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Sammanfattning 

 

Den psykiska ohälsan ökar i samhället idag, inte minst bland äldre personer som ofta negligeras i det 

förebyggande arbetet. Utifrån detta faktum efterfrågas en rad preventiva åtgärder för att förändra 

utvecklingen. Ett exempel på preventiva insatser är de så kallade Mötesplatserna som upprättats. 

Mötesplatsernas syfte är att skapa social samvaro genom aktiviteter för att på så sätt skapa bättre 

psykisk hälsa för äldre personer. Denna kvalitativa studie syftar till att belysa äldre personers 

upplevelser av vad som för dem skapar välmående på Mötesplatserna. Sex djupintervjuer har 

genomförts och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Studien visar att Mötesplatserna i sin 

helhet skapar välmående och att den sociala gemenskapen har stor betydelse för äldre personers 

välmående. Vidare visar vår studie på att olika förhållanden på mikro-, meso och makronivå påverkar 

förutsättningarna för skapandet av äldre personers välmående på Mötesplatserna. Det preventiva 

arbetet bör därför utgå från ovanstående för att skapa förutsättningar för välmående för äldre personer.  
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1. Inledning  

Psykisk ohälsa ökar alltmer i samhället och tenderar att göra så i alla åldersgrupper (Wilkinson & 

Pickett, 2010) i sådan grad att den kan ses som ett samhällsproblem (Forsman, Herberts, Nyqvist, 

Wahlbeck & Schierenbeck, 2013). En grupp som ofta osynliggörs i arbetet mot psykisk ohälsa är äldre 

personer (Rolfner Suvanto, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2013) har 20 % av de äldre personerna (65 

år och uppåt) en psykisk ohälsa vilket är en siffra som befaras öka. Parker (2013) beskriver även att de 

äldre personerna som har mest psykisk ohälsa oftast är människor med sämre ekonomiska resurser. 

Enligt World Health Organization (WHO, 2016) lider de flesta äldre personerna med psykisk ohälsa 

av en depression. Därefter följer demens och ångest. Statistiken visar även att ett mindre antal äldre 

personer lider av en beroende- och missbruksproblematik och självskadebeteende (WHO, 2016).  

Eftersom psykisk ohälsa fortfarande kan utgöra ett stigma kan det antas att siffrorna, som statistiken 

ovan visar på, gällande äldre personers psykiska ohälsa, befaras vara ett mörkertal (WHO, 2016). 

Socialstyrelsen (2013) menar att äldre personer i högre grad kan uppleva en nedsatt förmåga, 

förändrad identitet och minskad social gemenskap. Vidare att exempelvis äldre personers egna 

välmående (deras subjektiva upplevelse av det egna välmåendet) riskerar att svikta, i högre grad än 

andra åldersgrupper, på grund av förlust av närstående och vänner, samt att de i högre utsträckning blir 

isolerade. Wilkinson och Pickett (2010) menar att isolering kan följas av psykisk ohälsa, men att detta 

förhållande även kan fungera i motsatt riktning (jfr WHO, 2016). På samma sätt fungerar relationen 

mellan den psykiska- och fysiska hälsan (WHO, 2016). Därför kan det preventiva arbetet för 

välmående bland äldre personer inte nog betonas (Forsman, 2014; WHO, 2016). 

1.1 Bakgrund 

Rolfner Suvanto (2014) beskriver att äldre personer inte bara negligeras eller osynliggörs i arbetet mot 

psykisk ohälsa, utan blir även så i det förebyggande arbetet. WHO (2016) beskriver att människors 

livslängd har ökat och det är därför av vikt att upprätthålla och stärka människors välmående. Detta 

kan göras genom att skapa hälsofrämjande förhållanden som utvecklar välmåendet samt bibehåller det 

friska hos äldre människor. Men hur görs då detta på bästa sätt? Ett sätt är att helt enkelt skapa miljöer 

som möter äldre personers individuella behov (WHO, 2016).   

Enligt (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 4§ bör kommunerna i Sverige verka för att äldre 

personer ska uppleva ett välmående genom att möjliggöra social gemenskap och skapa meningsfullhet 

(individens subjektiva upplevelse) i aktivitet. Statens folkhälsoinstitut (2009) uppmanar, som ett led i 

att skapa välmående bland äldre och arbeta förebyggande i socialt arbete, att kommuner startar så 

kallade Mötesplatser (vilka kan ha andra namn som exempelvis Träffpunkter eller Samlingspunkter). 

Mötesplatserna utgår i sitt arbete från en Primärprevention och syftet med Mötesplatserna är att skapa 

välmående utifrån ett salutogent perspektiv. Verksamheterna är till för människor i alla åldrar och 
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personerna besöker Mötesplatserna på frivilliga grunder (jfr Forsman, 2014). Syftet med Mötesplatser 

är även att erbjuda olika aktiviteter, där besökarna kan uppleva en social gemenskap, meningsfullhet 

och där de får möjlighet att känna sig delaktiga samt betydelsefulla (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Betts Adams, Leibbrandt och Moon (2011) menar att ovanstående kan skapa hälsa, då de äldre 

personernas upplevelse av meningsfullhet i aktivitet har betydelse för om de upplever välmående. 

Social gemenskap har även visat sig ha en stor betydelse för att välmåendet hos människor ska kunna 

infinna sig (jfr Forsman, 2014).  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) och under ledning av särskilda Mötesplatsledare, ska 

Mötesplatserna erbjuda olika aktiviteter, exempelvis; spel, promenad och annan fysisk aktivitet, 

balansövningar (färdighetsträning), minnesträning, föreläsningar och måltider. Samtliga av dessa 

nämnda insatser betraktas ha positiv inverkan på välmåendet (jfr Forsman, 2014). Betts Adams et al. 

(2011) menar att det finns ett samband mellan äldre personers deltagande i aktivitet och välmående.  

Sambandet har främst visat sig när aktiviteter tillämpas innan psykisk ohälsa uppstått. Vilka aktiviteter 

som skapar välmående är dock ännu oklart. Det är även oklart om det är aktiviteten i sig som skapar 

välmåendet eller andra bakomliggande faktorer, som till exempel social gemenskap eller 

intersektionella faktorer. För att kunna arbeta preventivt är det därför viktigt att försöka studera och 

definiera vad och vilka aktiviteter som egentligen skapar välmående hos äldre (Betts Adams et al., 

2011).  

Statens folkhälsoinstitut (2008) menar i sin rapport att en förutsättning för att skapa välmående för 

äldre personer är att tillvarata deras delaktighet och inflytande på de aktiviteter som erbjuds (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Betydelsen av inflytande betonas även i SoL 1 kap. 1 §.  Eftersom det är 

oklart vad i aktiviteten som orsakar välmående skulle inflytandet kunna vara ytterligare en komponent 

som påverkar om äldre personer upplever välmående i aktivitet. Utifrån samtal med personal från en 

av Mötesplatserna, i vilken studien bedrivits, framkommer att Mötesplatserna ska arbeta med äldre 

personers inflytande genom att göra dem delaktiga i planeringen av utbudet av aktiviteter. De äldre 

personerna ska ges möjlighet till att utvärdera verksamheten. Detta i form av enkäter och möten där 

åsikter gällande Mötesplatserna kan lämnas. Denna information får politiker sedan ta del av och kan 

utgöra grunden för politiska styrdokument och uppdragsbeskrivningar (Personal på Mötesplatsen, 

personlig kommunikation, 1 december 2016). 

1.2 Problemformulering 

 

Utifrån beskrivningen i inledningen och bakgrunden utkristalliseras ett mönster, det vill säga, det finns 

oklarheter kring vad som orsakar välmående när äldre personer deltar i aktivitet på Mötesplatser. En 

förutsättning för att skapa välmående som ovan nämnts är för det första; att äldre personer ska känna 

att aktiviteteten är meningsfull (Betts Adams et al., 2011; Forsman, 2014). För det andra; en 
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förutsättning för att en aktivitet ska kännas meningsfull är att de äldre personerna upplever att de har 

inflytande i verksamheten (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Med inflytande på aktivitet avser vi; äldre 

personers möjlighet att påverka utbudet av och planera inför (före aktivitet), under (aktivitetens 

utformning) och efter (utvärdering) aktiviteter på Mötesplatserna för att därmed kunna skapa 

förutsättningar för välmående (Statens folkhälsoinstitut, 2008; Westlund, 2005).  För det tredje; 

faktorer som exempelvis social gemenskap och individuella faktorer hos de äldre personerna kan ha 

betydelse för välmåendet (Betts Adams et al., 2011; Chang, Wray & Lin, 2014). Utifrån detta kan det 

antas att om Mötesplatserna inte värnar om de äldre personernas inflytande, lyckas identifiera vad i 

aktiviteten eller vilka aktiviteter som påverkar äldre personers välmående, finns en risk att den 

psykiska ohälsan ökar ännu mer eller förblir oförändrad (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Vi ämnar 

därför undersöka, utifrån äldre personers (65 år och uppåt) egna upplevelser, vad och vilka 

omständigheter som leder till välmående när de deltar i aktiviteter på Mötesplatserna. Då Statens 

folkhälsoinstitut (2008) dessutom utifrån politiska mål menar att inflytandet är en förutsättning för att 

skapa hälsa och välmående, uppstår ännu en parameter att ta hänsyn till kopplat till aktiviteter och 

välmående. Vi ämnar därför även undersöka de äldre personernas upplevelse av inflytande, då det 

enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) är avhängigt känslan av välmående.  

 

1.3  Syfte   

 

Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera sex djupintervjuer med äldre personer för att 

på så sätt ta del av deras berättelser gällande vad som för dem skapar meningsfullhet och välmående 

på Mötesplatserna.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur upplever de äldre personerna aktiviteterna på Mötesplatserna? 

 

 Om och på vilket sätt har social samvaro för äldre personer någon betydelse för att skapa 

välmående genom aktiviteter? 

 

 Har inflytande på de aktiviteter som erbjuds någon betydelse för äldre personers välmående, i 

så fall på vilket sätt? 

 

 Vilka andra bakomliggande orsaker påverkar om aktiviteterna kan skapa välmående för äldre 

personer? 
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2. Metod 

 

2.1 Kvalitativ metod  

 

Det material som dominerar i studier om vad som genererar äldre personers välmående i aktivitet är 

främst av kvantitativ art, vilket framkom i den forskningsöversikt vi genomförde inom ramen för 

arbetet med denna studie. En anledning att välja en kvalitativ metod är att det finns få studier gjorda av 

kvalitativ art inom vårt ämne, det vill säga på äldre personers subjektiva upplevelser av vad som 

skapar meningsfullhet och välmående genom aktiviteter. Vi har alltså valt att låta de äldre personerna 

definiera med egna ord, vad som är och skapar meningsfullhet och välmående i aktiviteter på 

Mötesplatserna. Inflytandet definieras som nämnts ovan i problemformuleringen, men vi har även låtit 

deltagarna i vår studie definiera begreppet.  

 

Ytterligare en anledning till att använda en kvalitativ metod är att de vetenskapliga artiklar vi fann 

endast redogjorde för oklara samband mellan vad som generar äldre personers välmående i aktivitet. 

Vi valde alltså därför att utföra vår studie med en kvalitativ ansats för att på så sätt försöka fånga 

bakomliggande förklaringar till de äldre personernas upplevelser av välmående på Mötesplatserna, 

vilkas subjektiva upplevelser ofta förbises i kvantitativ forskning. Den kvantitativa forskningen visar 

som nämnts oftast på breda och ytliga mönster/samband, svåra att definiera, bland annat eftersom det 

inte går att tyda hur sambanden förhåller sig till varandra. För att fånga detta, de individuella 

upplevelserna och för att identifiera andra omständigheter som kan ligga till grund för äldre personers 

välmående på Mötesplatserna, valde vi därför att göra intervjuer med äldre personer aktiva i dessa. Då 

vi vidare upptäckte i vår forskningsöversikt att aktiviteter och välmående kopplat till Mötesplatser i 

ännu mindre utsträckning var utforskad, kändes det än mer angeläget att utföra vår studie i 

Mötesplatsernas kontext. Vi har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket är ett sätt att erhålla en 

djupare förståelse och kunskap kring ett visst ämne. De äldre personerna har beskrivit sina upplevelser 

via djupintervjuer (Bryman, 2011).  

 

2.2 Förförståelse  

 

Vi har i vår studie använt oss av en abduktiv ansats (Alvesson och Sköldberg, 2008), då vi dels utgått 

från tidigare forskning samt varit empiristyrda i vårt arbete, bland annat då vi utformade vår 

intervjuguide, syfte och frågeställningar. Utifrån tidigare forskning och naiva teorier (förförståelse) 

utgick vi från att andra bakomliggande faktorer som inflytande och social gemenskap kan ha en 

påverkan på välmåendet, när äldre personer deltar i aktiviteter på Mötesplatserna (jfr Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Ovanstående gav oss en viss förförståelse inför och under vår studie. Vidare har en 
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av oss många års yrkeserfarenhet av arbete med äldre personer och den andre, har genom 

socionomutbildningen, haft handledd fältförlagd utbildning inom det ämne vi valt att studera inom 

ramen för denna studie. Vidare är vi båda socionomstuderande och har fördjupat oss inom området vi 

nu studerar under utbildningens gång. Då ett personligt intresse redan fanns från bådas sida, kändes 

ämnet naturligt och intressant att skriva om. Vidare har den kurslitteratur vi läst både innan och under 

vår utbildning, samt inför denna studie format vårt sätt att tänka och reflektera. Livserfarenhet och de 

diskurser som råder i samhället kan även ha påverkat oss. Vår förförståelse och livserfarenhet försökte 

vi ha i åtanke under studiens gång för att i så liten utsträckning som möjligt påverkas av den. Vi har 

påmint varandra om vikten av att vara öppen för nya intryck och förhållit oss kritiska i syfte att vara så 

objektiva som möjligt. Detta för att inte färga studien genom egna personliga preferenser. Det 

viktigaste för oss var att, genom den kvalitativa metoden vi valt, låta det insamlade materialet, 

empirin, utgöra grunden för vår tolkning, inte vår förförståelse (jfr Malterud, 1998). 

 

2.3 Litteratursökning 

 

Vi började vår studie med att utföra en forskningsöversikt på den kunskap som redan fanns inom vårt 

ämne (Bryman, 2011). Vi bokade tid med en bibliotekarie vid Mittuniversitetet för att få stöd i våra 

sökningar i olika databaser. På dennes uppmaning började vi söka efter relevanta forskningsartiklar 

och gjorde en avgränsning till ProQuest Social Science och vi tillämpade fyra databaser; PsycINFO, 

PsycARTICLES, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Till en början utförde vi enbart 

sökningar utifrån fritextord och sedan bara Thesaurusord (från PsycINFO och Sociological 

Thesaurus). Dessa kopplades därefter samman, det vill säga, vi blandade fritextord och Thesaurusord i 

en sökning. Samtliga sökningar utfördes med peer review, det vill säga vetenskapligt granskade 

artiklar. Detta genererade i sökremsan (826 antal träffar): ((SU.EXACT("Influence") OR 

(ab(influence* OR impact*) AND peer(yes))) AND ((((SU.EXACT("Daily Activities") OR 

SU.EXACT("Leisure") OR SU.EXACT("Activities")) OR (ab(Lifestyle OR leisure* OR "social 

participation" OR activit*) AND peer(yes))) AND (((SU.EXACT("Mental Health") OR 

SU.EXACT("Well Being") OR SU.EXACT("Quality of Life")) AND peer(yes)) OR (ab("well being" 

OR wellbeing OR "well-being" OR "mental Health*") AND peer(yes))) AND 

(((SU.EXACT("Aging") OR SU.EXACT("Elderly")) AND peer(yes)) OR (ab(elder* OR aging OR 

"old people*" OR senior*) AND peer(yes)))) AND peer(yes))) AND peer(yes) . 

  

Utifrån de sökningar vi utfört hittade vi 25 artiklar som var relevanta. Vi letade främst efter 

forskningsartiklar och valde därför bort böcker och annat. Utifrån dessa 25 artiklar gjorde vi ytterligare 

ett urval. Artiklar som behövde beställas och artiklar som gränsade till annat som volontärarbete eller 

till yngre personer än 65 år valdes bort. Utifrån detta urval valdes 18 artiklar ut och dessa har 

tillämpats i studien. Vi har mestadels använt oss av vetenskapliga artiklar i vårt arbete, men även lagt 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/myresearch/savedsearches.checkdbssearchlink:rerunsearch/1140197/SavedSearches?site=socialsciences&t:ac=SavedSearches
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till kurslitteratur och böcker. Genom att läsa tidigare forskning kopplat till intervjuerna drevs vi fram 

till syfte, frågeställningar och intervjuguiden utformades. När alla intervjuer var klara, transkriberats, 

analyserats samt kopplats samman med tidigare forskning under rubriken ”Resultat/Analys” försökte 

vi hitta olika teorier som var passande för vår studie.  

 

Vi har främst tillämpat forskningsartiklar i vårt arbete eftersom de är primärkällor. Vi har dock också 

använt oss av böcker som beskriver andras teorier, det vill säga sekundärkällor vilka är lägre rankade 

källor i jämförelse med primärkällor, då de redan blivit tolkade av andra (Erikson, 2009). Vi anser 

dock att dessa sekundärkällor är av relevans för vårt arbete och valde därför ändå att ta med dem i 

studien. I vår ägo fanns redan litteratur och artiklar vilka vi använt oss av i vår studie. Vi har även sökt 

information på internet och då främst riktat in oss på sidor som vi redan hade kännedom om. Vi har 

tillsammans läst och valt de artiklar som vi ansett lämpliga för vår studie och arbetet med 

forskningsöversikten har även gjorts gemensamt. 

  

2.4 Intervjuer 

 

Vi har utfört sex djupintervjuer varav fyra var enskilda telefonintervjuer och två var enskilda fysiska 

intervjuer. Skillnaden i intervjuform berodde på respondenternas egna önskemål. Vi utförde tre 

intervjuer vardera (två telefonintervjuer och en fysisk intervju), men båda uppsatsförfattarna deltog vid 

samtliga intervjuer för att undvika att viktiga frågor gick förlorade (Bryman, 2011). Detta upplever vi 

stärkte vår studie eftersom vi kunde diskutera med varandra efter varje utförd intervju om hur vi 

uppfattat respondenternas svar. Vi kunde även prata om och diskutera hur vi hade utfört intervjuerna, 

vilket gjorde oss uppmärksamma på både brister och fördelar i vårt sätt att leda intervjuerna och hur 

frågorna ställdes (jfr Malterud, 1998).  

 

Intervjuerna var i form av semistrukturerade djupintervjuer, vilket var relevant att använda oss av 

utifrån syfte och frågeställningar. De äldre fick då beskriva, med egna ord sina upplevelser kring vad 

som skapar välmående för dem på Mötesplatserna. Intervjuerna utgick från en så kallad intervjuguide 

som delades in i kategorier med underliggande öppna frågor och underfrågor (se Bilaga 1). 

Kategorierna styrde intervjuerna in på specifika områden och det blev lättare att hålla sig till ämnet vi 

ämnade undersöka. Detta för att påverka svaren i en så liten utsträckning som möjligt och därutöver, 

för att på ett enklare sätt kunna analysera materialet utifrån valda frågeställningar och kategorier. 

Semistrukturerade intervjuer gav även möjlighet att ställa följdfrågor och preciserande frågor etcetera 

för att förtydliga svaren. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon utifrån överenskommelse med 

deltagarna i studien och därefter transkriberades materialet (Bryman, 2011). 
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Vi valde att inte tillämpa ostrukturerade intervjuer då svaren på så sätt kunde ha blivit för omfattande 

och därmed hade det kunnat uppstå svårigheter för respondenterna samt för oss själva att hålla fokus 

på ämnet. Det kunde även då ha uppstått en problematik vad gäller att analysera materialet. Vi 

tillämpade inte heller en strukturerad intervju eftersom vi inte ansåg en sådan lämplig för studien, då 

det fanns en risk att frågorna kunde bli för ”snäva” och stundtals för ledande. Detta hade kunnat 

resultera i att vi fått svar bara utifrån frågorna vi skulle ha ställt och inte utifrån de äldre personernas 

egna beskrivningar (Bryman, 2011). Vårt tillvägagångssätt ovan upplever vi därför vara det bästa för 

vår studie. 

 

2.5 Urval 

 

Eftersom det var av vikt att avgränsa studien både kopplat till tid och omfång, utförde vi endast 

intervjuer på äldre personer över 65 år, som deltog i aktiviteterna på Mötesplatserna (Bryman, 2011). 

Vi avgränsade oss även till Mötesplatser i en mellanstor Norrländsk stad. Mötesplatserna valde vi på 

grund av att de arbetar med utgångspunkt i en viss kontext, i syfte att skapa välmående bland äldre 

personer genom aktiviteter (jfr Statens folkhälsoinstitut, 2008; 2009). Därutöver tillämpades ett icke-

sannolikhetsurval, ett målstyrt urval, då vi besökte några Mötesplatser under en aktivitet, i syfte att få 

äldre personer att delta i studien (Bryman, 2011).  

 

Vi besökte alltså Mötesplatserna under en aktivitet för att tillfråga de äldre personerna om de ville 

delta och utförde ett så kallat självurval, det vill säga, de personer som ingick i studien anmälde själv 

sitt intresse att delta.  Detta tillvägagångssätt utfördes eftersom de äldre i så stor utsträckning som 

möjligt och utifrån etisk synvinkel själva skulle få besluta om de ville delta, samt inte påverkas av 

andra besökare eller Mötesplatsledare etcetera (Jacobsen, 2002). Vid besöken erhöll vi telefonnummer 

från några som önskade delta. Personerna kontaktades därefter av oss i syfte att bestämma tid för 

intervju och ibland plats. Vissa valde även att höra av sig i efterhand. Sammanlagt valde sju äldre 

personer att delta, men en person räknas som ett bortfall i studien. Detta diskuteras vidare under etiska 

aspekter. De som valde att delta i studien och vilkas namn är fingerade var: Filippa (79 år, 

ensamstående), Kajsa, (75 år, ensamstående), Tomas (72 år, gift, nedsatt förmåga), Josefin (68 år, 

civilstånd framgick inte), Emelie (76 år, ensamstående) och Liselott (83 år, ensamstående). 

 

2.6 Etik 

 

Vi har i studien tagit hänsyn till de etiska riktlinjer forskare har att förhålla sig till. Vi inhämtade 

samtycke av berörda intervjupersoner, vilka informerades både skriftligt och muntligt, dels vid 

besöken på Mötesplatserna (se Bilaga 2), samt ytterligare före det att intervjuerna påbörjades om 

studiens tillvägagångssätt, syfte och att de deltog utifrån ett eget val. Vidare informerades de om sin 
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konfidentialitet det vill säga att ingen, förutom vi, vet att de deltog i studien. De fick även information 

om att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande. Respondenternas namn har bytts ut i studien för 

att värna integritet och konfidentialitet (Bryman, 2011).   

 

En etisk problematik kan uppstå i mötet med människor då en viss risk för nedsatt förmåga alltid kan 

föreligga, vilket vi vid ett tillfälle fick erfara. Av etiska skäl beslöt vi därför att inte slutföra intervjun. 

Denna intervju är även borttagen från studien. Här uppstod ett forskningsetiskt dilemma det vill säga, 

intervjupersonen valde själv att delta i studien. Vi valde dock att avsluta intervjun, då vi under 

intervjun upplevde det oklart om personen verkligen samtyckt till att delta i studien och för att på så 

sätt minimera skada (jfr Bryman, 2011).  

 

2.7 Analysmetod 

 

Vi har även systematiskt inhämtat kunskap under studiens gång och bearbetat materialet allteftersom, 

då vi efter varje intervju transkriberade underlaget. Detta gav oss en djupare förståelse och var oss 

sedan till gagn i kommande intervju, då vi kunde utveckla frågorna och fördjupa oss i ämnet. Vi 

upplevde i de sista intervjuerna en mättnad av information, då de äldre personerna i vår studie hade 

liknande upplevelser kring vad som skapade välmående på Mötesplatserna (Bryman, 2011).  

Efter samtliga intervjuer utförts använde vi oss av en innehållsanalys i bearbetningen av det 

transkriberade materialet (Bryman, 2011). Rubrikerna i intervjuguiden var i det första steget 

vägledande i vår innehållsanalys. Vi utgick alltså till en början främst ifrån följande kategorier; 

Mötesplatsens aktiviteter, social gemenskap och inflytande. Utifrån det transkriberade materialet 

söktes likheter/skillnader och mönster. Informationen från intervjuerna sorterades sedan in under 

respektive kategori. För att underlätta sammanställningen valdes kodade symboler för respektive 

kategori och texten i det transkriberade materialer markerades med dessa.  

 

Vi insåg under innehållsanalysen av de transkriberade intervjuerna att det utkristalliserades mer 

kategorier genom de svar som de äldre personerna i vår studie gav. Dessa bildade i sin tur fler 

rubriker/kategorier i resultat/analys delen, vilka var; Mötesplatsen, Mötesplatsledaren, skillnaden 

mellan aktivitet och social gemenskap, aktivitetens sekundära betydelse, aktiviteter utanför 

verksamheten, musik, inkludering, nedsatt förmåga, hinder för att skapa välmående, ekonomiska 

förutsättningar, kontextuella faktorer, identitetsutveckling och andra omständigheter. Vi har på så sätt 

alltså tillämpat en fördjupad innehållsanalys. Efter detta anlyserades materialet med stöd av tidigare 

forskning och teorier (Bryman, 2011). Ovanstående tillvägagångsätt har utgått från en hermeneutisk 

cirkel, vilket innebär att delarna och helheten förutsätter varandra för att i slutänden leda till en djupare 

förståelse. Som ovan beskrivits delades texten, det transkriberade intervjuerna, in i delar och 

kopplades samman till en helhet under respektive kategori (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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2.8 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

2.8.1 Studiens styrkor 

 

En stor styrka i vårt arbete sett utifrån validitet är att vi tillämpat en kvalitativ metod, utifrån en 

hermeneutisk ansats, vilket gav oss en djupare förståelse och kunskap om ämnet. Den kvalitativa 

metoden gav oss möjlighet att precisera vad som genererar meningsfullhet och välmående hos äldre 

personer via våra semistrukturerade djupintervjuer. Detta stärker validiteten i vårt arbete, då de äldre 

personerna själva fått beskriva sina upplevelser kring vad som generar välmående vid aktiviteterna på 

Mötesplatserna. Indirekt stärks då även reliabiliteten (jfr Bryman, 2011).  

 

Vi har genom hela denna studie genomfört samtliga moment i studien tillsammans i en så kallad 

undersökartriangulering, vilket stärkt validiteten och reliabiliteten. Att vi båda två utförde intervjuerna 

gjorde att vi kunde stämma av hur vi hade uppfattat personerna som vi intervjuade. En av oss utförde 

intervjun och den andra antecknade och ställde eventuella frågor som kunde ge fördjupade svar. Att vi 

var två personer var även till fördel efter intervjuerna, då vi diskuterade resultatet och om vi förstått de 

intervjuade personerna lika, det vill säga det ökar sannolikheten att även andra kan tolka det på samma 

sätt om studien upprepas (Larsson, 2005; Malterud, 1998).  

 

Vad gäller telefonintervjuerna fanns det även positiva aspekter med dessa. Med telefonintervjuer 

kunde de äldre personernas identitet lättare döljas och därmed upplevde vi att svaren blev djupare. Det 

var lättare att prata om känsliga ämnen och våra intervjupersoner öppnade upp sig på ett annat sätt till 

skillnad från de intervjuer som gjordes fysiskt. Med tanke på tidsaspekt var tillvägagångssättet av 

telefonintervjuer även tidssparande. Det fanns även fördelar med den fysiska intervjun, då det var 

lättare att se kroppspråket, känslor och upptäcka eventuella tvetydigheter i svaren. Det var även lättare 

att föra intervjun då vi på ett enklare sätt kunde urskilja om personen behövde tid för eftertanke eller 

behövde en mer preciserande fråga (Bryman, 2011).   

 

Vi har även använt oss av undersökartriangulering vid analysen och tolkningen av materialet, då vi 

båda gjort detta tillsammans. Detta stärker validiteten eftersom vi diskuterat, reflekterat tillsammans 

och även haft möjlighet att uppmärksamma eventuella skillnader i vårt sätt att tänka. Vi kom på så sätt 

vidare i vårt tänkande kring vad intervjupersonerna berättade, bland annat när det gällde att hitta 

likheter, skillnader, mönster och motsägelser mellan respondenternas svar. De tolkningar som vi utfört 

har vi även förstärkt genom att vi redovisat citat från intervjuerna (Larsson, 2005; Malterud, 1998).  

   

I vår kvalitativa studie är inte syftet att generalisera utifrån kvantitativa mått. Vårt syfte har istället 

varit att söka efter en djupare förståelse i det ämne vi valt, hur äldre personers upplever ett välmående i 
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aktiviteterna på Mötesplatserna. Tillvägagångssättet har gjorts systematiskt och på ett noggrant sätt för 

att i mesta möjliga mån överlämna valet att generalisera till Dig som tar del av vår studie och för att 

stärka validiteten och reliabiliteten. Vi tror att studien kan vara intressant och användbar för olika 

grupper i samhället i det förebyggande arbetet på Mötesplatser och kanske även i andra sammanhang, 

exempelvis i utbildnings-, inspirations- och utvecklingssyfte. Studien kan även användas av olika 

föreningar (Pensionärernas riksförbund, Riksföreningen för Social och Mental hälsa), studenter, 

politiker, forskare, olika professioner och tjänstemän på både institutionell-, samhällelig och 

internationell nivå (jfr Larsson, 2005; Malterud, 1998).  

 

2.8.2 Studiens begränsningar 

En begränsning med att tillämpa en kvalitativ metod i vår studie var att den endast kunde utföras på ett 

fåtal personer, vilket kan påverka validiteten (Bryman, 2011). Vårt huvudsakliga syfte var dock, som 

nämnts, att få en djupare förståelse, vilket vi upplever att vi fått (jfr Larsson, 2005; Malterud, 1998). 

Det är dock värt att nämna att det vid självurval finns en risk att endast de som vågade och ansåg sig 

kunna bidra med något till studien anmälde sitt intresse att delta. Ett självurval gav då kanske inte en 

rättvis representation av de människor som av en eller annan orsak inte väljer att delta, vilket kan ha 

gett en skevhet i resultatet, men detta är en begränsning i all forskning (Jacobsen, 2002). Frågan 

uppstår då hur urvalet skulle kunnat utföras för att minska risken för bias, då en sådan risk alltid 

föreligger.  

Det finns även vissa begränsningar med att vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade 

djupintervjuer. Resultatet kan påverkas av vår närvaro, exempelvis vårt sätt att ställa frågor, personliga 

egenskaper och förmåga att föra en intervju, vilket kan ha inverkat på reliabiliteten (Malterud, 1998) 

men även validiteten (Bryman, 2011).  De frågor, underfrågor, följdfrågor och preciseringsfrågor som 

vi ställde i intervjuerna följde inte heller en viss ordning i intervjuguiden, då vi även ställde frågor 

utöver denna. Detta kan göra att studien blir svår att replikera (reliabiliteten) och få samma resultat, 

vilket förstås är ett genomgående problem i all kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

Vår förförståelse kan också påverka på ett eller annat sätt och en nackdel med detta kan vara att vi 

tolkat vårt insamlade material i alltför stor utsträckning grundad i erfarenhet. Vi har som nämnts en 

liknande bakgrund i vår förförståelse, vilket kan göra oss ”blinda” i vissa tolkningar. Vi har dock 

försökt förhålla oss så objektiva som möjligt, vad gäller att tolka det intervjupersonerna säger, men det 

finns alltid en risk att validiteten och reliabiliteten trots allt påverkas (Larsson, 2005; Malterud, 1998). 
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3. Tidigare forskning och kunskapsläge  

Nedan följer en redogörelse av aktuell forskning och kunskapsläge som vi fann genom vår 

forskningsöversikt, vilka sedan kommer kopplas samman med det vi kommit fram till genom 

intervjuer samt teorier. Tidigare forskning visar på ett tvetydigt resultat och är stundtals 

motsägelsefull, vilket nedanstående uppvisar. 

3.1 Starkt samband mellan äldre personers deltagande i aktivitet och välmående 

Den forskning som utförts inom vårt ämne, det vill säga aktivitetens betydelse för äldre personers 

välmående har främst varit genom tillämpning av en kvantitativ metod. I samtliga artiklar vi tagit del 

av utifrån de sökningar vi utfört har det framkommit att det finns ett samband mellan äldre personers 

deltagande i olika aktiviteter och deras välmående. Denna koppling är tydlig i förebyggande syfte det 

vill säga, när ohälsa ännu inte uppstått (Betts Adams et al., 2011; Everard, 1999; Everard, Lach, Fisher 

& Baum, 2000; Herzog, Franks, Markus & Holmberg, 1998; Jopp & Hertzog, 2010; Kuykendall, Tay 

& Ng, 2015; Paillard-Borg, Wang, Winblad & Fratiglioni, 2009). Utifrån ovanstående 

forskningsartiklar verkar därför aktiviteter vara av vikt för äldre personers välmående i förebyggande 

syfte (Everard et al., 2000; Jopp & Hertzog, 2010; Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

3.2 Olika aktiviteter kopplat till välmående 

En stor del av tidigare forskning visar på att det finns flera olika aktiviteter som skapar välmående 

(Betts Adams et al., 2011; Everard, 1999; Everard et al., 2000; Paillard-Borg et al., 2009). Exempel på 

sådana aktiviteter som har visat sig ha god effekt på äldre personers hälsa i förebyggande syfte är 

minnesövningar, fysisk aktivitet och sociala aktiviteter (Betts Adams, et al., 2011; Forsman, 2014; 

Paillard-Borg et al., 2009). Det finns alltså fler aktiviteter i olika form som visat sig ha en positiv 

inverkan på äldre personers hälsa, men det finns fortfarande oklarheter kring vilka specifika aktiviteter 

som skapar välmående och vad det är i aktiviteten som skapar detta, vilket behöver studeras närmare 

(Betts Adams et al., 2011; Chang et al., 2014; Paillard-Borg et al., 2009; Sörman, Sundström, 

Rönnlund, Adolfsson & Nilsson, 2014).  

3.3 Svagt samband vid psykisk ohälsa och deltagande vid aktiviteter 

Ovanstående samband, det vill säga kopplingen mellan välmående och äldre personers deltagande i 

aktivitet är dock inte lika tydligt om psykisk ohälsa föreligger (Chao, 2016; Forsman, Schierenbeck & 

Wahlbeck, 2011; Hitch, Wright & Pepin, 2015; Sörman et al., 2014). Bland annat har aktiviteter inte 

samma påverkan på välmåendet om den äldre personen lider av en depression (Chao, 2016; Forsman 

et al., 2011; Hitch et al., 2015). Dock framkommer det motsatta i annan forskning, att aktiviteterna har 

effekt på välmåendet och kan verka förebyggande för sjukdom, men att det då är av vikt att det finns 

flera aktiviteter för att kunna möta människors individuella behov (Karp, Paillard-Borg, Wang, 
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Silverstein, Winblad & Fratiglioni, 2006). Sörman et al. (2014) menar dock att aktiviteten inte har 

någon effekt i förebyggande syfte när det gäller insjuknande av demens. Forsman et al. (2011) menar 

att den minskade effekten av aktiviteten vid psykisk ohälsa kan bero på att äldre personer har svårare 

att ta till sig interventioner kopplat till bland annat kognitiva aktiviteter och annan färdighetsträning, i 

jämförelse med yngre personer (Forsman et al., 2011). Det naturliga åldrandet innebär för de allra 

flesta en gradvis försämring av fysiska- och psykiska förmågor, vilka skapar ohälsa i en eller annan 

form. Detta kan göra att deltagande i aktiviteter och social gemenskap minskar, vilket påverkar 

välmåendet negativt (Forsman et al., 2013). En spekulation är att aktiviteten har mindre effekt på äldre 

personer med en depression eller demens, vilket kan bero på att de äldre personerna på grund av den 

nedsatta förmågan väljer att inte delta i vissa aktiviteter. Detta gäller främst de aktiviteter som utmanar 

den kognitiva förmågan (Paillard-Borg et al., 2009). Nedsatta förmågor kan således leda till 

exkludering och i sin tur till känslor av ensamhet, isolering och i förlängningen ett minskat välmående 

(Forsman et al., 2013).  

3.4 Betydelsen av individuella faktorer kopplat till aktivitet och välmående 

Betts Adams et al. (2011) menar att det finns skillnader mellan individuella faktorer, som i sin tur kan 

påverka i vilken utsträckning en aktivitet upplevs vara meningsfull för äldre personer. Genus, etnisk 

bakgrund, ålder, olika förmågor och andra individuella faktorer kan exempelvis vara avgörande (se 

även Freund & Baltes, 1998; Fortujin, Van Der Meer, Burholt, Ferring, Quattrini, Hallberg, Weber & 

Wenger, 2006; Herzog et al., 1998; Jopp & Hertzog, 2010; Paillard-Borg et al., 2009; Takeda, 

Noguchi, Monma & Tamiya, 2015). Ett exempel på detta är att män upplever aktiviteter som de kan 

utföra på egen hand såsom, trädgårdsarbete och att läsa som meningsfulla i större utsträckning än 

kvinnor, vilka i sin tur oftare upplever aktiviteter som meningsfulla om de utförs i gemenskap med 

andra (Betts Adams et al., 2011). Vidare beskriver Paillard-Borg et al. (2009) att intersektionella 

skillnader kan ha betydelse för om en aktivitet upplevs vara meningsfull och skapa välmående. 

Deltagande i aktiviteteter minskar om den äldre personen är kvinna och därutöver lågutbildad, har 

någon form av nedsatt funktionsförmåga och har få nära vänner och bekanta. Vidare spelar 

ekonomiska förutsättningar roll vad gäller val och möjligheter att delta i aktivitet. 

Utifrån ovanstående och den forskning vi hittat drar vi slutsatsen att det finns många individuella 

faktorer som kan spela in i vilken grad en aktivitet upplevs som meningsfull och därmed i sin tur kan 

generera välmående (Betts Adams et al., 2011; Herzog et al., 1998; Jopp & Hertzog, 2010; Paillard- 

Borg et al., 2009; Takeda et al., 2015).  Ett antagande utifrån detta skulle kunna vara att det är av vikt 

med ett stort utbud av aktiviteter. Viss forskning visar dock på det motsatta, det vill säga, det är inte 

antalet aktiviteter som skapar välmående (Everard, 1999). Dock menar Kuykendall et al. (2015) att det 

är variationen och hur ofta en aktivitet utövas som skapar välmående hos äldre personer snarare än hur 

lång tid man spenderar på den. Resultaten är alltså motstridiga.  
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Forsman et al. (2013) beskriver vidare andra individuella omständigheter som kan påverka, 

exempelvis att känslan av meningsfullhet i aktivitet skapas när de äldre personerna får möjlighet att 

hjälpa andra människor. Detta kan ske genom att bland annat anordna aktiviteter i det egna hemmet i 

social gemenskap för att dela gemensamma upplevelser. Forsman et al. (2013) menar att människor då 

känner en meningsfullhet, samhörighet och känner sig betydelsefulla, vilket kan generera i ett 

välmående.  

3.5 Betydelsen av social gemenskap 

Betts Adams et al. (2011) betonar som nämnts att det är av vikt att forska mer kring andra 

bakomliggande faktorer, det vill säga vad det är som gör att de äldre personerna upplever en aktivitet 

som meningsfull (jfr Paillard-Borg et al., 2009). Viss forskning visar nämligen bland annat på att den 

sociala gemenskapen i aktiviteterna har större betydelse än själva aktiviteten (Chang et al., 2014; 

Forsman et al., 2013). Ett fåtal studier har dock utförts gällande vilken påverkan den sociala 

gemenskapen har för sambandet mellan aktivitet och välmående (Chang et al., 2014; Forsman et al., 

2013).  I en kvalitativ studie (Forsman et al., 2013) framkommer dock att den sociala gemenskapen 

har betydelse. Studien utfördes genom att tillfråga deltagarna vad som gör aktiviteterna meningsfulla. 

Bland annat framkom att aktiviteterna gör att dagen blir mer uppstrukturerad och får ett syfte, vilket 

skapar något att längta efter samt planera inför. Vidare att aktiviteten gav en känsla av samhörighet, då 

de äldre personerna får möjlighet att dela sina upplevelser med andra. Vidare nämns även betydelsen 

av Mötesplatsledarens stödjande roll som en viktig komponent. I studien framkommer att allt detta 

sammantaget skapar välmående bland äldre personer som deltar i aktiviteter.  

Forsman et al. (2013) betonar vidare betydelsen av sociala relationer som en viktig komponent för 

välmåendet både på och utanför verksamheter. Detta genererar en känsla av trygghet och tillit vilket 

Forsman et al. (2013) menar är en förutsättning för välmående. Aktiviteterna är viktiga för äldre 

personer för att täcka upp för ett eventuellt minskat socialt kontaktnät. Det är av vikt att bryta isolering 

och minska känslan av ensamhet för att skapa välmående. Chang et al. (2014) menar dock att det är 

aktiviteten som skapar hälsan, men att det är det sociala kontaktnätet som gör att man deltar i 

aktiviteter i större utsträckning. Personer med ett stort socialt kontaktnät deltar alltså i större 

utsträckning i aktiviteter och de som redan har vänner har därmed möjlighet att få fler. Utifrån 

ovanstående är det alltså oklart vad som genererar välmående det vill säga, är det den sociala 

gemenskapen eller aktiviteten.  

3.6  Slutsats utifrån tidigare forskning 

Det finns alltså utifrån ovanstående oklarheter i vad som egentligen orsakar ett psykiskt välmående vid 

äldre personers deltagande i aktiviteter, då forskning visar på minst sagt motstridiga resultat (se och jfr 

Betts Adams et al., 2011; Chang et al., 2014; Chao, 2016; Everard, 1999; Everard, et al., 2000; 
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Forsman et al., 2013; Forsman et al., 2011; Paillard-Borg et al., 2009).  Frågan är om det är aktiviteten, 

den sociala gemenskapen, betydelsen av att aktiviteten känns meningsfull, en kombination av allt detta 

eller något annat som orsakar välmående hos äldre personer.  

Som tidigare nämnts beskriver Statens folkhälsoinstitut (2008) att det är av vikt att ta till vara äldre 

personers inflytande för att på så sätt skapa meningsfulla aktiviteter, som i förlängningen kan skapa 

välmående och förebygga psykisk ohälsa. Det framgår alltså i Statens folkhälsoinstituts rapport (2008) 

att det finns ett samband mellan äldre personers inflytande och välmående samt att inflytande är en 

förutsättning för ett hälsosamt åldrande. Det finns dock ingen forskning utifrån de sökningar som vi 

utfört som styrker att äldre personers inflytande på aktivitet kopplat till välmående har betydelse.  

3.7  Kritik tidigare forskning 

Som ovan beskrivits och som redan nämnts är den största delen av tidigare forskningen inom vårt 

ämne utförd med en kvantitativ metod. En nackdel med kvantitativa studier är att forskare med en 

sådan inte kommer åt en djupare förståelse om vad som egentligen skapar äldre personers välmående 

kopplat till aktivitet. De äldre personerna blir inte lyssnade på, vilket Webb (2001) kritiserar den 

kvantitativa forskningen för. Webb (2001) menar vidare att kvantitativa metoder kan ifrågasättas 

eftersom bias kan uppkomma, då det kan finnas andra bakomliggande faktorer gällande vad som 

genererar välmående än de som undersöks i de aktuella studierna. Evidensen kring kvantitativa studier 

kan därför anses vara osäker (jfr Bryman, 2011). Flera studier utförda med en kvalitativ metod verkar 

därför behövas, då de äldre personerna på ett sådant sätt får möjlighet att komma till tals. Detta kan ge 

en djupare förståelse och frambringa andra komponenter för vad som kan skapa välmående för äldre 

personer (Bryman, 2011). 
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4. Teoretiska perspektiv och nyckelbegrepp 

Teorierna och de begrepp som kommer tillämpas nedan har gett oss stöd att tolka det inhämtade 

materialet som vi fått genom intervjuerna. Vi har valt att blanda olika teorier för att få en ökad 

förståelse och ett sammanhang. Dessa kommer sedan kopplas samman med tidigare forskning, 

kunskapsläge och intervjuer, vilket presenteras i resultat/analysdelen. 

4.1 Empowerment kopplat till välmående 

Westlund (2005) beskriver betydelsen av att arbetet på Mötesplatserna bör utgå från ett salutgent 

perspektiv (stärka förmågor) genom att ge de äldre personerna ett inflytande (empowerment) i sitt eget 

liv, vilket kan leda till känslor av meningsfullhet och välmående. Det handlar alltså om att verka för att 

de äldre personerna på Mötesplatserna ska ges möjlighet att själva få förfoga över och ha inflytande på 

de aktiviter som planeras, vilket är ett sätt att ge individen ”hjälp till självhjälp”. Enligt teorin om 

empowerment skapas välmående genom att de äldre personerna, i Mötesplatsernas arbete, ges 

möjlighet att själva påverka och ha ett inflytande i verksamheten. På så sätt erhålls det bästa stödet att 

kunna påverka sitt eget välmående. Det är de äldre personerna själva som har lösningarna på vad som 

för dem genererar välmående (Westlund, 2005). 

Westlund (2005) menar att enligt empowermentteorin skapas ett inflytande genom att exempelvis ge 

de äldre personerna möjlighet att vara delaktiga före (planering av aktivitet), under (aktivitetens 

utformning och tillvägagångssätt) och efter aktivitet (utvärdering av aktivitet). Det är viktigt att sprida 

information till de äldre personerna vilka aktiviteter som kan erbjudas på Mötesplatserna för att på så 

sätt ge dem valfrihet, exempelvis i valet av aktivitet eller hur den ska genomföras. Det är alltså en 

förutsättning för att skapa inflytande. Empowerment syftar alltså till att skapa meningsfullhet och i 

förlängningen välmående (Westlund, 2005). Det finns även forskning som visar på att det finns ett 

samband mellan empowerment vid insatser och välmående, men att detta måste undersökas vidare, det 

vill säga, då sambandet är oklart (Shearer, Fleury, Ward & O´Brien, 2012). Inga studier redogör dock 

för om de äldre personerna önskar inflytande på aktiviteterna som erbjuds på Mötesplatserna. 

4.2 Kasam kopplat till välmående 

Westlund (2005) beskriver att empowerment kan leda till Kasam (en känsla av sammahang), vilket är 

en teori som grundats av Antonovsky. Teorin handlar främst om att skapa och känna meningsfullhet 

(känsla av att vara tillfreds med en situation) exempelvis vid en aktivitet. Det finns ytterligare två 

komponenter i Kasam; begriplighet (att förstå sin situation) och hanterbarhet (känsla av att kunna 

hantera sin situation). Samtliga tre begrepp som ingår i Kasam skapar, när de tillsammans infinner sig 

hos individen, en motståndskraft för negativa händelser som kan inträffa under livet, exempelvis 

psykisk ohälsa. I teorin kan det innebära att personer som upplever en situation som begriplig, 
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hanterbar och meningsfull lättare kan handskas med sitt tillstånd. Det kan därför antas vara av vikt att 

stärka dessa tre komponenter hos individer i det förbyggande arbetet mot psykisk ohälsa, på 

exempelvis Mötesplatser. Begriplighet och hanterbarhet kan dock förekomma utan att äldre personer 

känner meningsfullhet, men har då inte alls samma påverkan på välmåendet. Westlund (2005) menar 

att det är just meningsfullheten som är den viktigaste drivkraften för människor och den behöver inte 

innehålla en begriplighet och hanterbarhet. Vad som skapar meningsfullhet i aktiviteter på till exempel 

Mötesplatserna är därför viktigt att klargöra, då en avsaknad av meningsfullhet i samvaro med andra 

kan leda till att välmåendet minskar. Westlund (2005) menar till och med att den sociala gemenskapen 

är en förutsättning för människors överlevnad. Vidare har Kasam visat sig ha positiv inverkan på 

meningsfullhet och i förlängningen välmåendet (Dezutter, Wiesmann, Apers & Luyckx, 2013; 

Wiesmann & Hannich, 2008).  

4.3 Socialt kapital kopplat till välmående 

Starrin (2011) beskriver socialt kapital med följande citat. 

Det utan tvekan vanligaste sättet att betrakta socialt kapital(…) är att se det som ett 

paraplybegrepp för social sammanhållning, social integration, socialt stöd, tillit och sociala 

nätverk. Det handlar här om former av sociala relationer som binder och länkar människor 

samman. Att dessa sociala band har betydelse för hälsan, har dokumenterats i en mängd 

studier(…). (s. 91) 

Utifrån ovanstående citat utgår exempelvis en teori skriven av Putnam (2000) där han tillskriver den 

sociala gemenskapen stor betydelse när det gäller välmåendet. Putnam (2000) menar att när vi i allt 

högre grad lever ensamma kan detta få en effekt på den psykiska hälsan. Putnam (2000) använder sig 

av termen socialt kapital när han vill beskriva betydelsen av social gemenskap för individen i avsikt att 

skapa psykisk hälsa. Ett socialt kapital ska ses som sociala relationer, de formella och informella. Det 

informella kapitalet avser nära relationer, exempelvis familj och vänner. Det formella kapitalet handlar 

om hur gemenskap skapas genom deltagande i olika organisationer, exempelvis Mötesplatser.  

Ett starkt socialt kapital, det vill säga, då individen har ett väl fungerande kontaktnät och känner tillit 

till både informella relationer (familj och vänner) och det formella relationerna (samhället och hur det 

styrs, till exempel rättsväsende, myndigheter, politiker), har en positiv påverkan på välmåendet menar 

Putnam (2000). Det motsatta råder vid misstro mot samhället och hur det styrs och där det råder en 

brist på sociala relationer. Putnam (2000)  menar därför att i ett samhälle där vi i allt högre grad lever 

mer och mer separerade ifrån varandra kan betydelsen av att arbeta mer förebyggande i syfte att skapa 

välmående inte nog betonas. Detta genom att bygga broar (”bridging”) och stärka band (”bonding”) 

mellan människor, exempelvis på Mötesplatser runtom i Sverige. Putnam (2000) menar att samhället 
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mår bra när människor lever i solidaritet, det vill säga, att man hjälper andra och själv får hjälp när det 

finns behov av det. 

4.4 Socialt kapital, habitus och dess skuggsidor 

Även om Putnam (2000) ser det sociala kapitalet och dess ”bridging” och ”bonding” människor 

emellan som oerhört viktigt varnar han dock för dess skuggsidor. Samhörighet inom grupper kan göra 

att människor av olika orsaker blir exkluderande och det kan vara svårt för andra människor utanför 

gruppen att inkluderas och bli en del av den. Carle (2015) beskriver Bourdieus teori som belyser 

ytterligare en skuggsida. Den utgår från att människor har olika habitus, till exempel hälsa, ursprung, 

utbildning och förmågor. Människors habitus kan fungera olika utifrån vilken kontext individen 

befinner sig i, till exempel på Mötesplatserna (fält), vilket kan resultera i att habitusen värderas olika 

och gör att människor blir exkluderade i olika sammanhang. Goffman (1995; 2014) menar att då 

människor blir till i gemenskap med andra är det av vikt att följa vissa normer inom ett fält 

(Mötesplatserna) för att passa in i gruppen. De som inte klarar detta riskerar att ses som avvikande och 

kan bli stigmatiserad i andras ögon och väljer därför att dra sig undan från den sociala gemenskapen. 

Putnam (2000) betonar därför att det förebyggande arbetet bör utgå från att bygga broar och att stärka 

band mellan människor. Om detta inte görs finns en risk för utanförskap och ökad ojämlikhet mellan 

människor och menar liksom Wilkinson och Pickett (2010) att en ojämlikhet mellan människor och 

grupper i samhället kan leda till sämre hälsa.  

4.5 Interaktionens betydelse för välmåendet 

Berg (2015) menar att individens identitet är något som hela tiden måste återerövras och upprätthållas 

i gemenskap med andra för att inte denne ska ”förlora sig själv”, med risk för ett minskat välmående. 

Berg (2015) fortsätter med att beskriva Meads teori som handlar om på vilket sätt människan ”blir till” 

genom interaktion med andra och att individen genom detta skapar en egen identitet. Mead poängterar 

språkets betydelse, vilket skapar ett medvetande, en mening både vad gäller synen på sig själv samt 

synen på omvärlden. En individs identitet skapas genom hur andra ser på denne, men även hur 

individen ser på sig själv. Om en person inte behandlas avvikande så känner den sig inte så. Mead 

menar att människan blir till i leken och i spelet (aktiviteten på Mötesplatserna). Detta kan innebära att 

människor i aktiviteterna på Mötesplatserna ges möjlighet att delta och tala med varandra samt skapa 

en identitet (Berg, 2015).  

4.6 Teoretisk ram för studien 

Vi har som nämnts kopplat samman olika teorier för att få en ökad förståelse kring vårt ämne och vi 

har därför använt oss av en teoritriangulering. Vi har även utfört en tvärvetenskaplig triangulering då 

teorier från olika ämnesområden tillämpats.  Detta stärker validiteten och reliabiliteten i studien. 

Putnam (2000) samt Wilkinson och Pickett (2010) ger ett samhällsperspektiv och Carles (2015) 
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beskrivning av Bourdies teori ger ett individperspektiv, vilkas teorier kompletterar varandra. Dessa 

teorier har sedan kopplats samman med Goffman (1995; 2014) som breddar ovanstående nämnda 

teorier med sin stigmateori. Bergs (2015) beskrivning av Meads teori har använts för att få en 

förståelse kring varför social gemenskap har betydelse för välmående och utgör ett bra komplement till 

samtliga teorier. Westlunds (2005) redogörelse av Antonovskys teori Kasam ger en förståelse för vad 

som skapar meningsfullhet och välmående utifrån samtliga använda teorier. Empowermentteorin 

tillämpas som ett komplement för att definiera begreppet inflytande och dess betydelse och kan också 

påverka känslan av Kasam. 
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5. Resultat/Analys 

Nedan kommer resultaten från våra intervjuer kopplas samman med det som framgått under rubrikerna 

”Tidigare forskning och kunskapsläge” och ”Teoretiska perspektiv och nyckelbegrepp”.  

5.1 Mötesplatsens aktiviteter kopplat till välmående 

Som redan nämnts i tidigare forskning finns det ett samband mellan äldre personers deltagande i 

aktivitet och välmående (Betts Adams et al., 2011; Everard, 1999). De flesta av de forskningsartiklar 

vi tagit del av menar att det främst är aktiviteterna som skapar välmående och att det finns flera olika 

aktiviteter som generar detta (Betts Adams et al., 2011; Paillard-Borg et al., 2009). Detta stämmer 

dock inte överens med vår undersökning. Samtliga äldre personer som deltar i studien nämner istället 

att de primärt går på Mötesplatserna för den sociala gemenskapens skull. Aktiviteten i sig har endast 

en sekundär betydelse för välmåendet och meningsfullheten. En av de äldre personerna, Kajsa 

beskriver varför hon söker sig till Mötesplatsen genom följande citat, vilket stämmer överens med de 

andra äldre personerna som ingår i studien och deras berättelser: ”Det är främst utifrån att man träffar 

folk. Får lite kontakter. Då blir man ju inte inne (…)då man bor i lägenhet blir man ju isolerad” 

(Kajsa). 

 

De äldre personerna som ingår i vår studie vittnar alltså om att den sociala gemenskapen är det primära 

och aktiviteten är sekundär i valet av att besöka Mötesplatserna för att skapa en känsla av välmående 

och meningsfullhet, vilket stämmer överens med studien Forsman et al. (2013) utfört. Detta stämmer 

även väl överens med det Putnam (2000) beskriver, det vill säga att det sociala kapitalets roll och 

innebörd på Mötesplatserna har betydelse för och kan skapa välmående. Putnam (2000) menar att de 

formella relationerna, som i det här fallet är de kontakter som knyts på Mötesplatserna är av betydelse 

för att erhålla meningsfullhet, en känsla av välmående och för att bryta isolering. Wilkinson och 

Pickett (2010) menar vidare att det är av vikt med sociala relationer och att människor inte exkluderas 

från dessa, eftersom det är en förutsättning för att skapa välmående (Wilkinson & Pickett, 2010). De 

äldre personerna som ingår i studien upplever alltså en känsla av Kasam, då meningsfullheten i sociala 

relationer skapar välmående (Westlund, 2005).  

5.2 Skillnad mellan aktivitet och social gemenskap kopplat till välmående 

  

I likhet med ovanstående menar viss tidigare forskning att den sociala gemenskapen kan ha större 

betydelse än aktiviteten, vad gäller att skapa välmående och meningsfullhet (Chang et al., 2014; 

Forsman et al., 2013). Forsman et al. (2013) menar ändå att välmåendet och meningsfullheten skapas i 

själva aktiviteten, vilken i sin tur genererar en social gemenskap och att aktiviteten alltså är av 

betydelse. Vad som genererar vad är dock fortfarande oklart, det vill säga, är det aktiviteten, sociala 
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gemenskapen eller båda av dessa som skapar välmående eller något annat. I vår studie kommer vi fram 

till något annat än vad Chang et al. (2014) och Forsman et al. (2013) beskriver, då vi kan se att fem av 

sex av de äldre personer som ingår i vår studie, inte ser någon större skillnad mellan aktivitet och 

social gemenskap, utan att båda dessa är beroende av varandra i avsikt att skapa meningsfullhet och 

välmående. Aktiviteten ses alltså av de äldre personerna i vår studie som en slags social gemenskap. 

En av våra deltagare i studien beskriver att hon önskar kortspel i gemenskap med andra och på frågan 

om varför hon just önskar det svarar hon: ”Man blir ju ett gäng då och då blir det ju lite olika 

diskussioner. Prat, så man sitter ju inte bara och slänger korten heller ” (Kajsa).   

 

Detta visar på att både aktiviteten och den sociala samvaron har betydelse och förutsätter varandra. 

Motsägelsefullt visar det sig dock i vår studie att de äldre personernas intresse för aktiviteterna 

försvinner om andra människor inte deltar i den. Den sociala gemenskapen verkar därför vara en 

förutsättning och således anses ha störst betydelse för känslan av meningsfullhet och skapande av 

välmående på Mötesplatserna (Kasam) (jfr Westlund, 2005). Meningsfullheten i Kasam (Westlund, 

2005) skapas alltså primärt i den sociala gemenskapen och sekundärt i interaktion med andra i 

aktiviteten (leken och spelet) enligt Meads teori (Berg, 2015).  

 

En av våra deltagare i studien gör dock en skillnad mellan aktivitet och social gemenskap och menar 

att visserligen kan den sociala gemenskapen ses som en aktivitet, men aktiviteterna kan även vara av 

mer fysisk karaktär, till exempel träning och då inte nödvändigtvis i gemenskap med andra. Vidare att 

variationen av aktiviteter har en viss betydelse. Tomas berättar: ”Det är klart, det är ju ganska viktigt 

tycker jag, att de har lite olika aktiviteter, så det inte bara är cafè och bingo och sådär” (Tomas). 

Detta i likhet med Kuykendall et al. (2015) som menar att variationen har betydelse. Antalet aktiviteter 

har dock ingen betydelse menar samtliga delatagare i vår studie, utan mer betonar de att aktiviteterna 

ska vara av en sådan art att de passar alla, att alla kan delta och att den genererar en social gemenskap, 

vilket minskar känslor av utanförskap (jfr Goffman, 1995; 2014) och skapar en känsla av Kasam 

(Westlund, 2005).  

 

5.3 Aktivitetens sekundära betydelse kopplat till välmående 

Utifrån ovanstående frågar vi oss vad aktiviteten har för sekundär betydelse för de äldre personerna 

som ingår i studien. Tidigare forskning har inte kunnat svara på denna fråga, eftersom de flesta 

forskningsresultat är av kvantitativ art (Betts Adams et al., 2011). Den har endast kunnat se samband 

mellan olika aktiviteter, till exempel fysisk aktivitet, minnesträning, färdighetsträning (spel), social 

gemenskap etcetera och äldre personers deltagande i dessa kopplat till välmående (Betts Adams et al., 

2011; Forsman, 2014; Paillard-Borg et al., 2009). Samtliga av de äldre personerna som deltar i vår 

studie beskriver alltså att aktiviteterna endast har sekundär betydelse. De flesta av de äldre personerna 
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uttrycker heller ingen större önskan om vilka aktiviteter som bör finnas utan önskar endast 

”lättsamma” aktiviteter som till exempel musik, spel och aktiviteter som skapar diskussion, 

kommunikation, interaktion och gemenskap. På frågan om vilka aktiviteter som känns meningsfulla 

sätter Emelie och Josefin ord på vad samtliga deltagare i vår studie menar i valet av aktiviteter: ”Det 

ska vara lättsamt. Man ska kunna prata om saker och ting. Gärna lite allvarliga saker också. Om 

någon vill fråga och så (…)” (Emelie). Här beskriver Emelie att aktiviteterna ska vara lättsamma och 

öppna upp för kommunikation, även av det allvarligare slaget, medan i följande citat beskriver Josefin 

att lättsamheten även grundas i en känsla: ”Jag vill bara gå på Mötesplatserna när det är andra där. 

Så att man får surra (…) jag vill helst känna att det sprätter i kroppen, så därför går jag helst på 

musikunderhållning men jag går på allt” (Josefin).  

 

De äldre personerna som deltar i vår studie menar alltså att de efterfrågar aktiviteter som skapar en 

känsla av samhörighet och öppnar upp för diskussioner. Detta resulterar i en social gemenskap som 

alltså är den primära anledningen till att de helst önskar aktiviteter som möjliggör detta, det vill säga 

lättsamma aktiviteter. Aktivitetens sekundära betydelse innebär alltså att aktiviteten i sig ska bidra 

med att initiera diskussioner, vilket kan leda till en social gemenskap och samhörighet och stämmer 

överens med Bergs (2015) beskrivning av Meads teori. Mead menar att de äldre personerna i social 

gemenskap med andra genom kommunikationen utvecklar en meningsfullhet och att aktiviteten (spelet 

och leken) gör detta möjligt. Kommunikation skapar alltså en meningsfullhet och en medvetenhet om 

sig själv och andra (identitet) (jfr Berg, 2015), vilket kan leda till en känsla av Kasam för de äldre 

personerna på Mötesplatserna (jfr Westlund, 2005). Skapandet av identitet i social interaktion och dess 

betydelse beskrivs av samtliga av våra deltagare, då de utvecklas intellektuellt genom att delge andra 

sina åsikter och själv ta del av andras (Berg, 2015). 

  

” (…) man ska ju dra nytta av den ena parten, för det är ju inte säkert att jag ser allting heller, utan 

den andra kanske ser på ett annat sätt [på saker]. Och då kan man ju pratas vid då och det tror jag är 

väldigt viktigt (Kajsa).” 

 

5.4 Musikens betydelse för välmående 

 

Enligt Betts Adams et al. (2011) är det av vikt att i den framtida forskningen undersöka och klarlägga 

vad det är i aktiviteterna som gör dem meningsfulla och vad det är som skapar välmående. Deltagarna 

i vår studie önskar som nämnts ingen särskild aktivitet, men samtliga upplever att en viss typ av 

aktivitet ändå har större betydelse än andra för att skapa välmående och meningsfullhet. Musiken i 

gemenskap med andra nämns av alla som den underhållning som skapar dessa känslor. Musiken 

beskrivs av flera som lättsam och att alla kan delta i den aktiviteten oavsett förmåga. Detta i likhet med 

Paillard-Borg et al. (2009) som betonar vikten av att aktiviteten är till för alla, oavsett förmåga och har 
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betydelse för äldre personers val att delta i aktivitet. I vår undersökning framkommer att musiken även 

skapar samtalsämnen och känsla samhörighet. Av en del beskrivs även den känsla som infinner sig när 

minnen väcks till liv. Musiken skapar ett välmående, vilket en av våra deltagare i studien beskriver: 

”Det brukar ju vara lite låtar som farsan spelade (…) det blir ju lite känslosamt att lyssna på vissa 

gånger då (…)man liksom kommer ihåg då (...)” (Josefin). Här beskriver Josefin känslan av att minnas 

gamla händelser som visserligen är känslosamma för henne, men som ändå gör aktiviteten 

meningsfull. Hon fortsätter i följande citat att beskriva känslan av välmående vilken infinner sig hos 

henne efter hon deltagit i en aktivitet på Mötesplatsen: ”Man känner lugn och ro när man går hem. 

För då har man det där liksom i hjärnan” (Josefin). 

 

Musiken ses alltså av samtliga äldre personer i vår studie som den typ av aktivitet som alla kan delta i 

oavsett förmåga, vilket främjer välmåendet på så sätt att ingen behöver känna sig stigmatiserad eller 

utanför (jfr Goffman, 1995; 2014). Musiken skapar därmed meningsfullhet genom att erbjuda social 

gemenskap för alla på lika villkor. På så sätt erhålls genom musiken i gemenskap med andra även en 

känsla av begriplighet och hanterbarhet, det vill säga, det är den enda aktiviteten som nämndes och 

som skapar en känsla av sammanhang med alla dess komponenter (Kasam) (Westlund, 2005). 

 

5.5 Social gemenskap kopplat till välmående 

 

Som vi tidigare beskrivit menar Forsman et al. (2013) i deras kvalitativa studie att den sociala 

gemenskapen de äldre personerna erhåller i aktivitet har betydelse för välmåendet. Vi ställer oss därför 

frågan, vad det kan bero på. De äldre personerna i vår studie beskriver att den sociala gemenskapen på 

aktiviteterna ger en känsla av samhörighet med andra, på så sätt att upplevelser och erfarenheter kan 

delas. Vidare skapar den sociala gemenskapen vid aktiviteten ett syfte, en anledning att börja dagen 

och ge den struktur. Det blir en anledning att komma upp på morgonen, klä på sig, ta en promenad och 

göra ärenden i syfte att uppleva social gemenskap. Dagen blir därmed meningsfull och minskar 

ensamhetskänslan. När de äldre personerna sedan kommer hem och tomheten infinner sig beskrivs den 

lättare kunna hanteras, Kasam (jfr Berg, 2015; Forsman et al., 2013).  Två av de äldre personerna som 

deltagit i vår studie beskriver vad samtliga deltagare i vår studie menar: ”(…)det är perfekt. Måndag 

och onsdag är perfekt. Då kan man kliva upp på morgonen” (Josefin). Här beskriver Josefin att 

besöken på Mötesplatsen ger henne en mening med dagen. Även Liselott beskriver detta:  

 

” (…) annars skulle man ju bara gå här hemma och lufsa på i morgonrocken, och som jag sa i början, 

då gick jag väl bara till brevlådan eller på en promenad ensam, men det är ju inte lika roligt (...) och i 

och med att jag inte känner så mycket folk så blir det ju ingen gemenskap utan då är jag ju ensam” 

(Liselott). 
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Därutöver beskriver Liselott vikten av att bryta isolering med följande citat: ”(…) det blir ju den här 

tomheten hemma (…)som man också kommer ifrån då (…)” (Liselott). Två av de äldre personerna som 

ingår i studien uttrycker vidare att, även om nära relationer finns i hemmet, är det ändå av vikt att 

komma till Mötesplatserna i syfte att träffa andra människor och knyta nya kontakter. En av deltagarna 

i studien redogör för bådas uppfattning: ”Man sitter ju hemma på dagarna och har inte så mycket för 

sig. Varken frugan eller jag då (…) så då gick jag med i Mötesplatsen för att komma ut och träffa lite 

folk (…)” (Tomas).   

 

Putnam (2000) betonar utifrån ovanstående vikten av formella och informella kontakter såväl i det 

egna hemmet som på Mötesplatserna som ett led i att bryta isolering och skapa välmående i social 

gemenskap. Det omvända, det vill säga en avsaknad av social gemenskap leder till ett minskat 

välmående. Det är därför av vikt att äldre personer ges möjligheter till gemensamma arenor som 

Mötesplatser för att på sätt knyta vänskapsband (”bonding”) och skapa samhörighet (”bridging”) 

genom aktiviteter i syfte att skapa ett socialt kapital (Putnam, 2000). Detta för att även möjliggöra en 

känsla av Kasam (Berg, 2015). 

 

5.6 Hinder för att skapa gemenskap och välmående på Mötesplatserna 

5.6.1 Nedsatt förmåga och dess påverkan på äldre personers deltagande i aktivitet 

Sambandet mellan äldre personers deltagande i aktivitet och deras välmående tenderar att försvagas 

om någon form av nedsatt förmåga uppstår, exempelvis depression (Chao, 2016; Forsman et al., 2011; 

Hitch et al., 2015; Sörman et al., 2014). Detta är något vi funderar kring och vill bringa klarhet i. I 

tidigare forskning nämns olika teorier som försöker klargöra detta på olika sätt. Forsman et al. (2013) 

menar till exempel att när människor bli äldre kan det innebära en förlust av vissa förmågor, som i sin 

tur kan leda till att de deltar i aktiviteter i mindre utsträckning. Forsman et al. (2011) menar också att 

aktiviteten kan mista sin betydelse om en äldre person får/har en nedsatt kognitiv förmåga, då personer 

med nedsatt förmåga har svårare att ta till sig aktiviteterna, i jämförelse med yngre personer med 

liknande problematik (Forsman et al., 2011). Paillard Borg et al. (2009) spekulerar däremot i att en 

minskad förmåga leder till att aktiviteten inte längre upplevs vara meningsfull och därmed minskar 

äldre personers delaktighet i aktivitet, vilket i förlängningen har en påverkan på välmåendet. Dock 

menar Karp et al. (2006) tvärtemot, att aktiviteterna påverkar välmåendet positivt även för personer 

med nedsatt förmåga, men att de då måste anpassas efter individuella behov. Flera deltagare i vår 

studie beskriver att en nedsatt förmåga av något slag kan leda till att människor inte väljer att besöka 

Mötesplatserna: ”(…)det känner jag ju när jag var frisk (…) jag var med och dansade, hade gymnastik 

på ett annat sätt, men det är ju lite lugnare takt det här nu [aktiviteterna] (…)men det sociala är ju 

med i alla fall” Hon fortsätter; ”(…)jag har varit dålig i höst och det är det som gör det också, ändå 

är det nära och bra [till Mötesplatserna]” (Emelie). Utifrån ovanstående citat berättar Emelie om 
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skillnaden hon upplever vid deltagande i aktivitet före och efter hon fått drabbats av en självupplevd 

minskad förmåga. Även Kajsa beskriver detta på liknande sätt: ”Ja, jag handarbetade förut, förut var 

jag ute och gick varje dag men nu kan jag inte eftersom jag har besvär med ett ben (…)” (Kajsa). Hon 

fortsätter beskriva att sjukdom kan göra att aktiviteter läggs ner och därmed påverka utbudet:” (…)och 

så blev det en som blev sjuk och då blev aktiviteten avslutad” (Kajsa).   

 

Det vi kommer fram till i vår studie är alltså att en nedsatt förmåga av något slag kan göra det svårare 

att delta i aktiviteter, men att meningsfullheten i aktiviteten ändå kan bestå. Detta till skillnad från 

Paillard-Borg et al. (2009) men i likhet med Karp et al. (2006), då det är av vikt att anpassa 

aktiviteterna så att alla kan delta oavsett förmåga, för att äldre personer ska bibehålla den sociala 

gemenskapen och motverka att de isolerar sig. Detta kan kopplas till Carles (2015) beskrivning av 

Bourdieus teori då det alltså är av stor betydelse att anpassa Mötesplatserna (fältet) för att människor 

med olika habitus ska kunna delta på lika villkor, i syfte att skapa meningsfullhet och välmående. 

 

5.6.2 Betydelsen av att känna sig inkluderad 

 

En av respondenterna i studien beskriver även betydelsen av att vid deltagande i aktivitet på 

Mötesplatserna, känna sig välkommen av andra och bli lika behandlad oavsett förmåga. Detta påverkar 

välmåendet positivt. Vidare att välmåendet kan påverkas i motsatt riktning om alla inte behandlas lika, 

inte blir lyssnade på eller ignoreras, exempelvis om någon har en nedsatt förmåga eller inte ”passar in i 

gruppen”. En av deltagarna i vår studie uttrycker detta genom följande två citat: ”Man ska inte se ner 

på en [människa]. Om man kanske inte passar in (…)i den gruppen eller sådär (…) man ska inte ha 

någon skillnad (…)” (Emelie). Vidare beskriver hon betydelsen av att känna sig sedd och bekräftad av 

andra personer på Mötesplatserna: 

 

”(…) det är just det där att man känner sig Välkommen (…)jag fick höra att det fanns dem som var 

med i grupper och som aldrig blivit tilltalade och som kände sig utanför. Så ska det ju inte vara om 

man är tillsammans i en grupp heller (…)” (Emelie). 

 

Emelie uttrycker vidare att aktiviteter ska utövas i mindre grupper för att på så sätt skapa en social 

gemenskap. Hon menar att aktivitet i större grupper leder till svårigheter att uppmärksamma varandra 

och skapa konversationer: ”(…) man kan vara 30 stycken ibland. Ibland fyrtio. Och mellan sådär. Och 

om det inte blir för stort då blir gemenskapen lite bättre (…)” (Emelie).  

 

Utifrån ovanstående beskriver Wilkinson och Pickett (2010) att det är av vikt att få känna samhörighet 

och att exkludering leder till ohälsa. Putnam (2000) menar dock att ”bridging” och ”bonding” har en 

skuggsida vilket vårt resultat visar på, då för starka band inom en grupp vid aktiviteterna på 
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Mötesplatserna kan leda till svårigheter att ta sig in i gruppen som ny besökare. Vidare beskriver Carle 

(2015) Bourdieus teori och ytterligare en skuggsida, det vill säga, att äldre personer som besöker 

Mötesplatserna, har olika habitus (förmågor) som kan värderas olika och göra de äldre personerna mer 

eller mindre delaktiga i den sociala gemenskapen vid aktiviteterna, vilket även ovanstående resultat 

påvisar. Goffman (1995; 2014) menar vidare att om en person avviker från det som anses vara 

”normalt” i gemenskapen på Mötesplatserna kan detta leda till att personen blir stigmatiserad och i 

förlängningen på ett eller annat sätt exkluderad, vilket Wilkinson och Pickett (2010) samt Putnam 

(2000) menar leder till ett minskat välmående. Goffman (1995; 2014) menar även att valet att inte 

delta i aktiviteterna på Mötesplatserna kan bero på rädslan att bli sedd som avvikande samt en oro att 

bli utfryst från gemenskapen. Wilkinson och Pickett (2010) menar att detta kan leda till ett minskat 

välmående som följd. Putnam (2000) belyser därför att det är av oerhörd betydelse i det förebyggande 

arbetet, att verka gränsöverskridande genom att bygga broar och stärka band mellan människor, det 

vill säga, det är av vikt att Mötesplatserna arbetar med goda relationer mellan deltagarna, skapa 

samhörighet och socialt kapital.  

 

5.6.3  Ekonomiska förutsättningar och välmående 

Tre äldre personer i vår studie menar att ekonomiska förutsättningar kan påverka vad som är möjligt 

att genomföra på Mötesplatserna och menar alltså att utbudet av aktiviteter kan begränsas av 

ekonomiska faktorer i verksamheten. Till exempel svarar en av studiens deltagare på frågan hur det 

kommer sig att det inte blir utflykter oftare, då detta var något hon önskade: ” (…) Nejmen, alltså det 

kostar ju (…) det är inte gratis. Men det är ju billigt ändå. Och många som skulle behöva komma ut, 

de sitter ju där de sitter. Det är ju bara så (…)” (Filippa). Vidare önskar fler äldre personer i vår 

studie musik och aktiviteter med mer variation, men detta anses ha vissa begränsningar rent 

ekonomiskt för Mötesplatserna, då de som underhåller vill ha pengar för sina spelningar och andra 

omkostnader. En av intervjupersonerna beskriver det på följande sätt; 

”(…) de som ska komma dit och göra något för oss då (…). De har ju fordringar. Det är ju ingen som 

går dit och gör något för då vill de ju ha en liten peng för det, för att det har ställt upp några timmar 

och får ihop det. Vi betalar 40 kronor för att få en smörgås och en kaka. Jag menar det är inte lätt att 

få ihop” (Liselott). 

Utifrån ovanstående påverkas alltså möjligheterna att skapa välmående på Mötesplatserna genom ett 

begränsat utbud av aktiviteter på grund av ekonomiska förutsättningar i verksamheten. Aktiviteterna 

har som nämnts i vår studie, en mindre betydelse i det stora hela, men verkar utifrån ovanstående 

kunna påverka känslor av meningsfullhet (Kasam) och välmående (Westlund, 2005). Samtliga av de 

äldre personerna som deltar i vår studie upplever inte att det är något problem för dem själva att betala 

en summa för att delta i utflykter och för den underhållning som erbjuds. Dock menar en av våra 
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intervjupersoner att han ibland ändå funderar över om det kan vara ett hinder vad gäller att få fler 

deltagare till Mötesplatserna: ”(…)det är acceptabelt för min del men man funderar ju många gånger 

om det är en del som tycker det är för dyrt. Man ser att det är en del som drar sig för att gå dit” 

(Tomas).  

Parker (2013) menar att äldre personer med sämre ekonomiska förhållanden även har sämre 

välmående, vilket kan kopplas till ovanstående, då personer med sämre ekonomi riskerar att 

exkluderas från Mötesplatsernas aktiviteter av ekonomiska skäl. Detta kan även kopplas till Carles 

(2005) beskrivning utifrån Bourdieus teori, att en individs habitus i form ekonomiska förutsättningar 

alltså kan vara avgörande för om äldre personer besöker Mötesplatserna (fält). Personer med sämre 

ekonomi tenderar alltså som Wilkinson och Pickett (2010) och Putnam (2000) beskriver att i högre 

grad isoleras från social gemenskap. Detta bekräftas även av Paillard-Borg et al. (2009) som menar att 

ekonomiska omständigheter kan vara avgörande för om äldre personer väljer att delta i aktiviteter och 

har märkt att färre deltagare besöker aktiviteter på grund av dessa omständigheter. Wilkinson och 

Pickett (2010) och Putnam (2000) menar vidare att dessa ekonomiska förhållanden leder till 

ojämlikhet i samhället och minskat välmående, vilket bör motverkas i det förebyggande arbetet.  

 

5.7 Inflytande kopplat till välmående 

 

Ytterligare en komponent som vi undersöker i denna studie handlar om äldre personers inflytande på 

de aktiviteter som erbjuds på Mötesplatserna och om detta har betydelse för välmåendet. Utifrån 

Statens folkhälsoinstitut (2008) framkommer att en förutsättning för äldre personers välmående är att 

de har inflytande i verksamheter och dess aktiviteter. Vi utgick därför från detta när vi började skriva 

denna studie. Vi fann stöd i tidigare forskning att empowerment (en form av inflytande) har betydelse 

för välmåendet vid interventioner (Shearer et al., 2012). Dock har vi inte hittat någon forskning, 

utifrån de sökningar vi gjort, om äldre personers inflytande på aktiviteter verkligen har någon 

betydelse. 

 

Vårt resultat skiljer sig alltså från Statens folkhälsoinstituts (2008) påstående. När samtliga deltagare i 

vår studie fick frågor kring betydelsen av inflytande (vår definition) på aktiviteterna för att göra dem 

meningsfulla svarade alla utom en deltagare att inflytande före (planering), under (delaktighet i 

aktivitetens utformning) och efter (i utvärderingen), inte har någon betydelse. Dock menar samtliga av 

deltagarna i vår studie att de har möjlighet till inflytande om de skulle vilja och att de flesta upplever 

att det är skönt när allting är ordnat före, under och efter aktiviteterna. Det viktigaste med 

Mötesplatserna är helt enkelt att komma dit, umgås, bli underhållen och känna en social samhörighet i 

aktiviteterna. Det är den sociala gemenskapen återigen som i större utsträckning är avgörande för 
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trivseln och välmåendet. På frågan om inflytande har någon betydelse svarar alltså fem av sex äldre 

personer att inflytandet inte har någon avgörande roll på Mötesplatserna. De börjar istället prata om 

något annat som skapar större meningsfullhet i aktivitet. En av deltagarna beskriver ett typiskt svar: 

”Nej, det spelar ingen roll [inflytandet]. Det kan ju inte passa alla, men det är ju musiken som jag 

tycker är det bästa. När det är någon musik eller någon som berättar något eller sådär” (Liselott). En 

person upplevde dock som nämnts att det var av betydelse att få ha inflytande i valet av aktiviteter:  

 

”(…) det är väldigt bra att man får lämna åsikter. Hur man tycker. Vem man vill ska komma dit och 

underhålla oss. Det är bra. jag tycker det är bra att man får vara med och tycka till… man får fylla i 

en enkät vad man tycker man vill vara med om alltså (…)” (Tomas). 

 

För de personer som uttrycker att inflytandet inte har någon betydelse definierades ordet inflytande på 

ett annorlunda sätt. Inflytandet kopplas istället ofta samman med delaktighet i aktivitet och ses snarare 

som ett uttryck för att helt enkelt bara delta fysiskt i den sociala gemenskapen. Inflytande har även en 

annan betydelse för två personer. Emelie uttrycker till exempel att hon vill ha ett större inflytande på 

politisk nivå för att kunna påverka. Hon menar att då det sker nedskärningar (minskat utbud av affärer 

och annat) i närheten av Mötesplatsen leder det till ett minskat flöde av besökare när området blir 

mindre attraktivt, vilket inverkar på Mötesplatserna på ett eller annat sätt. Detta gör henne engagerad. 

Ytterligare ett sätt att se på inflytandet och som uttrycks av våra deltagare, är just inflytandet över det 

egna livet. Frivilligheten att komma och gå på Mötesplatserna samt på de aktiviteter de äldre 

personerna själva önskar visar sig vara viktigt. En av våra deltagare i studien beskriver detta 

perspektiv: ”Nja, jag går som jag vill, jag går ju på allt och på vad jag vill” (Josefin).  

Empowerment (Westlund, 2005) har alltså ingen betydelse utifrån vår definition av inflytande (före, 

under och efter aktivitet), förutom för en person i vår studie. Empowerment och inflytandets betydelse 

verkar dock vara föränderligt beroende på de äldre personernas egna preferenser (jfr Westlund, 2005).  

Vidare menar Putnam (2000) att otrygghet och en minskad tillit inom gruppen besökare på 

Mötesplatserna och till exempelvis politiker eller Mötesplatsledare leder till ett minskat välmående. 

Detta kan bland annat förklara Emelies vilja att engagera sig politiskt. Putnam (2000) beskriver att det 

därför, i syfte att skapa välmående, är av vikt att i det förebyggande arbetet främja en ökad solidaritet, 

tillit och trygghet människor emellan, på individ- organisations- och strukturell nivå.  

5.8 Andra omständigheter som kan påverka äldre personers välmående 

Det kan finnas andra bakomliggande orsaker till att välmående uppstår vid äldre personers deltagande 

i aktiviteter, till exempel individuella och intersektionella sådana (Betts Adams et al., 2011; Paillard- 

Borg et al., 2009). 
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5.8.1 Mötesplatsens betydelse för välmåendet  

 

Som nämnts har den sociala gemenskapen visat sig ha en primär betydelse även i vår studie (jfr Chang 

et al., 2014; Forsman et al., 2013). Samtliga av de äldre personerna som ingår i studien beskriver 

känslan av sorg och oro för vad som kan hända både för sig själv och andra om Mötesplatserna skulle 

läggas ner. De uttrycker oro för isolering vid en förlust av den sociala gemenskapen och att dagen kan 

sluta ha en mening. En av deltagarna beskriver: (…) Jag skulle sakna det [Mötesplatsen] väldigt 

mycket om det tog slut. Det skulle jag (…)det skulle nästan vara på gränsen till katastrof (…)” 

(Liselott). Hon beskriver utifrån detta citat och även utifrån följande, den oerhörda betydelse 

Mötesplatsen har för hennes känsla av meningsfullhet och välmående: ”Nej, men jag hoppas ju att den 

är kvar [Mötesplatsen]. Det skulle bli väldigt sorgligt om den försvann, då var det ju precis som något 

gick ifrån en på något vis” (Liselott).  

 

Westlund (2005) menar att människors överlevnad är avhängigt den sociala gemenskapen. På liknande 

sätt visar vår studie att den sociala gemenskapen vid aktiviteterna är viktigt. Det vår studie tydligt 

visar är även den betydelse Mötesplatserna har som en central samlingspunkt för att möjliggöra social 

gemenskap (socialt kapital) och aktiviteter, i syfte att skapa välmående och meningsfullhet. Som Berg 

(2015) beskriver utifrån Antonovskys teori skapas en känsla av Kasam på Mötesplatserna.  

5.8.2 Mötesplatsledarens betydelse kopplat till välmående 

 

Forsman et al. (2013) beskriver att Mötesplatsledaren har en viktig stödjande roll i den sociala 

aktiviteten. Nästan samtliga av de äldre personerna som deltar i vår studie uttrycker i likhet med detta 

att Mötesplatsledaren har betydelse i någon mening. Mötesplatsledarens förmåga att se, bekräfta och 

lyssna på deltagarna anses betydelsefullt. Vidare betonar de äldre personerna i vår studie vikten av att 

som besökare på Mötesplatserna få känna sig välkommen, komma till tals och vara en del i 

gemenskapen, vilket ovan beskrivits. En av deltagarna i vår studie berättar: ”(…)Mötesplatsledaren 

ska lyssna på de äldre. För så är det ju… Mötesplatsledaren har förstått sig på oss (…)” (Filippa).  

 

En annan viktig komponent som en av deltagarna i vår studie nämner är Mötesplatsledarens roll och 

dennes betydelse, både vad gäller att skapa möjligheter för alla att delta samt erbjuda meningsfulla 

aktiviteter. Aktiviteterna ska främja social gemenskap samt passa alla för att minska risken för att 

besökarna på Mötesplatserna inte ska känna sig eller bli stigmatiserade (Goffman, 1995; 2014). 

Mötesplatsledaren har alltså, kopplat till Putnams (2000) teori, stor betydelse för att bygga broar och 

få alla att vara en del av gruppen oavsett förmåga i syfte att skapa samhörighet. På så sätt kan en 

känsla av sammanhang skapas (Kasam) (Westlund, 2005). 
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5.8.3 Identitetsutveckling i relation till stöd och hjälp för andra 

I vår studie framkom att även annat kan påverka känslan av meningsfullhet och välmående i aktivitet. 

Tre äldre personer i vår studie beskriver bland annat en tillfredsställelse av att känna sig behövd, bland 

annat då de får hjälpa personer som är i behov av någon form av stöd och/eller att bjuda hem andra 

besökare från Mötesplatserna till aktivitet och social samvaro. En person, Filippa, upplever även att 

det är av betydelse att hålla i aktiviteterna själv. En annan av de äldre personerna i vår studie berättar: 

”(…) men i fjol då var det många som behövde hjälp (…)så då måste vi ju hjälpa dem då.(…) det är 

okej, för rätt som det är, är man ju likadan själv” (Emelie). Här beskriver hon betydelsen av att finnas 

till hands för andra, vilket är naturligt för henne då hon utöver citatet även berättar att hon tidigare 

arbetat i vården och att hjälpa andra därför är en naturlig del av hennes identitet. Att hjälpa andra ger 

henne en känsla av tillfredsställelse och meningsfullhet, då hon känner sig betydelsefull. Tomas 

beskriver även att genom att hålla i aktiviteter i form av att exempelvis bjuda hem andra människor 

kan leda till personlig tillfredsställelse och en känsla av att känna sig betydelsefull: ”(…)Både i fjol 

och i år har jag bjudit hem alla som går på Mötesplatsen till våran sommarstuga (…). Vi har bjudit på 

fika och sådär. De tycker det är en väldigt stor grej, det tycker jag är perfekt” (Tomas). 

Således och som tidigare nämnts finns vissa gemensamma omständigheter, men även individuella 

faktorer som skapar meningsfullhet och Kasam (Westlund, 2005) på Mötesplatserna. Forsman et al. 

(2013) bekräftar även ovanstående i sin studie och menar att hjälpa andra skapar känslor av 

meningsfullhet, samhörighet och att de äldre personerna känner sig betydelsefulla. Utifrån det Emelie, 

Tomas och Filippa beskriver, kan det förklaras med att de genom att hjälpa andra eller anordna en 

aktivitet, skapar en identitet. Carle (2015) beskriver Meads teori som förklarar detta genom att de äldre 

personerna i spelet och leken (aktiviteten) spelar olika roller (hjälper andra, ansvarar för en aktivitet) 

och därigenom får mening och utvecklar sin identitet i den sociala gemenskapen, genom 

kommunikation. Putnam (2000) menar vidare att de äldre personerna skapar en ömsesidighet och tillit 

genom att ge varandra stöd och hoppas få samma hjälp tillbaka om de skulle behöva. Detta skapar 

ökad solidaritet, jämlikhet och välmående.  

5.8.4 Kontextuella faktorer kopplat till välmående 

De äldre personerna som ingår i studien nämner även att kontextuella faktorer är av betydelse för 

välmåendet. Bland annat nämns avståndet till Mötesplatserna vilket kan utgöra ett hinder för att delta i 

aktiviteter. Mötesplatsernas placering med närhet till exempelvis affärer och apotek för att underlätta 

ärenden i samband med besök på Mötesplatserna önskas. En av deltagarna beskriver: ”(…) och sen 

kan man sitta och prata ett tag till och sen går man och gör det man ska (…). Många går ju in på 

affären i samma veva” (Filippa). En av deltagarna i vår studie nämner att miljön där aktiviteterna 

utspelas det vill säga, Mötesplatserna och även vägarna dit måste vara tillgängliga för att möjliggöra 

delaktigheten i aktiviteterna och sociala gemenskapen. Annars kan känslor av utanförskap infinna sig. 
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Tomas beskriver: ”(…).det är trappsteg och allting som gör att man inte kan vara med på 

aktiviteter(…). Man känner sig väldigt utanför på något vis” (Tomas).  

Det är utifrån detta och som redan nämnts av oerhörd betydelse att människor som besöker 

Mötesplatserna inte känner sig stigmatiserade och exkluderas från social gemenskap, vilket även 

Goffman (1995; 2014) menar och som kan påverka välmåendet negativt (Wilkinson & Pickett, 2010). 

Vidare är social gemenskap en förutsättning för människors välmående och överlevnad (Westlund, 

2005) och informella- och formella relationer är viktigt att främja i det förebyggande hälsoarbetet 

(Putnam, 2000). 

5.8.5  Aktiviteter utanför verksamheten kopplat till välmående 

Ett exempel på hur aktiviteterna kan påverka personer med en nedsatt förmåga är när några av de äldre 

personerna i vår studie beskriver en meningsfull aktivitet i form av utflykter, samt hur en nedsatt 

förmåga kan påverka möjligheterna att delta i en sådan. Detta i likhet med tidigare forskning som 

påvisar att individuella faktorer kan påverka om äldre personer upplever en aktivitet som meningsfull 

(Betts Adams et al., 2011; Freund & Baltes, 1998; Paillard-Borg et al., 2009). Aktiviteter i form av 

utflykter utanför Mötesplatserna är enligt de äldre personerna i vår studie av betydelse för att bryta 

isolering, men även för andra besökare, då flera inte har transportmöjligheter eller andra 

förutsättningar att ta sig ut själva. Två äldre personer i vår studie önskar alltså utflykter, i syfte att 

skapa social gemenskap utanför verksamheten och tillsammans med andra besökare på Mötesplatsen 

uppleva andra miljöer. En av de äldre personerna i vår studie berättar: ”Vi har ju gjort små utflykter 

och det är ju roligt (…) förut då har jag ju haft bil (…) men nu tar man sig ju ingenstans och man 

måste åka buss” (Filippa). Hon beskriver vidare: ”(…) det är himla roligt för de som inte kommer iväg 

annars (…) jag själv kan ju röra mig men många andra har svårt med det. Det är inte så lätt att fara 

någonstans. De har ju färdtjänst men (…)” (Filippa). Utflykterna kan dock även leda till att minska 

känslan av meningsfullhet och välmående, vilket en av de äldre personerna i vår studie beskriver och 

som skiljer sig från ovanstående citat: ”Det sämsta med aktiviteterna utanför Mötesplatsen är 

tillgängligheten. Det är många ställen man inte kan vara med på när man inte tar sig fram” (Tomas). 

Han fortsätter att berätta: ”Man känner sig väldigt utanför på något vis.” (Tomas). 

 

 Utifrån ovanstående citat framkommer att meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra genom 

utflykter har betydelse för välmåendet, men skillnader i förmågor (habitus) gör att vissa kan känna sig 

stigmatiserade, vilket leder till exkludering då det kan finnas hinder för att delta på Mötesplatserna 

(fält) (jfr Berg, 2015; Goffman, 1995; 2014) Detta kan leda till ett minskat välmående (Wilkinson & 

Pickett, 2010).  Putnam (2000) beskriver därför att det är det av vikt att i det förebyggande arbetet, 

värna om alla människors möjlighet till delaktighet på och utanför Mötesplatserna i syfte att 

möjliggöra för de äldre personerna att skapa ett socialt kapital. 
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5.9 Konklusion utifrån Resultat/analys 

Vad är det då de äldre personerna i vår studie har berättat för oss utifrån ovanstående resultat och 

analys? Det som främst skapade välmående och meningsfullhet i aktivitet var den sociala 

gemenskapen. Aktiviteten hade en sekundär betydelse, tvärtemot vad en stor del av den forskning vi 

tagit del av pekat på, vilken främst ser till vilka aktiviteter som genererar välmående (Betts Adams et 

al., 2011). Men vad menar vi med att den sociala gemenskapen har en primär betydelse och att 

aktiviteten endast en sekundär? Den sociala gemenskapen var visserligen något som nämndes vara den 

huvudsakliga orsaken till att de äldre personerna i vår studie upplevde en känsla av meningsfullhet, 

välmående och valde att delta i aktiviteter oavsett civilstånd, inte själva aktiviteten. Samhörighet i en 

grupp minskade känslor av ensamhet och utanförskap. Interaktionen hade således en stor betydelse 

och aktiviteterna i gemenskap med andra på Mötesplatserna skapade ett syfte med dagen och utifrån 

vår teori, även för identiteten (jfr Berg, 2015).  

Den sekundära effekten som aktiviteten visade sig ha för meningsfullheten för de äldre personerna var 

att den hade betydelse för att öppna upp för skratt, samtalsämnen, skapade konversationer och därmed 

gemenskap samt samhörighet. De äldre personerna i vår studie menade att aktiviteten och den sociala 

gemenskapen genererade varandra, vilket skiljer sig åt från tidigare forskning som tenderar att i de 

flesta studier fokusera mer på aktivitetens betydelse, snarare än den sociala gemenskapen (Betts 

Adams et al., 2011; Everard, 1999; Evererad et.al., 2000; Paillard-Borg et al. 2009). Den sociala 

gemenskapen är dock en förutsättning för att äldre personer i vår studie besöker Mötesplatsen och 

deltar i aktiviteter.  

Dock kan vi med stöd i våra teorier förstå detta samband, det vill säga att social gemenskap och 

aktiviteten tillsammans genererar meningsfullhet och välmående. Aktiviteten förlorade sin betydelse 

om inte den sociala gemenskapen fanns. De äldre personernas beskrivningar av sina upplevelser i 

denna studie visar i paritet med Putnam (2000) att formella- och informella relationer är av vikt för 

välmåendet. Vidare i likhet med Bergs (2015) beskrivning av Meads teori där den sociala aktiviteten 

(leken och spelet), förutsätter interaktion och kommunikation med anda, vilket leder till att identiteten 

utvecklas eller består samt möjliggör välmående. Enligt Westlund (2005) är även den sociala 

gemenskapen en förutsättning för välmåendet, vilket även vår studie visar på.   

Vår studie visar vidare på att äldre personers upplevelse av meningsfullhet även var beroende av flera 

omständigheter, vilka var avhängiga för välmåendet. Tidigare forskning har nämnt individuella 

skillnader och intersektionella faktorer på individnivå, exempelvis förmåga, genus och psykisk- och 

fysisk hälsa etcetera som kan påverka upplevelsen av meningsfullhet och välmående, vid deltagande i 

aktiviteter på Mötesplatserna (Freund & Baltes, 1998; Paillard-Borg et al., 2009). Vår studie visar 

dock på att det inte bara är dessa faktorer (på individnivå) som genererar välmående utan även andra 

omständigheter på en individ-, organisations- och samhällelig nivå har betydelse.  
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På en mikronivå visade vår studie bland annat att aktiviteter som skapade kommunikation och 

interaktion oavsett förmåga. Vidare var det av vikt för välmåendet att alla kan delta på lika villkor på 

vid aktiviteter på Mötesplatserna, känna sig behövda och får vara en del av gemenskapen. Den 

aktivitet som uppfyllde samtliga av dessa kriterier och som de äldre personerna främst upplevde 

skapade välmående var musiken, vilken var den enda gemensamma nämnda aktiviteten som skapade 

känslor av meningsfullhet (Kasam), utan att begriplighet och hanterbarhet behövde infinna sig (jfr 

Westlund, 2005). Andra individuella faktorer som genererade välmående och som nämndes, var vikten 

att få känna sig behövd genom att ge andra stöd, vilket även Forsman et al. (2013) menar. Vidare 

uttrycktes en vilja att utvecklas intellektuellt. Detta har vi kopplat teoretiskt till Mead som menar att 

den sociala gemenskapen har betydelse för identitetsutvecklingen (Berg, 2015). Detta diskuteras 

vidare under nästa rubrik. 

I likhet med tidigare forskning tenderade även deltagande i aktiviteter att minska om välmåendet eller 

fysiska förmågan minskar, vilken kan ha en indirekt påverkan på välmåendet (Forsman et al., 2013). 

När förmågan minskade deltog de äldre personerna i vår studie i mindre utsträckning i aktiviteter, 

vilket begränsade den sociala gemenskapen, kunde skapa isolering och i förlängningen även enligt 

Wilkinson och Pickett (2010) och Putnam (2000) påverka det psykiska välmåendet. Likaså önskades 

aktiviteter utanför verksamheten, men dessa kunde även generera känslor av utanförskap, då alla inte 

kunde delta. Här nämndes till exempel brister i tillgängligheten. Aktiviteterna kostade även pengar, 

vilket kunde utgöra ett hinder för vissa att delta om de inte har de ekonomiska förutsättningarna (jfr 

Wilkinson och Pickett, 2010).  Enligt Carles (2015) beskrivning av Bourdieus teori kunde alltså en 

äldre persons habitus påverka i vilken utsträckning som denne kunde delta inom olika fält, det vill 

säga på eller utanför Mötesplatserna.  

Inflytande (empowerment) hade ingen betydelse utifrån den definition vi tillämpade, förutom för en av 

våra intervjupersoner. De flesta äldre personernas vilja till inflytande på Mötesplatserna tog sig istället 

andra uttryck, exempelvis politisk påverkan, eller att de äldre personerna ville besöka Mötesplatsen för 

att den inte ska läggas ner etcetera. Inflytandet hade främst betydelse ifall känslan av otrygghet infann 

sig. Detta är ett intressant resultat eftersom Statens folkhälsoinstitut (2008) menar att inflytandet är en 

förutsättning för att skapa välmående. I likhet med vad tidigare forskning uppvisar kan empowerment 

ha betydelse, men det är något som vidare måste undersökas (Shearer et al., 2012). Denna aspekt 

diskuteras vidare under nästkommande rubrik. 

På organisationsnivå (meso) kunde vi vidare utröna Mötesplatsernas och Mötesplatsledarens betydelse 

för de äldre personerna. Det var av vikt att skapa en känsla av tillit, trygghet och en inkluderande miljö 

för att motverka stigmatisering (jfr Goffman, 1995; 2014), då utanförskap kan resultera i minskat 

välmående (Wilkinson & Pickett, 2010). På en strukturell nivå framkom att närhet och tillgänglighet 

till Mötesplatserna även hade en betydelse för de äldre personerna för att de skulle delta i aktiviteterna. 
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Att Mötesplatserna ska finnas i attraktiva områden för att locka fler besökare önskades även och vi 

spekulerar kring att detta kan bero på att människor annars kan uppleva det stigmatiserande att besöka 

Mötesplatserna (jfr Goffman, 1995; 2014). Att kunna besöka Mötesplatserna har betydelse i det 

förebyggande arbetet (Putnam, 2000).  

I vår studie framkom även att ekonomiska förutsättningar i verksamheten kan påverka hur utbudet av 

aktiviteter såg ut, bland annat begränsades utbudet av musikunderhållning, och det uttrycktes farhågor 

om en eventuell kommande nedläggning, grundat på politiska beslut och dess konsekvenser för de 

äldre personernas egna välmående.  Folkhälsomyndighetens rapport (2009) belyser Mötesplatsernas 

betydelse som en avhängig del i att skapa välmående bland äldre personer, ett förebyggande arbete 

som i vår studie alltså kan påverkas av ekonomiska förutsättningar. Detta i likhet med Wilkinson och 

Picketts (2010) teori angående att ojämlika förhållanden i samhället generera minskat välmående. 

En slutsats utifrån ovanstående är att sambandet mellan äldre personers upplevelse av välmående och 

deltagande i aktiviteter var mer komplex i vår studie än vad som tidigare framkommit i forskning. 

Mötesplatserna i sin helhet har större betydelse än enbart den sociala gemenskapen, aktiviteten, 

inflytandet, Mötesplatsledaren och andra omständigheter, för att skapa meningsfullhet och välmående. 

Den sociala gemenskapen är dock primär för att möjliggöra välmående, men det är alltså av vikt att se 

till alla delar, en helhet i det förebyggande arbetet på Mötesplatserna. Vidare påverkade ekonomiska 

och miljömässiga förhållanden på en strukturell nivå arbetet på Mötesplatserna, vilket kan begränsa 

det förebyggande arbetet. För att värna om äldre personers välmående bör det förebyggande arbetet 

därför utgå från en mikro- meso- och makronivå.  
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6. Avslutande diskussion 

Vi har i vår studie tillämpat en kvalitativ-, abduktiv ansats, ur ett hermaneutiskt perspektiv och utfört 

sammanlagt sex djupintervjuer. Arbetet har varit empiristyrt (Malterud, 1998). Utifrån vår 

förförståelse hade vi vissa naiva teorier, bland annat att aktiviteten och inflytandet (empowerment) 

hade större betydelse för äldre personers känsla av meningsfullhet och välmående i aktiviteterna på 

Mötesplatserna, än vad de i själva verket visade sig ha. Vidare att den sociala gemenskapen skulle ha 

stor betydelse, vilket visade sig stämma. Mötesplatsen som helhet hade större betydelse än de enskilda 

delarna och forskning som ser till helheten (alla delar) och äldre personers upplevelser bör undersökas 

vidare. Detta tyder på, som Malterud (1998) beskriver, att det är svårt att inte färgas av sin 

förförståelse, men att vi trots allt varit öppna för omtolkningar av våra naiva teorier. Att vi varit två 

personer som utförde denna studie och alla dess delar tillsammans (allt från skrivprocess till analys 

och intervjuer), en slags undersökartriangulering, har stärkt validiteten och reliabiliteten i vår studie 

(Malterud, 1998).  

Vi har i våra tolkningar av resultatet tillämpat olika teorier för att får en djupare förståelse och kunna 

förklara de företeelser som framkom under intervjuerna. Även detta är en slags teoritriangulering, 

vilket stärker reliabilitet/validitet i studien (Larsson, 2005; Malterud 1998). Vi har dock valt teorier 

utifrån vår egen kunskap, förförståelse och de teorier vi har kännedom om. Om vi valt andra teorier 

kanske detta kan ha förklarat vårt resultat på ett annat sätt. Meads identitetsteori som beskrivs av Berg 

(2015) tillämpades exempelvis i vår studie för att förklara och få en djupare förståelse kring den 

sociala gemenskapens och aktivitetens betydelse. Vårt syfte med att tillämpa denna teori var alltså inte 

att belysa hur identiteten utvecklas, utan snarare få en djupare förståelse kring den sociala 

gemenskapens betydelse och komma vidare i vårt sätt att tänka. Vår tolkning kan ifrågasättas utifrån 

att det kan finnas andra förklaringar. Detta kan vara baksidan med vår förförståelse, men vår teori 

stämmer dock väl överrens med resultatet. Dessutom är även detta en svårighet som all forskning står 

inför. 

Äldre personers inflytande på Mötesplatserna, utifrån vår definition, hade som nämnts ingen betydelse 

för någon av de personer som ingick i vår studie, förutom för en. Inflytandets betydelse och 

utformning tog sig uttryck på annat sätt för de andra deltagarna i vår studie.  Detta var för oss ett 

överraskande resultat, då Statens folkhälsoinstitut (2008) beskriver att inflytandet (empowerment) är 

en förutsättning för äldre personers välmående och för att skapa meningsfullhet. Vi frågar oss därför 

hur detta kommer sig och vad resultatet kan bero på. Vi kan dock endast spekulera i detta. Det kan 

vara så att inflytandet, vilket framgår av vår studie, inte har någon större betydelse för de flesta äldre 

personerna. Ett annat sätt att se på detta är att Mötesplatserna, där vi utfört vår studie, redan arbetar 

med äldre personers inflytande och de äldre personerna i vår studie reflekterar därför inte kring dess 

betydelse.  
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Vi kan vidare spekulera kring inflytandet med stöd av Putnams (2000) teori angående att det är av vikt 

att skapa tillit och trygghet för människor för att erhålla ett välmående. Kan det vara så att om äldre 

personer inte känner trygghet och tillit på Mötesplatserna, om deras sociala gemenskap hotas, skapas 

otrygghet och bristande tilltro och att detta i så fall kan leda till att äldre personer i större utsträckning 

vill ha inflytande? Den äldre personen i studien som uttryckte att det var viktigt med inflytande, kan 

till exempel ha berott på dennes nedsatta förmåga som utgjorde en begränsning vid deltagande i vissa 

aktiviteter. En annan deltagare vars inflytande bestod av att vilja påverka politiskt var utifrån 

personens egen berättelse sprungen ur en rädsla att Mötesplatsen kan läggas ner. Den bristande tilliten 

och otryggheten att mista den sociala gemenskapen och inte kunna delta vid aktiviteter, kan alltså 

initiera de äldre personernas vilja till inflytande. Detta är dock endast spekulationer. 

Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att vi har definierat inflytande och empowerment på fel 

sätt, att inflytande definieras annorlunda av de äldre personerna, vilket delvis framkom i vår studie och 

vi har därför fått ett tvetydigt resultat. Vi frågar oss därför om vi verkligen studerat inflytandet och 

validiteten och reliabiliteten i vår studie kan därmed ifrågasättas till viss del. Utifrån de äldre 

personerna som ingår i studien verkar inflytande vara ett paraplybegrepp som kan innehålla många 

definitioner. Således och utifrån att vårt resultat gällande inflytande är tvetydigt drar vi inga större 

slutsatser kring inflytandets betydelse runt aktiviteterna på Mötesplatserna, vilket behöver undersökas 

vidare. En fördel med vår studie och den metod vi tillämpat är dock att vi tillfrågat de äldre angående 

deras upplevelser, vilket gett oss en djupare förståelse kring vad som skapar välmående. De äldre 

personerna har även fått redogöra för hur de definierar begrepp som social gemenskap, inflytande, 

välmående och aktiviteter för att undvika missförstånd. Detta kan stärka validiteten och reliabiliteten i 

vår studie utifrån det faktum att vi säkerställt att vi pratat om och definierar ett begrepp lika, vilket kan 

leda till nya insikter (jfr Bryman, 2011).  

En kritik som ofta ges till kvalitativa studier är att det kan finnas svårigheter att säkerställa validitet 

och reliabilitet på grund av att forskaren använder sig själv som verktyg och att ett fåtal individuella 

upplevelser kan leda till svårigheter att generalisera (Malterud, 1998). Vår studie visar på det motsatta, 

det vill säga att det går att säkerställa validitet och reliabilitet genom att tillämpa en kvalitativ metod, 

då vi fått helt andra svar än en stor del av tidigare forskning, som endast kunnat säkerställa samband 

och där det finns oklarheter kring vad som egentligen genererar välmående (Betts Adams et al. 2011; 

Forsman et al., 2011). Frågan är även om resultatet kan kopplas till andra kontexter än Mötesplatserna 

som ingått i studien och om vi får samma resultat om studien skulle upprepas då kontextuella 

förändringar på Mötesplatsen kan påverka (Bryman, 2011). Som nämnts kan det vara så att 

Mötesplatserna i vår studie arbetar med exempelvis äldre personers inflytande på ett bra sätt, vilket 

förstås påverkat resultatet. Om resultatet kan generaliseras överlämnas som nämnts till Dig som väljer 

att ta del av vår studie. Dock anser vi att studien är intressant i det preventiva arbetet för att värna om 

äldre personers välmående och kan adresseras till exempelvis föreningsliv, politik, inom forskning, för 
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tjänstemän och studenter. Vi hoppas helt enkelt att alla som vill värna om äldre personers välmående 

tar del av vår studie som kan tillämpas i bland annat utbildningssyfte eller som inspiration och 

utveckling (jfr Larsson, 2005; Malterud, 1998). 

 

Vår tanke med studien var att skapa en ökad förståelse, utifrån äldre personers upplevelser, för att 

kunna värna om deras välmående och göra det förebyggande arbetet för de äldre personerna bättre, då 

detta är ett eftersatt område (Rolfner Suvanto, 2014). Detta upplever vi att vi lyckats med. En 

avslutande konklusion är att det är av vikt att fler studier tillämpar kvalitativ metod för att belysa de 

äldre personernas upplevelser av hur välmående skapas på Mötesplatsernas aktiviteter. Vidare, för att 

kunna arbeta förebyggande och för att skapa välmående hos äldre personer är det av vikt att se till 

helheten det vill säga, Mötesplatsen och alla dess delar, samt att de äldre personerna tillfrågas om vad 

som explicit genererar välmående. Det förebyggande arbetet på Mötesplatserna bör därför utföras på 

mikro-, meso-, och makronivå för att åstadkomma detta.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Inledande frågor kring mötesplatserna och aktiviteterna 

Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

 Kan du berätta vad det är som gjort att du sökt dig till Mötesplatsen? 

 Kan du berätta vad som är det bästa med Mötesplatsen? 

 Kan du berätta vad Mötesplatsens aktiviteter för betydelse för dig? 

 Kan du berätta vad en aktivitet är för dig? 

 Vilka aktiviteter brukar du gå på? 

 Hur kommer det sig att du går på just den/de aktiviteterna? 

 Kan du berätta vad som gör en aktivitet meningsfull för dig? 

 Om du får önska en aktivitet, vilken skulle det vara då? Finns det flera? 

 

 Vad skulle du säga att aktiviteterna har för betydelse för dig vid valet att komma hit till 

mötesplatsen? 

 

Social gemenskap 

Kan du beskriva vad social gemenskap är för dig? 

Kan du berätta om vilken betydelse den sociala gemenskapen har för dig på Mötesplatserna? 

 Kan du beskriva om du kan se någon skillnad mellan aktivitet och social samvaro? 

 Kan du beskriva om den sociala samvaron har betydelse för att du ska uppleva aktiviteten som 

meningsfull? 

 Kan du beskriva om det är något annat som gör att du går på aktiviteterna? 

 

 



 
 

Inflytande före aktivitet  

Kan du berätta vad inflytande är för dig på Mötesplatserna? 

 Kan du berätta något om hur aktiviteterna på Mötesplatserna planeras? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du är med och planerar inför aktiviteterna som erbjuds? 

 Kan du berätta vad du känner inför det sätt aktiviteterna planeras på? 

 Vem/vilka utformar programmet gällande aktiviteter som erbjuds månadsvis/veckovis? 

 Är det viktigt för dig att ha ett inflytande före en aktivitet för att du ska uppleva aktiviteten 

som meningsfull? 

 

Inflytande under aktivitet 

Kan du berätta något om hur en aktivitet genomförs, från början till slut? 

 Kan du berätta något om hur ditt inflytande påverkar aktiviteterna? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du känner dig delaktig under aktivitet? 

 Kan du beskriva på vilket sätt du känner en meningsfullhet under aktivitet? 

 Kan du beskriva om det är viktigt för dig att ha ett inflytande under en aktivitet för att du ska 

uppleva aktiviteten som meningsfull? 

 

Inflytande efter aktivitet 

Kan du berätta något om på vilket sätt du får vara med och utvärdera aktiviteten som erbjuds på 

Mötesplatsen?  

 Kan du beskriva på vilket sätt du får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska 

återkomma? 

 På vilket sätt får Mötesplatsledarna reda på hur en aktivitet har upplevts av dig? 

 Kan du beskriva om det är viktigt för dig att ha ett inflytande efter en aktivitet för att du ska 

uppleva aktiviteten som meningsfull? 

 



 
 

Avslutande frågor 

 Om du fick ge ett exempel på något som kan göras för att utveckla mötesplatsen, vad skulle 

det vara? 

 Är det något mer som du skulle vilja berätta och som du inte tycker vi har frågat om gällande 

aktiviteterna? 

 Vad tycker du om att ha varit med på intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2, Informationsbrev 

 

Vill Du delta i en studie om äldre personers upplevelse av och inflytande på de aktiviteter som 

erbjuds på Mötesplatserna?  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi ska skriva en 

C-uppsats som handlar om hur äldre upplever de aktiviteter som erbjuds på Mötesplatserna i xxx och 

hur Ditt inflytande i verksamheten ser ut.  

 

Vi skulle bli glada om vi fick möjlighet att intervjua Dig som är 65 år och uppåt. Det är helt frivilligt 

för Dig att delta och Du kan närsomhelst avbryta Ditt deltagande. Om Du väljer att delta i studien 

kommer Du att avpersonifieras, vilket innebär att ingen, förutom oss, kan identifiera Dig i studien och 

vad Du sagt. Informationen från intervjuerna kommer endast användas av oss i vår C-uppsats. När 

studien är klar kommer den publiceras vid Mittuniversitetets databas. 

 

Intervjun kommer att pågå i cirka en timme. Tid och plats för intervjun bestämmer Du. 

 

Vi önskar att Du hör av Dig till oss om Du har möjlighet och intresse att delta i vår studie. 

 

Vänliga hälsningar 

Petra Larsson (pela1400@student.miun.se, telefonnr: xxx) 

Agneta Hollsten (agho0600@student.miun.se, telefonnr: xxx) 

 

Handledare:  

Sofie Ghazanfareeon Karlsson, Fil. Dr, Lektor i socialt arbete, Mittuniversitetet 

(sofie.karlsson@miun.se). 

 

 

 

 

 

mailto:pela1400@student.miun.se
mailto:agho0600@student.miun.se
mailto:sofie.karlsson@miun.se

