan, skolor, frivilliga och 
andra aktörer för att planera verksamheten. 

 

 

Det sociala innehållet utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha samma förut-
sätt-ningar att forma sitt eget liv och den kontext personen lever i 
(http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/) 

 

Det innebär att våra äldre ska ha samma möjlighet och förutsättningar till 
att påverka och delta i det sociala innehållet inom omsorgsförvaltningen. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
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5. Träffpunkt 

 

Omsorgsförvaltningens enheter är uppdelade i fyra team. I Kalmar finns 
det idag 17 träffpunkter och i varje team finns det vård och omsorgsbo-
ende, träffpunkt och hemtjänstgrupp. Träffpunkterna ligger i anslutning 
till vård och omsorgboende hemtjänstgrupp men det finns också fri-
stående träffpunkter. Träffpunkterna är strategiskt placerade från norr 
till söder i Kalmar. 

 
 
 

 

5.1 Tre nivåer träffpunktsverksamhet 

 

Träffpunkt på vård och omsorgsboende  
Träffpunkter som ligger i nära anslutning till vård och omsorgsboende. 

 

Stora träffpunkter  
Större träffpunkterna har generösa öppettider och kan erbjuda lunch-
ser-vering. 

 

Mindre träffpunkter  
Mindre träffpunkter som har öppet ett par dagar i veckan. 

 
 
 
 

5.2  Tillgänglighet 

 

Öppettiderna och tillgängligheten på träffpunkterna styrs efter önskemål 
och behov hos besökare på den aktuella träffpunkten därför kan öppet-
tiderna variera mellan träffpunkterna. Träffpunktslokalen är tillgänglig 
för boende och anhöriga även när träffpunkterna inte har någon verk-
samhet. Träffpunktverksamheten är en öppen verksamhet vilket innebär 
att boende på vård och omsorgsboende, äldre i ordinärt boende, äldre 
med en demensdiagnos samt äldre utifrån kommande som ej har en be-
viljad insats är välkommen att delta i träffpunktsverksamheten. På vård-
och omsorgsboendena är träffpunktslokalen dock i första hand till för de 
boende samt anhöriga för att stärka det sociala innehållet i verksamheten. 
Därför kan öppettiderna för utomstående begränsas under vissa tider på 
dessa träffpunkter. 

 

De större träffpunkterna är öppna alla dagar måndag-fredag och även 
på helg vid behov. När de mindre träffpunkterna ej har öppet finns an-
nan nära belägen träffpunkt att tillgå. 

 
 

 

5.3 Sociala aktiviteter på träffpunkt 
 
 

Aktiviteterna på träffpunkterna utformas efter besökarnas behov och öns-
kemål samt de förutsättningar som finns för verksamheten. Det kan vara 
underhållning i form av olika kulturarrangemang som musik och te- 
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ater, gudstjänst, modevisning, inbjudna föreläsare etc. Frivilliginsatser 
är också vanligt förekommande på träffpunkterna.  
Innehållet på träffpunkterna kan variera men i grundutbudet på samt-
liga träffpunkter finns följande: 

 

Möjlighet att ta en fika och värma mat, bingo, dagstidning och tid-
nings-läsning, böcker, kort och sällskapsspel, fysisk aktivitet minst en 
gång i veckan. Minst ett musik och kulturevenemang varje månad samt 
har träffpunkterna teknik i form av nätverksuppkoppling och surfplatta 
för till exempel filmvisning och lyssna på musik. 

 

Vi uppmärksammar högtider genom bland annat att träffpunkterna an-
ordnar midsommarfest/påskfest/julfest/kräftskiva/grillkvällar. Större 
festligheter kan i vissa fall förläggas på större träffpunkter dit boende på 
vård och omsorgsboende samt besökare utan insatser och besökare 
från mindre träffpunkter är välkomna att delta. 

 
 
 
 

 

6. Sociala aktiviteter boende 

 

All personal i verksamheten har i sitt uppdrag ett personligt ansvar för 
att verka för ett rikt socialt innehåll på vård och omsorgsboendena. Vid 
inflyttning på vård och omsorgsboende upprättas en genomförande-
plan och vid upprättandet informeras omsorgstagaren om vilka aktivi-
teter som finns på boendet.  
Personalen dokumenterar vilka aktiviteter omsorgstagaren önskar delta 
i och noterar eventuella önskemål. På de boenden där det finns en träff-
punkt deltar träffpunktssamordnaren och informerar om verksamheten 
på träffpunkten. 

 

Utsedda aktivitetsinspiratörer planerar tillsammans med kontaktperso-
nen sociala aktiviteter efter omsorgstagarnas genomförandeplaner vad 
det gäller intressen och behov samt planerar gruppaktiviteter i samråd 
med representanter från boendet.  
I grupperna firas högtider som påsk/midsommar/jul/nyårsafton samt 
andra högtider. En social aktivitet på vård och omsorgsboendet kan vara 
allt från ett spontant samtal, hjälpa till med dukning/servering till en pla-
nerade aktiviteter. På vård och omsorgsboende finns nätverksuppkopp-
ling och surfplatta som kan kopplas till tv för filmvisning och lyssna på 
musik. 

 

2 gånger/år planerar kontaktpersonen en enskild aktivitet med 
sin/sina omsorgstagare i samråd med omsorgstagaren. 

 

På varje boende finns det brukarråd som innefattar personal omsorgsta-

gare och anhöriga. Brukarrådet syftar till att få omsorgstagare och anhö-

riga delaktiga samt att verka för att öka och utveckla kvalitén i verksam-

heten. Alla vård och omsorgsboenden har ett utvecklat brukarråd vilket ge-

nomförs 2ggr/år vår och höst. Syftet med brukarrådet är att öka kvali-tén 

och att ge omsorgstagare samt anhöriga möjlighet till inflytande och 
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delaktighet, information, utbyte av kunskap, framföra synpunkter och 
utveckla idéer kring äldreomsorgen tillsammans. På brukarrådet deltar 
personal enhetschef samt omsorgstagare och eventuella anhöriga. 

 

Tips kan vara att träffas kring ett enkelt upplägg som en fika tillsammans 
och lyfta aktuella frågor och sprida information. Enhetschefen ansvarar att 
följa upp de frågor som inkommer och återkoppla till brukarrådet. 

 
 

 

6.1 Upplägg och planering sociala aktiviteter 

 

Specialistundersköterska/ aktivitetsinspiratörer samt träffpunktsamord-
nare deltar på personalmöten då de ingår i den ordinarie personalgrup-
pen. Vid behov deltar träffpunktssamordnaren även på hemteam (hem-
tjänst) eller boendeteam (vård och omsorgsboende). Detta för att få hel-
heten kring omsorgstagarens livssituation för att kunna anpassa sociala 
aktiviteter på träffpunkten. 

 

Kontaktpersonen till omsorgstagaren har en kontinuerlig kon-
takt/avstämning med träffpunktssamordnaren vid aktiviteter på träff-
punkt. Förslagsvis var 3:e månad i samband med uppföljning av genom-
förandeplanen eller vid behov och vid behov kontaktar träffpunktsam-
ordnaren kontaktpersonen. 

 

Träffpunktssamordnare, specialistundersköterska/aktivitetsinspiratörer, 

chef/samordnare, representanter från boendet och anhöriga träffas till-

sammans med frivilliga och samarbetspartners 1gg/halvår för att planera in 

sociala aktiviteter i verksamheten. Sociala aktiviteter som sker på träff-

punkten till exempel firande av högtider samplaneras även in i grupperna på 

boendet för de som inte har förmåga att ta sig till och från träffpunkt. En 

gång i månaden har vård och omsorgsboendena en planerad kvällsak-tivitet 

och sociala aktiviteter kan även förläggas på helger vid behov. 

 

Träffpunktssamordnare och specialistundersköters-
kor/aktivitetsinspiratörer träffas teamvis 1gg/halvår för att diskutera 
och planera aktiviteter också mellan enheterna. Alla boenden har ej en 
träff-punkt varpå de behöver få löpande information gällande närlig-
gande träffpunkters aktiviteter och samordna dessa med omsorgstagare 
på det aktuella boendet men också för att skapa en god samverkan mel-
lan en-heterna. 

 

Därefter planeras de sociala aktiviteterna in för enheten för schemalägg-
ning i Time Care. Planerade Sociala aktiviteter i grupperna på boendena 
schemaläggs som aktivitet Social aktivitet. 

 

 

7. Anhöriga 

 

Vi arbetar enligt IBIC (Individens behov i centrum) som är ett sys-
tema-tiskt arbetssätt som tar hänsyn till olika livsområden däribland 
livsområ-det person som vårdar eller stödjer närstående. 
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Anhöriga har stor betydelse för omsorgstagaren och är för personalen 
en viktig samarbetspartner för att det ökar deras möjlighet till att göra ett  
bra arbete. De flesta anhöriga vill vara delaktiga (Socialstyrelsen 
2016 ”Stöd till anhöriga”). 

 

Vi involverar anhöriga i verksamheten och bjuder in till delaktighet 
samt informerar omsorgstagare och anhöriga om hur vi arbetar med so-
ciala aktiviteter i samband med inflyttningssamtal på boenden eller i 
samband med upprättande av genomförandeplanen. 

 
 

 

8. Dagverksamhet med inriktning Demens 
 

 

Kalmar kommun har tre dagverksamheter med inriktning demens 
Dahmska Villan Prästgårdsvillan och Villa Kläckeberga. Dagverksamhet 
med inriktning demens är en biståndsbedömd insats och kontakt tas 
med biståndshandläggare för ett eventuellt beslut om dagverksamhet. 
Verk-samheten syfte är att ge stimulans och gemenskap för personer 
med en demensdiagnos. På dagverksamheten sker olika aktiviteter ut-
formade ef-ter besökarnas behov. Det kan vara till exempel trädgård-
skötsel, prome-nader, sång, spel och träning.  
Dagverksamheten är också till för att skapa avlastning för anhöriga 
till personer mer demens. 

 

Målsättningen med verksamheten är tillvarata de resurser som finns kvar 
och öka självkänslan. Underlätta för personen med demensdiagnos att för-

länga kvarboendet i den egna bostaden. Verksamhetens mål är också att 
bryta isolering och verka för en social gemenskap och trygghet. 

 

 

9. Frivilligverksamhet 
 

 

Kalmar kommun har idag frivilliga i verksamheten som Röda korset, 

PRO, Lions, kyrkan, oorganiserade frivilliga m.fl. Kommunen ser posi-

tivt på frivilligkrafter och ser de frivilliga som ett komplement till den 

ordinarie omsorgsverksamheten. Frivilligverksamhet ska uppmuntras och 

uppmärksammas vilket enheten gör 2ggr/år med planerad aktivitet från 

förslag av de frivilliga efter verksamhetens förutsättningar. 
 
 

 

9.1 Rutiner för frivilligverksamhet 

 

Kommunen har fastställda rutiner som finns i verksamhetshandboken gäl-

lande frivilligarbete. Frivilliga skriver på ett tystnadslöfte vilket också gör 
att de är försäkrade via kommunens ansvars-olycksfallförsäkring. En 
skriftlig överenskommelse med frivillig gäller i max 6 månader. 

 

Frivilliga kan anmäla sitt intresse på plats på vård och omsorgsboen-
det/hemtjänst/träffpunkt och till enhetschef för socialt innehåll. 
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Rutin för frivilligverksamhet finns i verksamhetshandboken under ru-
bri-ken ”Riktlinjer för frivilliga insatser”. 

 

 

10. Utevistelse 

 

Människor mår bra av att vistas i utemiljö. Solljus hjälper till att stärka 

skelettet med hjälp av D-vitamin som kroppen tar upp via solljus. Miljöer  
som stimulerar hjärnan visuellt har påvisat sig ha goda effekter på välmå- 
ende. Kontakt med natur verkar avstressande och har en positiv effekt  
mot nedstämdhet. Både den psykiska och fysiska hälsan mår bra av att 
vistas utemiljö. Undersökningar har påvisat att de som regelbundet vistas  
ute blir friskare är mindre deprimerade och dessutom mindre beroende 

av läkemedel  
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12211/utemiljonsbety 
d0601.pdf). 

 

Verksamheten garanterar omsorgstagaren erbjudande om att vistas ute 
varje vecka. Detta görs möjligt genom att omsorgstagaren ges möjlighet 
och få hjälp med att sitta på en altan, balkong eller komma ut på en 
promenad. 

 

Enheterna har tillgång till eldrivna parcyklar som kan bokas internt till 
enheten som får nyttjas av omsorgstagare/anhöriga/frivilliga/personal. 
Rutin finns kring hantering av parcykel. 

 

Sociala aktiviteter planeras utomhus i den mån det är möjligt till exempel 
gymnastik på träffpunkterna som är en återkommande aktivitet kan med 
fördel vara utomhus vid bra väder. 

 
 

 

11. Systematiskt kvalitétsarbete 

 

Socialstyrelsen skickar ut en brukarundersökning varje år där kommu-
nen bland annat får värden på omsorgstagarnas nöjdhet med sociala ak-
tivite-ter och utevistelse. 

 

Genomförandeplanerna följs upp var 3:e månad och revideras vid be-
hov. 

 

Besöksunderlag samlas in 2ggr/år i träffpunktsverksamheten där para-
metern kvinnor kontra män finns med för att följa upp arbetet med 
jäm-ställdhet. 

 

Enhetschefen följer upp sociala aktiviteter samt utevistelse på vård och 
omsorgsboendena via Omsorgsförvaltningens IT system för uppföljning av 
mål (Hypergene). Uppföljningen sker tertialvis på varje enhet. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12211/utemiljonsbetyd0601.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12211/utemiljonsbetyd0601.pdf
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12. Information och kommunikation 

 

Varje enhet har en kommunikationsplan gällande sociala aktiviteter och 
i denna ingår rutiner för att hantera nedanstående: 

 

På vård och omsorgsboendena skickar enhetschefen ut informationsbrev 
till omsorgstagare och anhöriga 2ggr/år sen vår och sen höst gällande ak-
tuella ämnen på boendet. 

 

Uppdaterad information gällande träffpunkterna finns på www.kalmar.se 
kommunens egen hemsida. 

 

Träffpunkterna skriver ut månadsblad som finns tillgängliga på vård 
och omsorgsboende/träffpunker/hemtjänstgrupper samt lägger ut 
dessa på hemsidan. 

 

På samtliga vård och omsorgsboenden finns en informationstavla vid 
en-trén med planerade sociala aktiviteter i verksamheten. 

 

Omsorgen informerar om sociala aktiviteter på kommunens Facebook-
sida som är en öppen portal och även en app ”Kalmar Omsorg” är un-
der utveckling för att kunna användas av anhöriga och intresserade av 
omsorgsverksamheten. 

 

 

Större sociala aktiviteter kan även delges press och media för upp-
märk-samhet. 

 

Alla professioner inom omsorgsförvaltningen hjälps åt med att sprida in-
formation kring träffpunkt och sociala aktiviteter till de som har behov 
av information. 

 

 

Blanketten Tyck Till finns i verksamheten där omsorgstagare anhöriga 
och besökare kan lämna förbättringsförslag/synpunkter/klagomål. Tyck 
till finns även på kommunens hemsida www.kalmar.se. 
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