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Människor blir äldre och bor till större del kvar i sina ordinära boenden. Med stigande ålder 

ökar risken för funktionsnedsättningar vilket i sin tur kan påverka den äldres deltagande i sina 

vardagliga aktiviteter. Träffpunkter för seniorer är sociala mötesplatser som finns till för att 

främja äldre personers möjlighet till social gemenskap. Syftet med studien var att beskriva 

hur äldre personer upplever betydelsen av att delta i träffpunkter för seniorer. Metod som 

användes var av kvalitativ design och datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade 

intervjuer med sex deltagare från tre olika träffpunkter. Urvalet skedde genom ett 

ändamålsenligt urval med uppsatta inklusionskriterier både för träffpunkterna samt för 

informanterna. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av 

intervjuerna utmynnade i tre kategorier Att ingå i ett socialt sammanhang, Självständighet och 

Tidsfördriv. Samtliga tre kategorier innehar underkategorier. Sammanfattningsvis visade 

resultatet att träffpunkterna hade positiv betydelse för informanternas upplevda livskvalitet. 

Informanterna i studien beskriver upplevelser av att delta i träffpunkter för seniorer som 

betydelsefulla och menar att deltagandet höjer deras livskvalitet.  Studiens resultat visar på att 

träffpunkterna uppnår sitt syfte med att motverka och bryta social isolering hos äldre 

personer. Slutsatser kan därför dras att arbetsterapeuter samt flera yrkesgrupper inom hälso- 

och sjukvården kan uppmuntra äldre personer till deltagande i träffpunkter för seniorer för att 

motverka en social isolering. 
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INLEDNING 

 

Människan har under hela sitt liv, även vid hög ålder, en stark motivation till att vara aktiv 

och till att delta i olika aktiviteter. Genom aktivitet främjas människans hälsa och välmående 

då det får människan att utvecklas genom delaktighet, utförande och lek (1).  

De flesta äldre bor i ordinärt boende (2) och genom tidigare yrkeserfarenhet har vi lagt märke 

till att många blir socialt bundna i sina hem, vilket kan medföra att aktiviteter tillsammans 

med andra blir begränsade. Vikten av att få delta i någon form av social aktivitet, bland annat 

träffpunkter för seniorer, är även det något vi har uppmärksammat. Att skapa möjlighet till att 

få delta i träffpunkter för seniorer som kan erbjuda aktiviteter som alla kan delta i tror vi 

skulle kunna verka hälsofrämjande för de äldre personerna. Vår studie utgår från och finner 

stöd i den arbetsterapeutiska människosynen där ”Människan är en social varelse som utför 

aktiviteter i samspel med andra” (3) och syftar till att beskriva hur de äldre personerna 

upplever betydelsen att få delta i Träffpunkter för seniorer. 

BAKGRUND 

Äldre personers möjligheter till social delaktighet 
Människan lever längre och medellivslängden ökar i västvärlden (4, 5, 6). I och med stigande 

ålder ökar risken för funktionsnedsättningar som påverkar de äldre personernas hälsa (6, 7). 

Bland annat försvagas hjärta, lungor och muskulatur vilket kan påverka möjligheten till att 

delta i aktiviteter som tidigare varit en del av livet (6).  

I början av 1960-talet genomfördes en studie (6) som undersökte äldres roll i socialt 

deltagande. Denna studie låg till grund för en teori (disengagement) om att äldre personer 

nästan automatiskt drog sig tillbaka från sina roller i samhället samt i sociala aktiviteter. 

Denna teori har omprövats då samhället förändrats över tid. I västvärlden har äldre personer 

tidigare ansetts vara improduktiva och som en ekonomisk börda.  Detta synsätt skiljer sig 

ifrån hur äldre personer bemöts i öst där den äldre personens kunskaper och visdom istället tas 

tillvara på. I västvärlden inkluderas dock numera äldre personer i större utsträckning, då 

samhället nu ger de äldre möjlighet till att fortsätta vara delaktiga och behålla sin sociala 

kontext, genom att till exempel erbjuda sociala mötesplatser så som träffpunkter för seniorer. 

Idag förväntar sig äldre personer i sin tur att få vara delaktiga i aktiviteter (6) samt ha makt 

över sitt egna liv (7).  

Trots att det är fler och fler i Sverige som blir äldre, bor allt färre i vård och omsorgsboenden 

(2).  Detta beror på att antalet vård och omsorgsboenden minskat och samhället behöver då 

underlätta för de äldre personerna att få bo kvar i ordinärt boende. Enligt Socialtjänstlagen 

2001: 453 (8) kap 5 ska äldre personer få möjlighet till att leva ett liv som skänker 

välbefinnande och värdighet. Enligt Kap 5§ 4 ska äldre personer kunna få välja lämpligt 

boende utifrån sina egna önskemål, i kap 5 § 5 står det att socialnämnden ska stödja den äldre 

personens val genom att ge den hjälp som behövs för att känna trygghet. I Kap 3 § 6 står det 

” att socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst 

underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra”. Den nationella 

värdegrunden för äldre ska verka till att de äldre får möjlighet att få behålla ett socialt 

deltagande i sin vardag trots ålderdomen (9).  I en studie av Rioux (10) visade resultatet att 

ensamboende äldre kvinnor som bodde kvar i sitt ordinära boende upplevde sig nöjda med 

sina dagliga aktiviteter och att de kände att deras allmänna känsla av välmående var bra. Att 

ha möjlighet att få bo kvar i sin egen bostad är naturligtvis viktig men det kan leda till 
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ensamhet (11). Östlund (12) menar på att många ensamboende äldre personer, trots bra 

kontakt med familjen, ändå upplever ensamhet.  

Betydelsen av sociala aktiviteter för äldre personers hälsa och livskvalitet 

Hälsa är ” […]ett tillstånd av fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 

frånvaro av sjukdom eller handikapp” (13) definierat utifrån World Health Organization 

(WHO).  Hälsa innebär således inte bara att du är fri från sjukdom (14) och påverkas inte 

enbart av hur aktiv du är, utan står i förhållande till hur aktiv du vill vara (15). Det innebär att 

det måste finnas en balans mellan psykologiska och fysiska aspekter samt hur dessa aspekter 

påverkar delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Att ha god hälsa innebär även att ha möjlighet 

till att utvecklas inom områden som för en själv känns viktiga och betydelsefulla (14). I en 

studie (16) där 2761 personer som var 65 år eller äldre deltog visade det sig att delaktighet i 

sociala aktiviteter minskar risken till ohälsa i samma utsträckning som fysiska aktiviteter.  

Studier (5) har visat att äldre personers hälsa främjas genom att ge socialt stöd, där viktiga 

beståndsdelar är att få känna medmänsklighet samt att få möjlighet till sociala kontakter. 

Genom att få detta sociala stöd samtidigt som man får känslomässigt, praktiskt och 

informativt stöd så kan ohälsa och förtida död motverkas. Samspelet mellan sociala relationer, 

fysisk och psykisk hälsa ger möjligheten till ett aktivt liv som upplevs som meningsfullt (17) 

och är således viktiga komponenter för ett gott åldrande. 

Livskvalitet är ” […]ett ord som beskriver om en person har möjlighet att leva ett bra liv eller 

inte” enligt Nationalencyklopedin (NE) (18).  I NE framstår livskvalitet ur två synsätt. 

Livskvalitet kan handla om livssituationer som kan mätas så som bostadssituation men kan 

även beskrivas som en subjektiv upplevelse av hur den enskilde individen ser på sin 

livssituation. Livskvalitet påverkas av individens upplevda hälsotillstånd, självbestämmande 

och delaktighet i meningsfulla aktiviteter. I en undersökning (19) skattade 385 deltagare som 

var 75 år eller äldre (m= 84,6) variabler i vad de ansåg var livskvalitet. Den stora skillnaden 

på de som upplevde hög livskvalitet med de som upplevde låg livskvalitet var att de som 

upplevde det senare även uppgav låg känsla av samhörighet och socialt stöd. Denna och andra 

studier har även visat på att deltagande i fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter är den 

viktigaste orsaken till upplevd livskvalitet (19, 20, 21).  Att uppleva livkvalitet beskrevs som 

behjälpligt i processen att acceptera sitt eget åldrande (19).  

Att social aktivitet leder till en känsla av livskvalitet framkom även i studien av Gabriel och 

Bowling (21). Studien genomfördes med 999 deltagare (m=65) som beskrev att social 

aktivitet främjar intresse för livet då det innebär en form av mental stimulering. Med mental 

stimulering menas dels tid att prova på nya aktiviteter och lära sig nya saker, dels att få 

regelbunden social gemenskap samt att få möjligheten till att skapa nya kontakter. Deltagarna 

i Gabriel och Bowlings (21) undersökning beskrev även hur de sociala aktiviteterna gav dem 

en känsla av att vara aktiva och upptagna, vilket de skattade högt vid upplevd livskvalitet. 

Betydelsen av meningsfulla aktiviteter 

Aktivitet innebär en målinriktad handling som utföraren upplever som meningsfull (22, 23). 

Inom arbetsterapi är det en central aspekt att fokusera på hur ett aktivt och meningsfullt liv 

kan främjas. Under en livstid förändras inte bara synen på en själv, utan även synen på sina 

göromål. Livet levs genom olika faser och hur vi ser på vardagens olika aktiviteter speglas av 

den aktuella livssituationen (24).  En aktivitet kan utföras på individnivå eller i grupp (3) och 

hur aktiviteter utförs kan förklaras genom att dra samband mellan hur människan mår, både 

psykiskt och fysiskt, samt hur omgivningen inbjuder till aktivitetet (25). För att främja ett 
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aktivt liv för äldre personer måste arbetsterapeuter se till hela människan; vad denne vill, kan, 

måste och faktiskt gör (24). Att se till hela människan grundar sig i en humanistisk 

människosyn där människan utifrån sina egna resurser och förutsättningar är utvecklingsbara 

genom aktivitet (15). Hur utförandet i aktivitet påverkar människans känsla av meningsfullhet 

beskriver Hammel (26) utifrån fyra dimensioner. Den första dimensionen, Att göra, innebär 

att utförandet av en aktivitet i sig skapar mening. Den andra, Att vara, ger människan 

möjlighet till att reflektera och känna efter vem jag är. Den tredje, Att tillhöra, skapar en 

känsla av att genom aktivitet få en roll, en gemenskap som skänker välmående och 

tillfredställelse för människan. Den sista dimensionen beskriver Hammel som Att bli där 

människan genom aktiviteter som stärker känslan av meningsfullhet ges möjlighet till 

framtidstro och självförverkligande. Människor kommer från olika bakgrund och livssituation 

och ur sina erfarenheter blir individens val av aktiviteter skilda från varandra (27, 23). Då 

uppfattning av meningsfullhet kan skifta under en livstid blir grunden till val av aktivitet 

föränderlig (23) men aktiviteten skänker ändå en känsla av tillfredsställelse och välmående 

(28). 

Gruppens betydelse för social gemenskap 

Människan anpassas under sin livstid till olika roller vilka i sin tur förändras och skapas av det 

samhälle och den kultur som människan befinner sig i (27). Att vi människor formas och 

skapar vanor utifrån hur vi blir bemötta kan ibland vara hämmande och göra oss mer 

ensamma än vad vi önskar att vara. En individ kan ha behov av att delta i sociala 

sammanhang även om människan utåt sett inte upplevs som en social individ (15). Detta då 

ett socialt innehåll i vardagen kan ge den äldre personen en känsla av gemenskap och 

bekräftelse. För äldre personer kan betydelsen av att känna gemenskap och tillhörighet leda 

till ett socialt stöd som i sin tur kan leda till att vardagens aktiviteter underlättas (19). 

I en studie av Rioux (10)  visar det på att det inte är den specifika aktiviteten som är viktigast 

utan vem aktiviteten utförs tillsammans med. I Nilsson och Nygårds (29) studie framgår det 

att äldre personer upplevde en känsla av stolthet och lycka då de deltog och utförde 

gruppaktiviteter. De äldre personerna beskriver i studien hur deltagandet i gruppaktivitet 

skänkte en känsla av att tillhöra något samtidigt som de upplevde att görande i grupp främjade 

möjlighet till att ta del av ny kunskap. Deltagandet i gruppaktiviteter hade även en positiv 

inverkan på utförande i dagliga aktiviteter.  Nilsson och Nygård menar även att deltagande i 

sociala aktiviteter minskar ohälsa och dödlighet hos äldre personer samtidigt som det främjar 

välbefinnande och livskvalitet. Resultatet i Nilsson och Nygårds (29) anknyter till Hammels 

(26) syn på hur dimensionerna aktivitetsutförandet Att göra, och Att vara påverkar hur 

människan ser på framtiden då Nilsson och Nygårds studie visar att äldre upplevde att de 

genom gruppaktivitet började se nya möjligheter och fick en ny tro på framtiden. 

Träffpunkter för seniorer 

Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre innehåller riktlinjer som berör allmänt 

inriktade insatser. Till dessa hör mötesplatser som främjar äldre personers möjlighet till social 

gemenskap. Dessa kan kallas för öppna dagcentraler, frivillighetcentraler eller träffpunkter för 

seniorer. Insatserna ska utformas utefter vad de äldre personerna själva upplever som 

meningsfullt (9). Regeringen har gett stöd till att främja vård och omsorg för äldre personer i 

form av stimulansbidrag. Inom området socialt innehåll ges ekonomiska medel för att 

prioritera nystartande och utvecklande av träffpunkter då dessa syftar till att skapa en social 

gemenskap för äldre personer samt ge dem en känsla av att ha en meningsfull vardag (30). 

Socialtjänstens nationella värdegrund menar att träffpunkter stöttar de äldre personerna i sina 
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egna initiativ till att delta i aktiviteter samt samverka med andra personer (9). Träffpunkter 

vänder sig till seniorer, någon specifik åldersgräns finns inte, och drivs genom kommunal 

regi. I anslutning till träffpunkterna är aktivitetsvärdar anställda. Öppettider och utbud av 

aktiviteter varierar mellan träffpunkter. Vanliga aktiviteter på träffpunkter är café, bingo, 

kortspel, högläsning och syjunta. Deltagandet i träffpunkter är inte behovsprövat och är 

kostnadsfritt (31). I vissa kommuner finns även ett väl fungerande samarbete med 

frivillighetsorganisationer så som PRO, väntjänst och Rödakorset (32).   

Ett resultat i en rapport från folkhälsoinstitutet (5) som grundar sig på Nationella 

folkhälsoenkäter visar på att träffpunkter öppnar upp möjligheter till att utöka eller skapa ett 

socialt nätverk, och att det hade positiv påverkan på äldre personers hälsa. Stevens-Ratchford 

och Diaz (11) menar att om den välkända miljön byts mot en annan, exempelvis vid en flytt, 

kan konsekvensen bli isolering och depression.  En FOU - rapport (33) av studier av sociala 

mötesplatser från 2011 visar på att träffpunkter vid sådana tillfällen skulle kunna vara till 

hjälp genom att bryta isoleringen och istället återskapa eventuella värdefulla kontakter och 

återge individen en känsla av gemenskap och trygghet. 

Problemformulering 

Kännedom om vilken betydelse deltagande i träffpunkter har för deltagarna är begränsade. Då 

förståelse att vikten av sociala relationer redan finns, tenderar det att tas för givet att 

deltagandet i träffpunkter är betydelsefull. Detta förutsätts utan att ha tagit reda på vad 

deltagarna egentligen upplever. I denna studie undersöks hur deltagarna faktiskt upplever 

betydelsen av sitt deltagande i träffpunkter. Kunskapen som resultatet ger skulle kunna 

komma till användning för flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, där ibland 

arbetsterapeuter som uppmuntrar patienter till att delta socialt i träffpunkter för seniorer. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur äldre personer upplever betydelsen av att delta i träffpunkter för 

seniorer. 

METOD 

Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer (34) och utgick ifrån en kvalitativ 

design som analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim (35). 

Fokus i den kvalitativa innehållsanalysen är att hitta variationer utifrån likheter och skillnader 

i texter (35). Valet av metod utgick ifrån att vårt resultat syftar till att belysa en variation på 

hur informanterna upplever betydelsen av sitt deltagande i träffpunkter för seniorer.   

Urval  
Urvalet av träffpunkter baserades på variablerna öppettider och variation av aktiviteter på de 

14 träffpunkter för seniorer som fanns i den kommun där studien genomfördes. Öppettider 

varierade mellan 1- 7dagar i veckan och utbud av olika aktiviteter varierade mellan 1-15 

stycken per vecka mellan de olika träffpunkterna. Av de 14 träffpunkterna hade åtta 

träffpunkter aktiviteter minst fem dagar i veckan. Av dessa åtta valde vi de tre som hade mest 

generösa öppettider och störst utbud av aktiviteter. Från enhetschef för träffpunkterna i den 

berörda kommunen inhämtades kontaktuppgifter till de ansvariga på träffpunkterna, så kallade 

aktivitetsvärdar, vilka därpå kontaktades.  Av de tre första träffpunkter som valdes ut avböjde 
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två då de var under renovering och inte ansåg att de hade tid att vara delaktiga i vår studie. 

Ytterligare två träffpunkter valdes då ut efter antalet olika aktiviteter som i första urvalet. 

Variablerna öppettider och utbud av aktiviteter ansågs lämpligt då det kan ge större chans till 

ett varierat urval av informanter, än de träffpunkter som har öppet färre dagar och som har 

färre variationer på aktiviteter. Ett möte med aktivitetsvärdarna genomfördes på respektive 

träffpunkt. Aktivitetsvärden fick då både muntlig och skriftlig information om studien och 

tillfrågade om de ville hjälpa till att förmedla kontakten med deltagarna.  

Urvalet av informanter till studien skedde genom ett ändamålsenligt urval (36).  

Inklusionskriterier för deltagande var följande: 

 Att informanten skulle ha deltagit i någon av träffpunktens aktiviteter minst 1 

gång/vecka under de senaste 2 månaderna eller under en längre tid. 

 Att informanten skulle ha förmåga att muntligt uttrycka svar på intervjufrågor. 

Aktivitetsvärdarnas uppgift var att utifrån de uppsatta inklusionskriterier berätta om studien 

och tillfråga tänkbara informanter om de gav sin tillåtelse att aktivitetsvärden lämnade deras 

telefonnummer till oss. Aktivitetsvärdarna fick inte tillfråga informanter fritt utan ombads att 

utöver inklusionskriterierna utgå från ålder, kön samt datum när urvalet ska ske på de berörda 

träffpunkterna enligt nedan, 

 Träffpunkt 1 skulle välja ut en kvinna närmast 65 år och en man närmast 80 år som var 

närvarande på träffpunkten ett visst datum. 

 Träffpunkt 2 skulle välja ut en kvinna närmast 75 år och en man närmast 90 år som var 

närvarande på träffpunkten ett visst datum. 

 Träffpunkt 3 skulle välja ut en kvinna närmast 85 år och en man närmast 70 år som var 

närvarande på träffpunkten ett visst datum. 

Genom att styra valet av informanter minskades risken att aktivitetsvärdarna skulle välja ut 

deltagare som de visste var positiva till träffpunkterna. Urvalsförandet antogs också ge en 

varierad spridning av deltagarnas ålder och en jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

I de fall deltagare samtyckte till att bli kontaktade så lämnade aktivitetsvärden ett 

informationsbrev till deltagaren samt gav oss deltagarens telefonnummer.  Vi kontaktade 

inom ett par dagar deltagaren per telefon då deltagarenen fick mer information om studien 

samt tillfrågades om medverkan. Fem av sex deltagare ville delta i studien medan en deltagare 

valde att inte delta då inspelning på band inte kändes bra. En ny informant valdes därefter ut 

efter samma kriterier som tidigare. Tid och plats för intervjutillfället bokades med samtliga 

informanter efter deras önskemål.  

Av de sex informanterna var tre män och tre kvinnor vars ålder hade en spridning mellan 75-

85 år (m =79). Fem av sex informanter hade barn. Samtliga informanter bodde på 

seniorboenden och fem av sex var ensamboende. Två av intervjuerna utfördes på 

träffpunkterna medan fyra intervjuer utfördes i informantens hem.  

Datainsamling  

Datainsamlingen i studien genomfördes genom intervjuer på ett semistrukturerat 
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tillvägagångssätt. Intervjufrågorna formulerades med öppna frågor för att på så sätt stimulera 

till ett innehållsrikt material (34). 

Inom den kvalitativa intervjun eftersträvas en beskrivning av informantens upplevelse för att 

vidare skapa en förståelse av det berörda ämnet (37). Att använda den semistrukturerade 

intervjun gav möjlighet till ett beskrivande samtal där informanten fick berätta om sina 

upplevelser utifrån en färdig intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden strukturerades upp 

igenom att formelera frågor som ringade in det centrala i studiens problemformulering och 

begränsade vårt område samtidigt som de svarar till syftet (34). 

Dataanalys 

Dataanalysen utgick från de steg som beskrivs av Lundman och Graneheim (35). Texten 

analyserades induktivt, det vill säga analyserades förutsättningslöst. Därmed utfördes en 

textnära tolkning som även kan benämnas som en manifest tolkning.  

Varje intervju spelades in på ljudband och transkriberades ordagrant. Enskilt lästes varje 

intervjuutskrift igenom grundligt då meningsenheter, meningsbärande delar i texten som 

svarade mot syftet, togs ut. Tillsammans jämförde vi våra enskilda meningsenheter, vilka 

stämde överens. Därefter kondenserades meningsenheterna, texten förkortades utan att för den 

skull förlora sin betydelse. De kondenserade meningsenheterna abstraherades genom att varje 

meningsenhet gavs en kod, en etikett som beskrev innehållet i meningsenheten. Ingen 

meningsenhet som svara på syftet får falla mellan stolarna utan måste få en egen kod. Koder 

med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier och flera underkategorier 

sammanfördes under en gemensam kategori. En kod kan endast tillhöra en kategori. En 

underkategori representerar en lägre abstraktionsnivå av kategorin. Består kategorin av endast 

en abstraktionsnivå tillkommer ingen underkategori utan består då endast av liknande koder  

(Se exempel i tabellen 1 nedan) (35).  
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Tabell 1, Exempel på analysmatris. 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Under-kategorier Kategori 

Och på tisdagar är det 

syjunta, bingo och kaffe så 

då är det från tio på 

förmiddagen till fyra på 

eftermiddagen… Mina barn 

bor i XX och XX och de har 

ju inte tid, de har ju sitt. Men 

jag har ju saker att göra 

här… Sen har man sina 

träffar så man har ju nästan 

fullt upp. Det är inte så att du 

anhöriga bara kan komma 

upp utan de måste ringa och 

se om man är hemma. 

På tisdagar är det 

syjunta, bingo och 

kaffe, det tar hela 

dagen…Mina barn bor 

inte här och har inte tid 

då de har sitt. Jag har 

saker att göra… Man 

får så fullt upp att 

anhöriga inte bara kan 

anta att man sitter 

hemma. 

Att få vara 

upptagen 

Att ha någonstans 

att gå till 

Självständighet 

Man kan ju hänga med på 

allt möjligt, för de är ju 

väldigt duktiga på att 

arrangera allt möjligt. 

Det arrangeras allt 

möjligt som man kan 

vara med på. 

Valmöjlighet

. 

Självbestämmande  

Det är nästan för mycket 

aktiviteter ibland. Eller det är 

det väl inte, det är ju 

frivilligt… Ja jag är med på 

det som jag vill vara med på. 

Det blir någonting varje dag, 

om jag orkar. Man har ju 

sina besvär så vissa dagar så 

går det ju inte. 

Det är mycket 

aktiviteter men det är 

ju frivilligt att delta ... 

Jag är med på det jag 

vill vara med på. Det 

blir något varje dag 

men orkar man inte så 

behöver man inte gå 

dit. 

Frivillighet   

 

Etiska överväganden 

Enligt informationskravet(38) ska deltagaren få veta sin roll i studien samt vilka 

inklusionskriterier som eventuellt finns. Deltagaren ska även få information om att 

deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan anledning. Detta har vi 

försökt att eftersträva genom att deltagarna fick information om hur studien skulle gå till, dess 

syfte och användning, dels genom ett informationsbrev som gavs i samband med att 

deltagaren tackade ja till att delta i studien, dels genom muntlig information angående 

deltagarens rättigheter över telefon då tid och plats för intervjun bestämdes. Innan intervjun 

startade gavs muntlig information ytterligare en gång för att förtydliga i vilket syfte intervjun 

spelades in samt hur materialet skulle komma att användas. I samband med detta gav 

informanten ett skriftligt samtycke till att medverka; efter att ha tagit del av ett 

samtyckesformulär. På så sätt ville vi uppnå samtyckeskravet (38), som innebär att deltagaren 

i lugn och ro har fått ta del av informationen runt sitt deltagande och ger sitt samtycke på hur 

studien kommer att gå till samt medger att den har förstått sina rättigheter. Vi anser att vi 

följde samtyckeskravet under vår studie då en av deltagarna efter sitt medgivande valde att 

lämna studien. Vi accepterade då deltagarens beslut utan påtryckningar över att få en 

anledning och försökte inte heller påverka deltagarens ståndpunkt genom att försöka övertyga 

deltagaren, utan godtog deltagarens egna val att avbryta. 
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RESULTAT 

Analysen av materialet resulterade i 3 kategorier och 7 underkategorier (Se tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Att ingå i ett socialt sammanhang Att slippa vara ensam 

 Samhörighet 

 Trygghet 

 Betydelsefull 

 Regelbundenhet 

Självständighet Att få ha någonstans att gå 

 Självbestämmande 

Tidsfördriv Att få tiden att gå 

 

Att ingå i ett socialt sammanhang 

Denna kategori är uppdelad i underkategorierna Att vara tillsammans med andra, 

Samhörighet, Trygghet, Betydelsefull och Regelbundenhet. 

Att slippa vara ensam 

Att få ha ett ställe att gå till där det fanns andra människor beskrev informanterna som ett 

alternativ till att vara ensam. Informanterna beskrev att det var skönt att ha andra personer 

omkring sig. Genom träffpunkterna kunde vardagen få en mening, vilket innebar för 

informanterna att dagen fylldes av ett innehåll. 

Jag började gå, det var väl på grund av att jag blev ensam. Jag tyckte det 

var skönt att ha någonting att göra och gå och träffa folk. 

Informanterna gick till träffpunkterna för att få vara med andra även om det inte skänkte dem 

en känsla av gemenskap. Att inte sitta hemma och istället delta i träffpunkterna beskrevs även 

som viktigt när det kom till att bevisa för någon annan att man inte var ensam. Informanterna 

valde att delta i träffpunkterna för att lugna sina närståendes oro 

Och jag är ju glad för mina barn säger att åh mamma, du har det ju så bra. 

För de har ju varit här och sett.  

Samhörighet 

Samhörighet beskrev informanterna som en känsla av tillhörighet, att de deltog på 

träffpunkterna för att de hade kamrater där som de ville umgås och dela erfarenheter med. De 

uttryckte en glädje över att de hade skapat nya kontakter och menade att träffpunkterna erbjöd 

dem möjligheten att få ingå i nya sammanhang. Detta gjorde att de trivdes på träffpunkterna 

då livet blev roligare. Informanterna uttyckte att när de visste att de skulle gå till 

träffpunkterna så fick de ett mål med dagen, vilket gav gemenskapen en meningsfullhet.  
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Träffpunkten betyder rätt så mycket för det blir ju i alla fall en social grej. 

Och vi har det ju väldigt trevligt tillsammans. Och kan diskutera 

tvprogram och nyheter, vi ältar ju allting. Men jag tror att det här är 

väldigt viktigt med den kontakt vi får genom alla aktiviteter. 

Trygghet 

Informanterna som var ensamboende uttryckte en känsla av ensamhet. Informanterna beskrev 

hur mycket träffpunkterna betydde för deras trygghet. Att delta i träffpunkterna innebar att 

deltagarna blev mer observanta på varandra. Informanterna uttryckte en känsla av trygghet av 

att någon kom för att se efter hur de mådde, ifall de inte hade varit på träffpunkterna på några 

dagar. Att veta att någon saknade en gav en känsla av trygghet ifall någonting skulle hända 

och de behövde hjälp. Informanterna beskrev även att de la märke till om någon av deltagarna 

inte dök upp som vanligt och att det istället blev de som gick och såg efter hur deltagaren 

mådde.  

Det ger en trygghet, för då frågar man när man kommer ner – har ni inte sett den 

på ett tag? Var är den någonstans? Så man håller koll på dem som går där nere. 

Betydelsefull 

Informanterna beskrev hur träffpunkterna fick dem att känna sig betydelsefulla. Personalen på 

träffpunkterna frågade om de ville hjälpa till vid till exempel servering av kaffe eller att de 

fick hålla i någon av träffpunkternas aktiviteter. Att de blev tillfrågade och kände sig behövda 

ledde till en känsla av att de som egen person var av stor betydelse för träffpunkterna. Att bli 

bekräftad som individ tog sig olika uttryck hos olika informanter. Att få utöva en talang och 

bli bekräftad både av sig själv men även av andra menade informanterna var av stor vikt då de 

kände sig betydelsefulla.  

Sen har de ju underhållning också det måste jag få tala om, då brukar jag 

vara där nere också, jag tycker väldigt mycket om att sjunga och då brukar 

jag få sjunga lite grann. 

Att andra deltagare såg dem, kände igen dem och hälsade på dem upplevdes även det som 

betydelsefullt. Det en del av informanterna beskrev som trygghet, att någon frågade efter dem, 

uppgav andra informanter istället ledde till en känsla av bekräftelse i den bemärkningen att 

informanterna kände en känsla av att räknas och av att tillhöra. Att få bekräftelse på sin 

existens gjorde så att träffpunkterna blev betydelsefull. 

Jo, det är väldigt trevligt här, de hejar och morsar när vi ser varandra, ute 

på gården och ute sådär. 

Regelbundenhet  

Informanterna menade på att deltagandet i träffpunkterna blev till en rutin. De hade bestämda 

aktiviteter på givna dagar och tider. Exempelvis såg varje tisdag likadan ut. Att de hade en 

regelbundenhet och visste vad de skulle utföra varje dag eller att de skulle träffa en särskild 

grupp vid bestämd tid upplevde en del som skönt, medan andra tyckte att det kändes lite 

tjatigt.  

Ja, så är det. Och på tisdagar är det syjunta, bingo och kaffe, så då är det 

från kl:10.00 på förmiddagen till kl:16.00 på eftermiddagen. 
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Självständighet 

Denna kategori är uppdelad i underkategorierna Att ha någonstans att gå till och 

Självbestämmande. 

Att ha någonstans att gå till 

Att ha någonstans att gå till beskrevs som meningsfullt. Att känna sig aktiv och upptagen 

upplevdes som att de fortfarande hade kontroll över sitt egna liv. Informanterna beskrev att 

det kändes bra att familj och bekanta behövde ringa innan de hälsade på, då det innebar att ens 

anhöriga inte kunde ta för givet att de var hemma. Detta gav informanterna en känsla av att få 

styra över sin vardag. 

Sen har man sina träffar så man har ju nästan fullt upp. Det är inte så att de 

anhöriga bara kan komma upp utan de måste ringa och se om man är 

hemma. 

Självbestämmande 

Att träffpunkterna erbjöd ett generöst utbud av olika typer av aktiviter beskrev informanterna 

som att det gav dem en möjlighet till att ta egna val och beslut. Detta upplevdes som att få rå 

över sin egen person. Att träffpunkterna är frivillig upplevde informanterna som kravlöst, om 

de inte orkade eller inte hade lust att gå till träffpunkterna en dag så gjorde de inte det. Det 

faktum att aktiviteterna var självvalda höjde känslan av självbestämmande. 

Ja, jag är med på det som jag vill vara med på. Det blir någonting varje dag, om 

jag orkar. Man har ju sina besvär så vissa dagar så går det ju inte. 

Tidsfördriv 

Denna kategori innefattar underkategorin Att få tiden att gå. 

Att få tiden att gå 
Att distrahera sig själv fick dagen att gå menade en del informanter. Informanterna deltog i 

träffpunkterna i syfte att tiden eller dagen skulle gå fortare och upplevde egentligen ingen 

meningsfullhet. Istället var det var just känslan av att tiden gick fortare som gav 

träffpunkterna en betydelse.  Att deltagandet inte kändes som en tillfredsställelse beskrevs 

som en känsla av uppgivenhet. Att träffpunkterna fick tiden att gå blev då en distraktion från 

det liv som de en gång levde och fortfarande egentligen ville leva.  

 Ja, jag måste ju intala mig själv att jag trivs, för jag har ju inget val. 

En upplevelse som beskrevs, var att känslan av att få vara sysselsatt endast syftade till att få 

tiden att gå. De upplevde inte att aktiviteten de deltog eller höll i gav dem en känsla av att bli 

sedda eller att de kände sig viktiga, det var istället i brist på annat som de valde att sysselsätta 

sig. Att träffpunken fick dagen att gå upplevde informanterna som mer märkbart under 

helgerna. De beskrev att helgdagarna kändes mycket långsammare och flera önskar att 

träffpunkterna i alla fall kunde ha öppet en helgdag. 

Fy vilka långa dagar det skulle bli annars. Tänk om träffpunkten inte fanns. 

Många säger ju det att det är ju inte, det är så långsamt på helgerna för då är det 

alldeles dött här. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden vi valde för att uppnå studiens syfte var att utifrån en kvalitativ design genomföra en 

semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Graneheim (35). Syftet med studien var att hitta variationer mellan likheter och skillnader i 

hur deltagarna upplevde betydelsen av att få delta i träffpunkter för seniorer. Metoden ansågs 

vara lämplig att använda då den kvalitativa innehållsanalysen möjliggör tolkningar av olika 

texter samt kan ge tolkningar på olika nivåer. Med en semistrukturerad intervju skapades ett 

samtal med informanten där denne berättade om sina upplevelser kring betydelsen av att få 

delta i träffpunkter. Att göra intervjuer och att använda kvalitativ innehållsanalys för att 

analysera intervjuerna anser vi var lämpligt då det gav en variation av de äldre personerna 

upplevelser. 

För att pröva intervjuguiden transkriberades den första intervjun direkt efter intervjutillfället. 

Efter att ha läst och diskuterat intervjuutskriften var vi överens om att intervjuguiden fångade 

in vårt problemområde och svarade till syftet. Med hjälp av intervjuguiden ställdes samma 

intervjufrågor till samtliga informanter. Följdfrågorna diskuterades kring hur de skulle kunna 

förtydliga informantens upplevelser samt vad informanten ansåg att upplevelserna betydde. 

Detta gav oss en bra bas inför kommande intervjuer. Därmed blev vi uppmärksamma på att 

ställa följdfrågor utifrån informanternas berättelser. Eftersom intervjun var semistrukturerad 

och eftersträvade ett berättande samtal blev följdfrågorna således individuella beroende på 

vad informanten valde att berätta. Resultatet visar att intervjuguiden var till stor hjälp, trots 

informanternas olikheter i öppenhet och informationsrika berättelser, då det har gett ett 

resultat som svarar mot studiens syfte ur varje enskild intervju. I efterhand kan vi se att det 

hade gynnat oss om en djupare analys genomförts av första intervjun. Det hade troligt gett oss 

en ännu större förståelse i hur intervjuns efterfrågor hade kunna utvecklas för att ge tydligare 

beskrivningar av betydelsen. 

I vår studie valdes aktivitetsvärdarna att vara till hjälp i urvalet av informanter. 

Aktivitetsvärdar blev då ”nyckelpersoner” mellan oss och informanterna i vår urvalsprocess. 

För att minimera risken för att aktivitetsvärdarna på eget initiativ skulle välja ut informanter 

sattes inklusionskriterier. Trost (39) menar att det kan förekomma en risk för att 

nyckelpersoner väljer ut informanter som kan vara vältaliga och gynna det sammanhang som 

informanten blir intervjuad inom (i vårt fall träffpunkterna). Informanten väljs då ut på grund 

av sin vältalighet men behöver inte nödvändigtvis ge information som rör intervjuns syfte. För 

att kunna kontrollera att inklusionskriterierna blev efterföljda hade vi varit tvungna att välja ut 

informanterna på plats. Detta valde vi att inte göra, då det vid ett första möte med en individ 

kan vara svårt att avgöra om individen har de förmågor som krävs för att bli intervjuad.  Valet 

att istället använda oss av aktivitetsvärdarna grundar sig på att de redan känner och har 

uppbyggda relationer med deltagarna på träffpunkterna.  

Samtliga informanter bodde på seniorboendet som låg i anknytning till träffpunkterna. Detta 

ledde till att informanterna hade svårt att hålla isär om vi frågade efter betydelsen av 

träffpunkterna eller gemenskapen på seniorboendet. Detta gjorde att den som höll i intervjun 

under samtliga intervjuer fick föra tillbaka informanten i dennes berättelse till upplevelsen 

runt träffpunkterna. I efterhand hade vi därför valt att ändra inklusionskriterierna och lagt till 

kriteriet att minst en informant från varje träffpunkt inte skulle bo på det närliggande 

seniorboendet. Det hade kunnat ge en större variation i likheter och skillnader i hur de äldre 

personerna upplevde betydelsen av att delta i träffpunkter. 
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Lundman och Graneheim (35) anser att forskare måste ta ställning till sin förförståelse för att 

undersökning ska bli trovärdig. Liksom Lundman och Graneheim anser vi att förförståelse 

innefattar tidigare erfarenheter och teoretisk kunskap samt förutfattade meningar. Eftersom 

vårt intresse för att skriva om ämnet grundar sig i tidigare arbetslivserfarenheter fanns redan 

medvetna och omedvetna föreställningar om hur äldre personer upplever deltagandet i sociala 

sammanhang. Innan datasamlingen utfördes även en litteraturgenomgång, vilket gör att en 

förförståelse är ofrånkomlig. Istället valde vi att acceptera den förförståelse som fanns, då den 

i alla fall kommer att påverka våra intryck, tolkningar och analys av resultatet. Lundman och 

Graneheim (35) menar att undersökningen ses som tillförlitlig om en utomstående läsare kan 

följa samtliga steg genom undersökningen och förstå resultatet vilket uppnås genom att noga 

beskriva våra ställningstagande samt studiens olika stadier. 

Lundman och Graneheim (35) beskriver hur giltighet uppnås då resultatet stämmer överens 

med den subjektiva upplevelsen hos informanten. Även detta anser vi har uppnåtts då 

resultatet återspeglar informanternas upplevelse av betydelsen att få delta i träffpunkter för 

seniorer. Hur tillförlitligheten och giltigheten värderas i en intervjustudie baserad på endast 

sex informanter är även det ett subjektivt avgörande. Studien ger ny kunskap hos en liten 

undersökningsgrupp som kan ge en inblick i hur informanterna upplever betydelsen av sitt 

deltagande. Resultatet kan överföras till äldre personer som deltar i träffpunkter med 

begränsningen att de äldre personerna bor på seniorboende. 

 

Resultatdiskussion 

Den största betydelsen som informanterna upplevde med att få delta i träffpunkter för seniorer 

var att få delta i ett socialt sammanhang. Resultatet visade på tre olika kategorier Att få ingå i 

ett socialt samanhang, Självständighet och Tidsfördriv, vars upplevelser varierade. Kategorin 

tidsfördriv upplevdes som att få tiden att gå medan kategorin Självständighet upplevdes som 

ett sätt att få kontroll över sin vardag och sig själv. Det var dock kategorin Att få ingå i ett 

socialt samanhang som gav flest olika variationer av vad en och samma betydelse kunde 

upplevas som. Exempelvis upplevdes Att få ingå i ett socialt samanhang av en del som en 

samhörighet, det vill säga tillhörighet eller gemenskap. Medan andra informanter upplevde 

samma betydelse som ett sätt att slippa vara ensam, att de närvarande även om det i sig inte 

skänkte en känsla av gemenskap. 

Resultatet visade att informanterna valde att delta av olika anledningar samt på olika sätt 

beroende på vad de upplevde som betydelsefullt. Kielhofner (27) menar att anledningen till 

detta, att aktiviteter utförs av olika anledningar samt har ett samband med olika känslor, beror 

på att individen blir motiverad till aktivitet på olika sätt. Därmed bestämmer sig människan 

för att delta, närvara eller medverka utifrån sina vanor, vilja och kapacitet till utförande i 

aktiviteten. Att människor kommer från olika bakgrunder och lever i olika miljöer, påverkar 

deras olika livssituationer och ger olika erfarenheter. Detta bidrar till att de individuella valen 

av aktiviteter skiljer sig ifrån vad andra människor i en liknande situation skulle välja. Vilken 

mening en aktivitet tillför i en människas liv menar Eklund (28) är en subjektiv upplevelse 

och det är hur meningen upplevs för den enskilda individen som är relevant. 

En känsla av att tas för given och att alltid vara tillgänglig för närstående nu när 

informanterna blivit äldre framkom i vår studie. Argentzell och Leufstadius (15) beskriver hur 

den sociokulturella omgivningen påverkar människans känslor och handlingar. Att få tillgång 

till träffpunkterna upplever informanterna som att de får en möjlighet till att känna 

självbestämmande då deras val av aktiviteter och deltagande grundar sig på deras egna val 
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och beslut. Valet av att delta på träffpunkterna tycker informanterna har lett till att deras 

närstående upplever dem som aktiva och upptagna. De närståendes uppfattning av 

informanterna menar de leder till en känsla av att ha fortsatt kontroll över sina liv då de 

närstående vet att de inte alltid kan stå till deras förfogande. Informanterna uttrycker att de 

känner självständighet då de närstående inte bara kunde komma och hälsa på utan måste ringa 

först. Liknande resultat framkom i en studie (40) vars resultat beskrev hur viktigt det är att 

äldre får en känsla av att kunna kontrollera och bestämma sina egna val i livet och hur detta 

stärkte deras känsla av livskvalitet.  

Kielhofner (27) menar att en individ väljer att ingå i ett socialt sammanhang för att det 

skänker en känsla av någonting meningsfullt. I studien framgår det även att informanterna 

deltar i träffpunkterna för att det ger upplevelser av att vara betydelsefull.  En del informanter 

upplevde att träffpunkterna ger dem en möjlighet till att vara tillsammans med andra, vilket de 

menar innebär att även om de inte känner någon samhörighet till de andra deltagarna så ger 

det en känsla av att slippa vara ensam. Andra upplevde istället att möjlighet att få ingå i ett 

socialt samanhang skapar en känsla av samhörighet med de andra deltagarna, vilket i sin tur 

leder till en känsla av glädje över att få nya kontakter och vänner. Informanterna menar att de 

upplever möjligheten till att få skapa nya kontakter som en känsla av trygghet, då de blir 

observerade och saknade av andra vilket de upplever som väldigt viktigt för sitt 

välbefinnande.  

Informanterna lyfte fram hur betydelsefulla de kände sig när de fick förfrågan och möjlighet 

att få hjälpa till i de olika aktiviteterna.  Detta tyder på att träffpunkter för seniorer inte bara 

erbjuder möjlighet till att vara delaktig i aktiviteter utan även ger möjlighet till att få hålla i 

eller hjälpa till att ordna aktiviteter för andra. Informanterna menade även att känslan i att bli 

sedd och bekräftad gav dem en känsla av välbefinnande. Resultatet överensstämmer med vad 

Gabriels och Bowling (21) kom fram till i en undersökning som beskriver hur några äldre 

personers sociala aktivitet ger dem möjligheten till att få hjälpa till, genom exempelvis 

volontärarbete. Att få vara delaktig, få en roll, en tillhörande plats beskrivs som viktigt då de 

äldre personerna känner sig behövda och sedda.  

Jerlang (41) beskriver i Utvecklingspsykologiska teorier Maslow behovstrappa. Maslow 

klassificerar i denna hur människans olika behov behöver tillfredsställas och menar, att även 

om människan först och främst behöver tillgodose de mest basala behoven finns det andra 

behov som gör människan hel. Enligt Maslow främjas känslan av ens egna jag och de egna 

förmågorna av att få ingå i sociala samanhang. Därmed kan utbudet av aktiviteter på 

träffpunkterna ses som en viktig del då ett större utbud av aktiviteter kan leda till att fler äldre 

personer får möjlighet att hitta något som för dem upplevs som viktigt för deras eget 

självförverkligande. Även om det i vår studie inte tydligt framgick hur informanterna 

upplevde betydelsen av att utföra en specifik aktivitet så visar resultatet på att möjlighet till att 

få utnyttja sina egna resurser gav bekräftelse som skänkte en känsla av välbefinnande. Det är 

tydligt att informanterna anser att det är viktigt att få delta i aktivitet med andra då de menar 

att denna kontakt med varandra och genom aktiviteten skapade en känsla av att bli bekräftad i 

grupperna på träffpunkterna. Även resultatet i en studie av Nilsson och Nygårds (29) visade 

positiva effekter av att delta i gruppaktiviteter. Informanterna kände sig även sedda då de blev 

igenkännda på träffpunkterna vilket gav dem en bekräftelse på sin existens vilket framkom 

som viktigt för att känna en tillhörighet till en grupp. Samma resultat kan även ses i Gabriel 

och Bowling (21) undersökning som menar att själva deltagandet i sociala aktiviteter ger en 

ökad känsla av livskvalitet.  
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I resultatet framkom det att informanterna upplevde att deltagandet i träffpunkter gav dem en 

känsla av att dagen fick en mening då det innebar en möjlighet till att få träffa och utbyta 

erfarenheter med andra människor. Rowe (42) beskriver hur viktigt det är för den äldre 

personen att få möjlighet att delta i sociala samanhang utifrån sina egna förutsättningar. Detta 

för att kunna få en upplevelse av meningsfullhet och livsglädje vilket i sin tur ger en känsla av 

ett ”lyckosamt åldrande”. Informanterna upplever att de genom sitt deltagande får möjlighet 

till att känna en ny mening och möjlighet i livet. I en studie av Tollén (43) påvisas 

förändringar i det dagliga livet, efter medverkan i dagrehabilitering samt hur det påverkat de 

äldre personerna. Där framkom det bland annat hur gemenskap med de andra deltagarna i 

gruppen hade lett till ökat välbefinnande och större hopp om framtiden. Tillgång till 

träffpunkter för seniorer kan därför ses som en viktig aspekt för att äldre personer ska få 

möjlighet till att utvecklas och fortsätta se livet som meningsfullt.  I Netuveli och Blanes 

studie (20) påvisas det hur äldre personer som ingår i sociala grupper, lättare klarar av 

motgångar i livet, vilket i sin tur höjer deras livskvalitet. Att få delta i träffpunkter för seniorer 

kan då ses som ett redskap i att förhindra och bryta social isolering i vardagen och skapa en 

vardag som känns mer meningsfull.  

Hos vissa informanter upplevdes betydelsen av att få delta i ett socialt samanhang som att 

deltagandet gav en regelbundenhet, vilket gav en lugnande känsla då det skapade fasta rutiner. 

Denna regelbundenhet tyckte dock några istället gav en upplevelse av att livet blev inrutat och 

tjatigt, då de visste vad som skulle hända. Samma aktivitet eller deltagande i samma sociala 

sammanhang kan således upplevas på olika sätt. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv visar 

deltagandet i sociala aktiviteter hur människan påverkas individuellt. Hur en aktivitet upplevs 

av en person behöver inte alltid överensstämma med hur aktiviteten verkar vara för andra 

(15). 

Att delta i träffpunkter framkom även som ett sätt att få tiden att gå, det var själva känslan av 

detta som gav träffpunkten en betydelse. Wilcock (14) beskriver hur sakta tiden upplevs när vi 

människor är sysslolösa. Även om de flesta träffpunkter har generösa öppettider så är det inte 

många som är öppna på helger. Enligt resultatet i vår studie så skulle de äldre personerna 

främjas av att träffpunkter hade öppet även under helger så det skulle leda till att färre 

behövde uppleva ensamhet i sina hem.  

Resultatet i studien visar att en orsak till deltagandet i träffpunkter var att informanterna 

kände att de inte hade något annat val. En sådan anledning kan upplevas som negativ men det 

behöver för den skull inte vara en negativ upplevelse. Netuveli och Blane (20) menar att 

människans känsla av vad som är betydelsefullt kan ändras genom att uppleva nya saker, att 

få delta i träffpunkter skulle då kunna ses som en möjlighet att omvärdera sina egna tankar. 

 

Slutsatser 

Resultatet i vår studie visar på hur olika deltagandet i träffpunkter för seniorer kan upplevas 

av äldre personer. Dock kan resultatet tolkas som att deltagandet i träffpunkter för seniorer är 

viktigt för de äldre personernas känsla av meningsfullhet och livskvalitet. Att få ta del i 

träffpunkter ger möjlighet till självförverkligande och kan ses som ett redskap för att förhindra 

och bryta social isolering i vardagen. Den tidigare förståelsen av vikten av sociala relationer 

styrks av resultatet i studien som visar att deltagandet i träffpunkter är betydelsefullt på flera 

plan. Resultatet kan även ge en förståelse för att människor är unika och upplever betydelsen 

av att delta i träffpunkter på olika sätt. På detta sätt bidrar studien med kunskap om olika 

betydelser av att delta i sociala samanhang, som kan användas som underlag när olika 
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yrkesgrupper, däribland arbetsterapeuter, ger rekommendation om att delta i sociala 

träffpunkter för seniorer utifrån den enskilde individen. 

Förslag till fortsatta studier. 

Stevens-Ratchford och Diaz (11) menar att om den välkända miljön byts mot en annan, 

exempelvis vid en flytt, kan konsekvensen bli isolering och depression. Informanterna uppgav 

just en förändrad livssituation, att de fick flytta ifrån sina hem till seniorboendet, som 

anledning till att de började delta i träffpunkter. De beskriver deltagandet i träffpunkter som 

en del av den sociala kulturen på seniorboendet. Att samtliga informanter bodde på det 

anslutande seniorboendet kan ha påverkat resultatet i studien. Därför uppmuntras fortsatta 

studier för att få fram hur deltagarna som bor utanför seniorboendet upplever betydelsen av att 

delta i träffpunkter. 
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INTERVJUGUIDE 

Intervju nr_____________ 

Nära faktafrågor: 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Civilstånd? 

 Boendesituation? 

Intervjufrågor: 

 Hur kommer det sig att du började på en träffpunkt?  
Följdfrågor: kan du utveckla? varför? har du fler vänner som går? På vilket sätt kom 

du i kontakt med just denna träffpunkt?  

 Kan du berätta vad du gör på träffpunkten? 
Följdfrågor: Hur ofta? Aktiviteter? Varför? Hur kommer det sig? 

 Vad betyder träffpunkten för dig? 
Följdfrågor: Har du fått nya bekanta? 

 Upplever du att din vardag har förändrats på något sätt sedan du började 

på träffpunkten? 
Följdfrågor: Hur kommer det sig? Kan du ge ett exempel? 

 Skulle du rekommendera att gå på en Träffpunkt till andra? 
Följdfrågor: Hur kommer det sig? 

 


