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1. Introduktion 

 

De äldre uppnår allt högre ålder och kommer därför att utgöra en allt större del av den 

Svenska befolkningen. År 2008 uppgick medellivslängden för kvinnor till 83,1 år och för män 

till 79,1 år. Medellivslängden har ökat markant för både kvinnor och män sedan mitten av 40-

talet, men på senare år har mäns medellivslängd varit den som ökat i störst utsträckning 

(Folkhälsorapport 2009).  

 

Personer i åldern 60-80 år benämns ibland ”yngre äldre”. Denna period i livet kallas 

även ”den tredje åldern”. Att befinna sig i denna ålder innebär för de flesta en stor omställning. 

Arbetslivet upphör och individen är inte längre låst av exempelvis barn och den personliga 

friheten infinner sig. Även om majoriteten av 60-80 åringarna fortfarande är vid god hälsa, är 

det redan vid den här åldern viktigt att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa (Äldres 

hälsa och välbefinnande, 2001).  

 

”Äldre äldre” inkluderar människor från 80 år och uppåt. Denna ålder kallas även ”den fjärde 

åldern”. Livet har fortfarande mycket kvar att erbjuda, men förutsättningarna ser annorlunda 

ut jämfört med tidigare. I den här ålderskategorin är det viktigare än någonsin att individen 

kan leva ett så självständigt liv som möjligt, trots eventuella funktionshinder (Äldres hälsa 

och välbefinnande, 2001).  

 

Det finns idag fyra områden som prioriteras för att bibehålla hälsan bland äldre: social 

gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet samt bra matvanor 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). Det allmänna hälsotillståndet bland äldre har förbättrats, samtidigt 

som förekomsten av långvariga sjukdomar i befolkningen fortsätter att öka. Däremot har 

sjukdomar och besvär som har betydelse för de vardagliga aktiviteterna visat sig minska. 

Omkring 30 % av kvinnorna och 40 % av männen i åldrarna 75-84 år anger att de har 

svårigheter med att följa med i ett samtal där flera personer deltar på grund av nedsatt hörsel. 

Det är påfrestande för kroppen då personen i fråga måste anstränga sig i större utsträckning 

jämfört med de som hör bra för att orka vara delaktiga i samtalet. Nedsatt syn och hörsel kan 

påverka den sociala gemenskapen till stor del då det blir svårare att hålla sig uppdaterad med 

vad som händer runt omkring. Vanligtvis leder det till att den som är drabbad istället undviker 

situationer av social karaktär (Folkhälsorapport, 2009). Social gemenskap innebär interaktion 
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med andra människor, som till exempel vänner och familj (Äldres hälsa och välbefinnande, 

2001).  

 

Äldre bor kvar längre i det egna hemmet idag än tidigare och det beror till viss del på att 

antalet platser på äldreboenden runt om i landet har minskat markant på senare tid. Istället har 

det blivit vanligt förekommande att de anhöriga får ett allt större ansvar och därmed får hjälpa 

till med vård av sina anhöriga. Eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än männen blir det 

de som i slutänden är i störst behov av vård (Folkhälsorapport, 2009). Det är av stor vikt att de 

äldre är aktivt delaktiga i samhällsfrågor och att hälsofrämjande åtgärder prioriteras för dem 

(Folkhälsoinstitutet, 2010).  

 

1.1. Hälsa och välbefinnande 

För att upprätthålla en god hälsa är känslan av sammanhang viktig, enlig Antonovsky (2005). 

Det innebär att personen i fråga känner meningsfullhet, begriplighet samt hanterbarhet i livet 

och detta kan då göra personen mer motståndskraftig för motgångar under livet (Antonovsky, 

2005). När människan kommer upp i ålder handlar det till stor del om att bibehålla hälsan och 

försöka att undvika sjukdom. Det är viktigt att det finns god vård samt att personen i fråga 

känner en trygghet, vid eventuell sjukdom, eftersom återhämtningen är betydelsefull för 

hälsan framöver (Liv till åren, 2004). Livskvalité anses vara att kunna bibehålla sin hälsa 

(Gunnarsson, 2008).  

 

1.2. Sociala relationer 

I rapporten Äldres hälsa och välbefinnande (2001) som är utgiven av Stockholms Läns 

Landsting är äldres hälsa till stor del beroende av sociala nätverk och betydelsen av att ha 

vänner och familj runt omkring sig att dela vardagen med. Folkhälsoarbete bedrivs aktivt med 

att tilldela den äldre befolkningen goda förutsättningar och ge dem det stöd de behöver för att 

behålla hälsan. Att ha ett socialt nätverk innebär till stor del en trygghet och att samtidigt veta 

att det finns någon att prata med. En stor del av de äldre har ett behov av att känna tillhörighet, 

att de tillhör en grupp (Äldres hälsa och välbefinnande, 2001).  

 

Berg, Hoffman, Hassing, McClearn och Johanssons (2006) undersökte huruvida äldre äldre 

upplevde tillfredställelse i livet. Resultaten visade att med åren minskade livsglädjen. De 

personer som upplevde sitt sociala nätverk som tillfredställande uppgav att deras 
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välbefinnande överlag var bra och de som kände att de hade kontroll över sina liv var även de 

tillfredställda i stor utsträckning. De som hävdade att de hade hög tillfredställelse i livet 

visade sig även ha färre depressionssymptom. Studien visade tydliga samband mellan ett 

socialt nätverk och livstillfredställelse bland informanterna. Det framkom att det var viktigare 

för informanterna att ha emotionellt givande kontakter, snarare än att ha ett stort socialt 

nätverk. Berg et al (2006) visade att det finns goda förutsättningar att bibehålla hälsan även i 

stigande ålder, så länge de äldre upplever att de lever ett självständigt liv och kan underhålla 

sina sociala kontakter i samverkan med en självupplevd god hälsa (Berg et al, 2006).  

 

 Det framgick att friskfaktorerna hade större betydelse för välbefinnandet än förekomsten av 

eventuella riskfaktorer. Funktionshinder och mediciner hade mindre betydelse för 

välbefinnandet, då ett socialt stöd fanns att tillgå. Sociala kontakter uppgavs vara bland det 

viktigaste för äldre äldre för att känna ett välbefinnande, då livet för många av de individerna 

innefattade funktionsnedsättningar och rörelsehinder (Berg et al., 2006).  

 

Genom hela livet samt vid en högre ålder har det visat sig vara betydelsefyllt med ett socialt 

nätverk för att bibehålla en god hälsa och välbefinnande med ett socialt nätverk. Det har 

tydligt framkommit att mindre sociala utbyten i kombination med sämre hälsa utmanar äldres 

kontroll över sitt liv i sociala sammanhang. Bland äldre är det viktigt att känna kontroll över 

sina sociala samt emotionella relationer och är även en förutsättning för att dessa ska kunna 

hållas vid liv. Äldre som uppvisar sämre hälsa har en nedsatt förmåga att upprätthålla sociala 

relationer (Sorkin, Rook, Heckhausen & Billimek. 2009).  

Det har framkommit att vikten av social gemenskap är betydande för att undvika depression 

(Tiikkainen & Heikkinen, 2005). Morita, Takano, Nakamura, Kizuki och Seino (2009) 

undersökte i vilken utsträckning social gemenskap med familj och vänner samt ett aktivt 

leverne påverkade livslängden bland informanterna. Det framkom speciellt bland kvinnor att 

social gemenskap var av stor vikt. Bland äldre äldre, de som fortfarande bodde kvar i hemmet, 

visade sig social gemenskap vara av stor betydelse för att bibehålla hälsan (Morita et al. 2009). 

De äldre poängterar vikten av möjligheten att alltid kunna ha någon att prata med eller äta en 

bit mat tillsammans med (Andresen & Runge, 2002).  

 

Det framkom tydligt att de som levde tillsammans med någon rankade sin hälsa högre än de 

som levde själva (White, Philogene, Fine, Sinha, 2009). Ensamlevande män var dem som 
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påverkades mest negativt. Att leva som änkeman upplevdes som mindre gynnande för hälsan, 

jämfört med att leva tillsammans med en partner (Berg et al, 2006). 

 

De personer som upplevde sin hälsa sämre än andra var i större behov av emotionellt stöd än 

de som rankat sin hälsa högre. När det gällde emotionellt stöd så fanns det ingen skillnad i om 

det emotionella stödet kom från familjemedlemmar, vänner eller andra i samhället. Däremot 

rapporterade de som bara hade emotionellt stöd från familjen sämre hälsa än som hade både 

och. En avgörande faktor för god hälsa var att ha minst en riktigt god vän (White et al, 2009). 

Därför är varierande kontakter, som familj, vänner och övriga bekantskaper, i kombination 

med frekventa kontakter en betydelsefull aspekt för att bibehålla hälsan (Lund, Avlund, 

Modvig, Due & Holstein, 2004).  

 

Att fortfarande klara av det vardagliga livet, sociala relationer så som att kunna föra en 

diskussion var viktigt. I denna studie framkom det tydligt hur viktigt det var att det fanns en 

möjlighet till att skapa nya kontakter och informanterna ansåg att det var viktigt att leva i 

interaktion med andra människor. Deltagarna i den här studien använde organiserade 

verksamheter för att knyta nya kontakter, vilket skapade förutsättningar för en god hälsa 

(Gunnarsson. 2008).  

1.3. Aktivitet 

En god förutsättning för att behålla hälsan är att hålla sig aktiv, fysiskt som psykiskt och detta 

har även visat sig minska mortaliteten. Det handlar inte om mängden av aktiviteter utan att de 

faktiskt utövas och skillnaderna mellan de som är lite aktiva jämfört med dem som är mycket 

aktiva är väldigt liten (Äldres hälsa och välbefinnande, 2001). Gunnarsson (2008) hävdade att 

en fortsatt aktiv tillvaro är av stor betydelse, trots att levnadsförhållandena kommer att se 

annorlunda ut med åren (Gunnarsson, 2008) 

 

Larsson, Haglund och Hagberg (2009) angav att aktiviteter och vardagssysslor krävde mer 

energi än tidigare och vissa av informanterna i studien hade till och med upphört med vissa 

aktiviteter eftersom de upplevde ensamhet. De poängterade att vardagsaktiviteterna såg i stort 

i stort sett likadana ut som de gjorde tidigare i livet, men själva utförandet hade en annan 

utformning. Trots det ansåg de att livet fortfarande hade mycket att ge och de var envisa med 

att de skulle fortsätta klara sig på egen hand i så stor utsträckning som möjligt.  
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Äldre är idag jämfört med tidigare mer fysiskt aktiva, både gällande vardagsaktiviteter som 

promenader men även mer motionsinriktade aktiviteter (Folkhälsorapport, 2009). Fysisk 

aktivitet beskrivs som all kroppslig rörelse som ökar förbränningen av kalorier (Marcus & 

Forsyth, 2003) Det gäller att det finns goda förutsättningar och där spelar boende och 

omgivning en betydelsefull roll. God rörelseförmåga är en förutsättning för att klara av 

vardagen för äldre och det är därför viktigt att kroppen fungerar som den ska. Rörelseförmåga 

bland äldre har visat på tydliga förbättringar, i form av att äldre har blivit allt mer rörliga. 

Med en god fysisk hälsa är det lättare att bevara funktionsförmågan och det är allt fler äldre 

som är fysiskt aktiva. De yngre av dagens pensionärer har tidigare haft bra förutsättningar till 

jobb och utbildning, vilket har genererat till en balanserad ekonomi som vidare visat sig vara 

en stor anledning till att deras hälsotillstånd idag ser ut som det gör (Folkhälsorapport 2009).  

 

Ett seniorboende med löpande aktiviteter där människor lever nära varandra i en social 

gemenskap har visat sig ge goda möjligheter till ett hälsosamt leverne, det fann Andresen & 

Runge (2002). En miljö som erbjuder löpande aktiviteter har även visat sig vara 

sjukdomsförebyggande och resultera i välmående bland de boende. Genom att hålla sig 

sysselsatt regelbundet motverkas ohälsa (Andresen & Runge. 2002).  

 

1.4. Socioekonomiska faktorer 

Utbildning har visat sig vara betydelsefull för hälsan, medan etnicitet inte har visat sig ha 

någon större betydelse. Äldre som saknar utbildning har visat sig vara mindre aktiva och 

deras sociala nätverk är inte lika omfattande jämfört med dem som har en längre utbildning. 

Även ekonomin spelar en avgörande roll för hälsan, många äldre har sämre ekonomiska 

förutsättningar och är därmed mer begränsade i sina val av aktiviteter samt i sina sociala 

relationer (Äldres hälsa och välbefinnande, 2001).  

 

1.5. Samhällets syn på äldre 

Hos en äldre person fungerar kroppen inte som den gjorde när personen i fråga var ung, 

allting går långsammare och kroppen kräver stimulans i större utsträckning än tidigare (Liv 

till åren, 2004). I studien Larson et al (2009) såg informanterna ett problem med den 

stereotypa bilden av äldre som målats upp av samhället, så som att de ansågs som odugliga 

när de kom upp i en viss ålder. Författarna poängterar därför att studien bidrar till kunskap 

inom området äldres hälsa, som idag fortfarande är ett förhållandevis outforskat ämne. 
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De äldre är en snabbt växande del av befolkningen och därmed en viktig grupp som kräver 

hälsofrämjande satsningar för att bibehålla en god hälsa. Samhället i stort gynnas av att fler 

äldre bibehåller hälsan och det är därför vikigt att de äldre engageras i folkhälsoarbetet för att 

de ska få så bra förutsättningar som möjligt (Äldrepolitik för framtiden, 2003). Det är viktigt 

att undersöka de äldres egen syn på deras möjligheter att bibehålla hälsa och välbefinnande 

för att skapa goda förutsättningar i folkhälsoarbete för den äldre befolkningen (Äldres hälsa 

och välbefinnande, 2001) 

 

”Mötesplatsen” är en träffpunkt för äldre och deras anhöriga, dit de kan gå och bara umgås 

över en fika eller delta i någon av aktiviteterna. Det är kommunen som driver Mötesplatsen 

men många av dem som arbetar där arbetar ideellt. Föreliggande studie är en del av ett projekt 

för äldre som utgår från Region Halland som ett led i att undersöka äldres situation.  

 

1.6. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva äldres syn på förutsättningar för att bibehålla 

välbefinnande efter pensioneringen. 

 

2. Metod 

Forskningsansatsen som användes i denna studie var en beskrivande kvalitativ metod. 

Författarna till studien skapade en intervjuguide där intervjupersonerna skulle kunna ge en 

beskrivande bild av hur de uppfattade sin hälsa och vad som påverkar den.  

 

Instrumentet som användes vid intervjuerna var en intervjuguide som hade diskuterats med 

och godkänts av handledaren innan intervjuerna påbörjades. Intervjuguiden innehöll öppna 

frågor för att intervjupersonerna skulle ge utförliga svar. Intervjuguiden behandlade 

faktorerna hälsa och välbefinnande samt gemenskap och innebörden av denna (se bilaga 4).  

 

2.1. Urval  

Genom en mötesplats för äldre och närstående kunde kontakt tas med informanter genom 

kontakt med en anställd på Mötesplatsen. Kontakten med informanterna skedde genom anslag 

som sattes upp på Mötesplatsen samt ”mingel” med de äldre som vid tillfällena var på plats. 

Vid tre tillfällen besökte författarna mötesplatsen under två veckors tid då olika aktiviteter 
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utfördes av pensionärer. Under pauserna och i slutet av aktiviteterna tog författarna kontakt 

med fler av de äldre för att beskriva uppsatsens syfte och tillvägagångssätt för att sedan fråga 

om det fanns intresse av att delta i studien. Sedan fick de som anmälde intresse ett 

informationsbrev med information kring studiens syfte och hur själva intervjuerna skulle gå 

till väga. Kontakt togs även med andra liknande organisationer via e-post men med uteblivet 

intresse från deras sida. Därför tillämpades ett bekvämlighetsurval. Undersökningsgruppen 

bestod av 10 informanter i åldrarna 63 till 84 år. Sex stycken var kvinnor och fyra stycken var 

män. Alla var på något sätt aktiva inom Mötesplatsen.  

 

2.2. Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer av författarna som pågick 10-40 

minuter. Intervjuerna spelades in på två inspelningsapparater för att vara förberedd på 

eventuella oförutsedda händelser, som till exempel att batteriet skulle ta slut. Under respektive 

intervju deltog båda författarna, varav en ledde intervjun och den andre förde 

stödanteckningar, vilket informanterna hade samtyckt till. Stödanteckningarna låg sedan som 

underlag för eventuella frågor som observatören hade att komplettera med, istället för att 

avbryta under intervjuns gång.  Den ena författaren ledde sex av intervjuerna och den andra 

ledde fyra stycken. Alla intervjuerna utfördes i förbokade rum på Mötesplatsen. Vidare fördes 

även en diskussion med en anställd på Mötesplatsen då det uppkom ytterligare en fråga till 

intervjuguiden, nämligen varför informanterna trodde att det var fler kvinnliga besökare än 

män på Mötesplatsen. 

 

2.3. Databearbetning och dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av den författare som hade utfört respektive intervju 

och numrerades sedan. Originalet av intervjumaterialet samt inspelningarna förvaras 

oåtkomligt för utomstående. Alla de transkriberade och inspelade intervjuerna fördes efter 

hand över på en CD-skiva som förvarades inlåst. Sedan lästes intervjumaterialet igenom 

noggrant rad för rad för att ge en samlad bild av innehållet. Uttalanden som tycktes vara 

meningsbärande markerades och skrevs ut i marginalen för att sedan bilda kategorier. Utifrån 

detta framkom 3 huvudkategorier, vilka var betydelsen av gemenskap med familj och nära 

vänner, aktiviteter som främjar välbefinnandet samt upplevelsen av omgivningens bemötande. 

Nära vänner var för samtliga informanter en viktig del av välbefinnandet och då markerades 
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detta och utgjorde sedan en av koderna som fördes in under kategorin ”Gemenskap med 

familj och nära vänner”. 

 

2.3. Etiska överväganden 

Innan intervjuerna ägde rum fick informanterna ge ett skriftligt informerat samtycke (se 

bilaga 3). Ett informationsbrev underrättade informanterna om studiens syfte samt vad 

materialet skulle användas till. Vidare stod det att informanterna när som helst kunde välja att 

avbryta sitt deltagande och att materialet då skulle uteslutas från studien. Författarna 

informerade även om att materialet från intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt, vilket 

innebar att intervjuerna inte skulle kunna spåras till respektive informant. Informanterna blev 

även informerade om att studien var ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Region 

Halland samt att studien skulle komma att användas i framtida folkhälsoarbete. Utöver 

samtycket informerades intervjupersonerna om att de själva skulle få ta del av studiens 

resultat i form av en sammanfattning. 

 

3. Resultat 

Utifrån syftet med studien som var att beskriva äldres syn på förutsättningar för att bibehålla 

välbefinnande efter pensioneringen, framkom tre olika kategorier som beskriver vad som är 

betydelsefullt för att bibehålla välbefinnande bland de äldre. Majoriteten av informanterna 

upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra, det var bara en informant som upplevde sin hälsa 

som ganska bra. Att ha en god hälsa för informanterna innebar att inte ha för mycket krämpor 

och att kunna klara sig själv. Det framkom även att det var viktigt att känna sig pigg och 

komma igång direkt på morgonen, att kunna utföra alla vardagliga sysslor, trots att de nu tar 

lite längre tid än vad det har gjort tidigare i livet.  

  

 ”Hur upplever ja ja jag tycker jag mår förbannat bra om man säger så” (Intervju 8).  

 

”Hälsa för mig är att kunna göra allt vad jag vill tycker är roligt och har behov av ja det e 

nog dom sakerna jag tycker att kunna utföra det själv och inte behöva be om hjälp med 

någonting” (Intervju 4).  
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3.1. Gemenskap med familj och nära vänner  

Gemenskapen med människor var av stor betydelse för att bibehålla välbefinnandet. Men 

många av informanterna beskrev att det var även viktigt att ha egen tid för sig själv. De 

beskrev sig som ”enstöringar” eller ensamvargar men tyckte ändå att gemenskap med andra 

positiva människor hade en bidragande effekt till god hälsa. 

 

”Vänner släkt och vänner och bekanta jo men dom har väldigt jätte stor betydelse alltså för 

att eeh kan man va tillsammans med dom så ökar det i allmänhet känslan av välbefinnandet” 

(Intervju 8).  

 

Flera av informanterna nämnde att det var betydelsefullt att umgås med positiva människor. 

 

”Det är väl viktigt att man har lite glada trevliga vänner och bekanta också jag har lite svårt 

för sura människor det har jag faktiskt de jag söker inte sådana vänner… jag vill ha lite glada 

lite levnadsglada människor…” (Intervju 4).  

 

 

Informanterna ansåg att det var viktigt att ha personer i sin närhet som värnar om en och det 

var även en viss trygghet att det fanns någon som kunde ha en extra nyckel vid behov och om 

personen i fråga skulle bli sjuk kunde grannen komma in med nyckeln och titta till en. Det var 

betydelsefullt för informanterna att ha vänner i samma ålder då det underlättade att prata om 

gamla tider eftersom alla kände igen sig och visste vad som hände på den tiden. Att kunna 

utbyta tankar och idéer var vidare av stor vikt (Intervju 2).  

 

”Jo det har ju stor betydelse faktiskt att dem bryr sig om mig och att jag bryr mig om dom och 

jag har ju tre barn och den minsta flickan ringer till mig varenda morgon för att kolla att jag 

står på benen och jag är frisk” (Intervju 10).  

 

”...jag tycker om när folk är positiva ja och det är sådana jag vill umgås med” (Intervju 3). 

 

”Man blir gladare om man träffar folk än om man är ensam det är inget måste för mig att ha 

mycket folk omkring mig” (Intervju 5).  
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”Ja det lustiga är att hade dom inte funnits då det märker man ju de gånger man är ensam 

mot sin vilja då blir man ruskigt ensam” (Intervju 9). 

 

Informanterna beskrev att det var viktigt med nära vänner och menade att nära vänner var de 

som gick att anförtro allt. Det behövs inte mer än ett par stycken, men utan dessa skulle det 

vara hemskt ensamt. Tillsammans med de riktiga vännerna var kravet på sysselsättning inte så 

högt, utan att bara träffas över en kopp kaffe och en pratstund kan vara tillräckligt (Intervju 

6).  

 

”…en nära vän måste ställa upp på från det ljusaste till det mörkaste…” (Intervju 9).  

 

” …det är den som man kan berätta allting för den som vet allt om en själv och som man själv 

vet allting om och som man kan vandra i fjällen dag efter dag och vara lika goa vänner om 

det regnar eller blåser eller vad det gör lika goa vänner för det det tycker jag är riktiga 

vänner och som accepterar att man är som man är och att jag accepterar precis att de är som 

de är” (Intervju 4).  

 

”Den gången som hustrun inte finns längre så måste man ju ha någon som man kan öppna sig 

för och jag tycker inte barnen ska behöva det…”(Intervju 9).  

 

Många av informanterna hade sina barn och barnbarn på annan ort och de beskrev svårigheten 

att umgås regelbundet. Det framkom att det var viktigt för välbefinnandet att ha god kontakt 

med sina barn och barnbarn. En informant tog sina barnbarn till simskolan, vilket kändes 

viktigt för personen då denna fick ta del i barnbarnens utveckling.  

 

”…ta med eh barnbarnen till simningen för man ser hur det dom växer med detta och det är 

någonting som jag har gett dom så att när dom växer upp kan de säga att ja mormor var det 

som tog med oss och lärde oss att simma… någonting som kan vara av värde för dem i 

framtiden eh och att ha de här små underbara samtalen med barnbarnen” (Intervju 2).  

 

3.2. Aktiviteter 

Motion och fysisk aktivitet var av stor betydelse för välbefinnandet. Många av informanterna 

beskrev att promenader, cykling, gymnastik och chi gong var aktiviteter de utövade för att må 

bra. Några av informanterna berättade att de börjat med Chi gong. En intervjuperson beskrev 
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att balansen blivit avsevärt bättre samtidigt som en annan person nämnde att rörelseförmågan 

i benen hade förbättrats vilket underlättade vid promenader (Intervju 2 och 6). Naturen 

spelade även en avgörande roll för välmåendet, det var betydelsefullt att kunna se och höra 

fåglarna kvittra och ta del våren. En annan viktig aspekt för vissa av informanterna var att 

kunna följa med i utvecklingen med datorer och andra tekniska prylar.  

 

”Ja det är när man är ute och går i naturen och ser allt vackert omkring sig och fåglarna 

kvittrar och sådär man går utmed ån här till exempel det tycker jag det är skönt och sen när 

man träffar sina anhöriga och sådär är ju trevligt träffa sina barn och barnbarn” (Intervju 

5). 

 

”… jag mår jättebra då ja jag njuter spelar mycket musik hemma skivspelaren går jämt 

hemma” (Intervju 4) 

 

”…jag läser och använder dator och olika tekniska prylar” (Intervju 7) 

 

Det var av stor betydelse att vara fortsatt aktiv efter pensioneringen och fylla vardagen med 

betydelsefulla aktiviteter eller ”hålla igång” som många av informanterna beskrev det som. 

Aktiviteterna som framkom under intervjuerna kunde vara allt från fika, promenader, 

gymnastik, dans, föredrag, musik, föreningsliv till segling. Flertalet av informanterna 

engagerade sig ideellt då de ansåg att detta skapade ett mervärde i vardagen samt att de 

upplevde att de fortfarande gjorde nytta även efter arbetslivet. De flesta av aktiviteterna var 

självvalda, medan intresset för andra aktiviteter uppkom genom vänner. Tillgängligheten till 

aktiviteterna var viktig för informanterna framförallt för dem som inte längre hade tillgång till 

bil. Eftersom de flesta av informanterna bodde centralt var lokaltrafiken inte av så stor 

betydelse då de kunde promenera eller cykla till sina aktiviteter. Alla informanterna ägnade 

sig åt många olika aktiviteter men det var vissa aktiviteter som var mer betydelsefulla än 

andra.  

 

”… när man blir pensionär ska man definitivt söka sig ut att ha någonting att göra aldrig gå 

och lägga sig på sängen eller sätta sig på en stol och säga det stackars lilla mig som sitter 

här nu ingen kommer och hälsar på ingen ringer så kan man inte göra man måste söka sig ut 

själv och leta upp de som man själv tycker är trevligt roligt och vill vara med på…” (Intervju 

4)  
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”Ja det är ja jag tyckte det känns väldigt betydelsefullt när jag tar min cykel eller om det är 

oväder o isigt och snöigt och tar bilen och kör… till friskis där och sen kommer hem suttit i 

bastun och jag känner mig mjuk och behaglig…” (Intervju 7) 

 

”… de är väldigt stimulerande man känner sig betydelsefull och eh i och med att man har 

slutat arbeta och sånt så fortsätter man ju att ha sitt självförtroende självkänsla och sånt det 

är mycket berikande…” (Intervju 10) 

 

Många av aktiviteterna som var betydelsefulla var ensamaktiviteter. Det var aktiviteter som 

gav ett andrum i vardagen, många av informanterna nämnde bland annat morgonpromenader.   

 

”Ja det är egentligen en ensamsituation därför det är när jag kan stå och jag tycker om att 

måla och om jag står och målar då försvinner tid och rum och är det då så att det fingerar så 

att man är lite nöjd i alla fall då e det små heliga stunder…” (Intervju 2) 

 

Men aktiviteterna var även en viktig aspekt för att ha möjlighet att komma hemifrån och få 

träffa människor. I detta sammanhang nämnde många Mötesplatsen för äldre som en 

betydelsefull träffpunkt.  

 

”…man går och lyssnar på musik man går här och lyssnar på föreläsningar också det gör vi 

ofta här e ju lite grann utbud och detta huset är ju ett välsignat hus käre vänner…” (Intervju 

4) 

 

”det är en trevlig träffpunkt för även om man kommer hit ensam så är det alltid någon man 

känner man slår sig ner och pratar och tar en kopp kaffe så det har jag alltid sagt att det får 

vi värna om så att inte kommunen säger att nej här är så lite folk så det drar vi in det är man 

ju mest rädd för nej det är alla tiders alla människor trivs här” (Intervju 3) 

 

Även om flera av informanterna kände sig tillfredställda med kommunens utbud av 

aktiviteter, framkom det ändå vissa förslag på förbättringar av utbudet som fanns att tillgå. 

Informanterna ville framförallt få rabatterade priser på bland annat teater, bio och massage.  
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”Jag skulle vilja ha någon form av lekplats det har du i Hökarängen visar de på i ”fråga 

doktorn” som ju e på måndagar eeh där man hade en plats för äldre det ska finnas stora 

skyltar som talar om att dom här och dom här rörelserna är bra och där hade man så att man 

kunde gå och hålla i sig och öva upp sin balans man kunde gå och följa nån linje och då 

skulle eeh arbetade man med axlarna då och armarna och så fanns det någonting med 

fingerfärdighet också” (Intervju 2).  

 

Enligt en anställd på Mötesplatsen för äldre var det fler kvinnor än män som deltog i 

aktiviteterna. Många av informanterna upplevde samma sak och trodde att detta berodde på 

bland annat att kvinnor hade lättare att skaffa vänner, bilda grupper och var mer öppna samt 

att det fanns fler aktiviteter som attraherade kvinnor på Mötesplatsen.  

 

”vi är längre i livet än männen männen går bort i regel fortare än kvinnan och sen är det ju 

då att männen är bekväma mm de är inte så aktiva som vi kvinnor…” (Intervju 10) 

 

”… männen när de blir ensamma så blir de ensamma” (Intervju 9) 

 

”de är lata och så är de blyga” (intervju 6) 

 

3.3. Omgivningens bemötande 

Några informanter tog upp bemötande som en viktig aspekt för att må bra. En av 

informanterna beskrev en situation på bussen då den var full och personer tog upp två säten 

med sin packning och flyttade inte på den när någon kom och det var heller ingen som vågade 

säga något om det.  

 

”…åh förlåt du har kanske löst två biljetter säger jag då jag får ju inget svar men de brukar 

flytta på sig då” (Intervju 4) 

 

”… man måste se på människan med en viss respekt och värdighet…” (Intervju 2) 

 

”Just detta att man får ett mildare samhälle på det viset att eeh det finns en omsorg ifrån även 

ungdomar mot dom äldre en viss omtanke och vad ska man säga en respektfullhet på ett 

positivt sätt det ska inte vara nån kadaverdisciplin och ingenting sånt där va men just att man 
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tar hänsyn till varandra så det hade varit väldigt väldigt trevligt och mycket lättare att bli 

vuxen höll jag på att säga eller att bli gammal på det sättet” (Intervju 2).   

 

4. Diskussion  

 

4.1. Resultatdiskussion 

Informanterna i föreliggande studie lyfte fram att klara av de vardagliga sysslorna som en 

viktig aspekt för att bibehålla välbefinnandet, detta styrks även utav Gunnarsson (2008). Det 

var viktigt att själv ha frihet att välja i vardagen vilket kan knytas an till Bergs et al (2006) 

studie som beskriver vikten av att känna kontroll över det vardagliga livet för äldre äldre.  

 

För många av informanterna var gemenskapen och interaktion med andra en betydelsefull del 

av vardagen. Gunnarsson (2008) menar att interaktion med andra stärker välbefinnandet. En 

annan avgörande faktor för god hälsa enligt White et al (2009) är att ha minst en nära vän att 

anförtro sig till. Informanterna i denna studie lyfte fram att en nära vän är någon som bryr sig 

om och är pålitlig i alla sammanhang och situationer. Berg et al (2006) fann att emotionellt 

givande kontakter var mer värdefulla än ett stort socialt nätverk. I resultatet framkom 

betydelsen av en nära vän som en mycket viktig faktor för välbefinnandet, vilket kunde skapa 

trygget såväl som säkerhet i vardagen. Det var viktigt att kunna ha någon att lämna sin nyckel 

till, om något skulle hända kunde den personen då ta sig in i lägenheten.  

 

Informanterna i föreliggande studie lyfte fram Mötesplatsen och andra arrangerade aktiviteter 

samt föreningar som en möjlighet till att knyta nya kontakter och komma hemifrån. Enligt 

Gunnarsson (2008) är det genom organiserade aktiviteter som de äldre hittar nya kontakter 

(Gunnarsson, 2008). Andresen och Runge (2002) hävdar att en miljö som erbjuder 

kontinuerliga aktiviteter är direkt hälsofrämjande och resulterar i välmående bland äldre.  

 

Aktiviteterna var för informanterna mycket viktiga för välbefinnandet dels för att de gav ett 

andrum i vardagen som till exempel promenader, målning och musik men även för att de kom 

hemifrån samt gemenskapen med andra. Det var viktigt för dem att även efter pensioneringen 

ha en aktiv vardag för att skapa meningsfullhet. Detta styrker även Gunnarssons (2008) studie 

om en aktiv tillvaro som betydelsefullt för en god hälsa.  
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Enligt personalen för Mötesplatsen för äldre så var det överlag fler kvinnor än män som 

besökte mötesplatsen och deltog i aktiviteterna, detta var något även informanterna var 

överens om. De antog att det berodde på att män var bekväma, hade svårare att ta kontakt med 

nya människor, samt att det statistiskt sett finns fler kvinnor än män. Enligt 

Folkhälsorapporten (2009) lever kvinnor längre och därmed finns det fler ensamstående 

kvinnor. Vid 65 år är 56 procent kvinnor och vid 80 år och över är kvinnorna närmare dubbelt 

så många som männen (1,8 kvinnor per man).  

 

Sammanfattningsvis kan paralleller från studiens resultat dras till Antonowskys (2005) 

KASAM som innebär känsla av sammanhang. För att bibehålla en god hälsa enligt 

Antonowsky (2005) krävs att personen upplever att de har meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. Informanterna i föreliggande studie skapade för sig själva meningsfullhet genom 

att delta i arrangerade aktiviteter samt ideella uppdrag. Informanterna menade att dessa 

skapade ett mervärde i vardagen genom ideellt/oavlönat arbete trots att de inte längre bidrog 

till samhället genom arbetslivet. Informanterna upplevde hanterbarhet genom att de hade en 

god fysiskt hälsa som gjorde att de hade möjlighet till ett socialt och aktivt liv samt att själv 

ha kontroll över vardagen och ”klara sig själv”. Många av informanterna lyfte fram att det var 

viktigt att hålla sig uppdaterad gällande teknisk utveckling, detta kan vara en del av 

begripligheten eftersom den tekniska utvecklingen bidrar till förståelse för nutidens samhälle. 

Mycket av de vardagliga sysslorna som att betala räkningar sköts numera elektronisk. 

 

4.2. Metoddiskussion 

 

För att styrka trovärdigheten för studien har författarna utgått från fyra olika begrepp i 

metoddiskussionen. Dessa begrepp är framtagna av Patel och Tebelius (1987). Dessa är 

tillämplighet, trovärdighet, överensstämmelse samt noggrannhet.  

 

Författarna för studien hade avsikten att urvalet skulle bli jämt fördelat gällande kön och 

ålder. Patel och Tebelius (1987) betonar vikten av precision vid urvalet, för att inhämtad 

information ska bli så tillförlitlig som möjligt. Urvalsstrategin som användes var ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att de informanter som fanns att tillgå kom att delta i 

studien. Men avsikten var att informanterna skulle vara vid god hälsa, vara pensionerade, att 

könsfördelningen skulle vara någorlunda jämn samt att det skulle vara en god spridning i 

ålder. Mötesplatsen för äldre ansågs vara en bra arena för urval av intervjupersoner, 
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urvalsgruppen blev som planerat. Författarna hade en uppfattning om att då informanterna 

själva hade möjlighet att ta sig till Mötesplatsen, var informanterna vid tillräckligt god hälsa 

för att studien skulle vara etiskt genomförbar. Då informanterna var mycket aktiva utgjorde de 

en unik grupp. Antalet informanter var litet men undersökningsgruppen kan ändå vara 

representativ för deltagarna på Mötesplatsen, eftersom de anses aktiva då de själva väljer att 

delta i en eller fler aktiviteter eller sammankomster som arrangeras av mötesplatsen.  

 

Varje informant fick själv välja plats för intervjun och eftersom samtliga informanter kände 

sig trygga på Mötesplatsen genomfördes intervjuerna där. För att minimera eventuella 

störningar vid respektive intervjutillfälle bokades ett rum inför varje intervju i god tid innan 

avsatt tid.  Trots detta förekom två störmoment. Vid ena tillfället var en i personalen tvungen 

att hämta något från rummet. Informanten verkade enligt intervjuaren inte störas av detta, men 

intervjuaren valde ändå att pausa intervjun. Vid det andra tillfället hölls ett föredrag i rummet 

intill, vilket intervjupersonen verkade störas av. Detta kan ha påverkat att intervjun var en av 

de kortaste. Störningarna hade inte kunnat förhindras av författarna, då det uppstod fel i 

bokningarna av rummen. Innan intervjuerna påbörjades erbjöds informanten ett glas vatten, 

för att visa omsorg.  

 

Då analysen påbörjades valdes vissa delar av materialet som framkommit vid intervjuerna 

bort, då de inte besvarade syftet. Bland annat framkom information om boendeform i 

majoriteten av intervjuerna, men då detta inte kändes relevant för studien valdes det bort. 

Anledningen till att boendeform valdes bort var för att detta var ingenting som alla 

informanterna lyfte fram påverkade deras välbefinnande i stor omfattning, det var andra 

faktorer som de upplevde som mer betydelsefulla som till exempel gemenskap.  

 

Eventuellt kunde en pilotstudie ha utförts, men det gjordes inte då författarna kände sig trygga 

med intervjuguiden samt hade tidigare erfarenhet av intervjusituationer. En annan aspekt var 

att den första intervjupersonen endast hade möjlighet att delta på viss avsatt tid, vilket gjorde 

att en pilotstudie uteslöts på grund av tidsbrist. Den första intervjun hade kunnat användas 

som en pilotstudie, men då denna innehöll värdefull information ansåg författarna att 

intervjun inte kunde uteslutas ur studien. Det kändes naturligt och avslappnat vid första mötet 

med samtliga informanter. En följd av utebliven pilotstudie skulle kunna påverka resultatet 

negativt genom att aktuella frågor inte uppfattades som avsikten varit av informanterna.  
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Författarna var noggranna med att se till att samtliga informanter verkligen läste igenom det 

informerade samtycket. Anledningen till detta var att författarna skulle veta att de kunde 

använda materialet som framkom under intervjutillfället och att personen förstod vad denne 

medverkade i.  

 

Det upplevdes som en fördel att båda författarna deltog vid intervjutillfällena, då detta 

underlättade vid analysen eftersom en dialog kring intervjuerna kunde föras mellan 

författarna. I slutet av intervjuerna vände sig intervjuaren till observatören för att höra om 

personen hade något att tillägga och frågade även informanten. Vid flera av intervjutillfällena 

fanns det tillägg från observatören som var relevant för studiens syfte.  

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat ha påverkats av författarnas tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Författarna försökte i så stor utsträckning som möjligt att åsidosätta tidigare 

kunskaper och egna uppfattningar kring ämnet. Detta för att skapa en objektiv bild samt 

undvika att leda informanterna in på ämnen som författarna sedan tidigare erfarenheter vet är 

betydelsefulla för hälsan.  

 

5. Konklusion  

Slutsatsen var att aktiviteter, social gemenskap och omgivningens bemötande var viktiga 

förutsättningar för att bibehålla välbefinnandet efter pensioneringen. Det var viktigare att ha 

en nära vän än ett stort socialt nätverk. Nära vänner och god kontakt med familjen ansågs som 

en bidragande faktor för att bibehålla välbefinnandet. Bemötandet från andra människor var 

också betydelsefullt för välbefinnandet. Det var av stor betydelse att fortsätta vara aktiv efter 

yrkeslivet, många av informanterna engagerade sig ideellt för att skapa ett mervärde i 

vardagen. En annan betydelsefull aspekt var att ha en god fysisk hälsa då promenader och 

naturen var en viktig del för välmåendet. Närheten till aktiviteterna var avgörande för valet av 

aktiviteter. De flesta av informanterna var nöjda med dagens utbud av aktiviteter men några 

förslag på förbättringar uppkom som till exempel; rabatterad bio, teater och bussresor för 

pensionärer.  

 

6. Implikation 

Enligt personalen på Mötesplatsen var det fler kvinnor än män som besökte mötesplatsen, 

fördelningen var enligt dem 20 procent män och 80 procent kvinnor, det skulle därför vara 
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intressant för fortsatt forskning att undersöka anledningen till de stora könsskillnaderna och 

om det är samma fördelning på liknande mötesplatser runt om i Sverige.  

 

En intressant aspekt att undersöka skulle kunna vara att intervjua de äldre som är inaktiva och 

inte deltar i dessa aktiviteter. Hur de ser på sin vardag och hälsa, vad som är föremål för en 

betydelsefull vardag för dem samt vad som främjar deras välbefinnande. Förslaget om en 

lekplats för äldre och deras barnbarn kom upp under en intervju och det skulle därmed vara 

intressant att undersöka närmare hur efterfrågan av en lekplats för äldre i kommunen såg ut.  
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Bilaga 1 
 

Hej 

Vi är två studenter som läser Folkhälsovetenskap på Högskolan i Halmstad. Till sommaren tar 

vi examen och ska nu skriva vår kandidatuppsats i samarbete med Region Halland. Ett 

område som inte är speciellt uppmärksammat som vi som vi vill undersöka är äldres hälsa och 

välbefinnande detta för att ytterligare möjligheter att tillgodose äldres behov. Vi har planerat 

att göra intervjuer med 8-10 personer och skulle bli mycket glad om det fanns några av era 

medlemmar som skulle vara intresserade av att delta. Intervjuerna beräknar vi kommer ta ca 

30-60 minuter och kommer att beröra hur intervjupersonerna själva upplever möjligheter att 

bibehålla och förbättra sin hälsa inriktat på aktiviteter och social gemenskap. Det är självklart 

frivilligt att delta och deltagarna kan när som helst avbryta medverkan. Intervjumaterialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och endast intervjuarna kommer att känna till vilka som 

intervjuas.  

Med vänlig hälsning Hanna och Maria 

 

Kontaktuppgifter 

Hanna Claesson 

Hanna_claesson@hotmail.com  0763461447 

Maria Sidorson 

mariasidorson@hotmail.com   0703220440 

Handledare  

Gunvi Johansson, Universitetsadjunkt Folkhälsa Högskolan i Halmstad 

gunvi.johansson@hh.se 035-167407 

 



 

Bilaga 2 

Hur ser du på din hälsa? 
 

Vi är två studenter från Halmstad 
Högskola som söker intervjupersoner till 
vårt examensarbete i Folkhälsovetenskap. 
Vi är intresserade av hur DU ser på din 
hälsa och vad du anser skulle kunna göras 
från samhällets sida för att förbättra 
dina förutsättningar, inriktat på 
gemenskap och aktiviteter.  
 
Låter detta intressant? Då skulle vi bli 
mycket glada om DU ville ta kontakt med 
oss!  
 
Väl mött, Hanna och Maria. 
 
Hanna telefon: 0763-461447 
Maria telefon: 035-210334(hem), 0703-
220440(mobil) 
 

Handledare Högskolan Halmstad: Gunvi Johansson, 
035-167407.  



 

Bilaga 3 

Informationsbrev 
Vi är två studenter som läser Folkhälsovetenskap på Högskolan i Halmstad. Vi ska 
nu skriva vårt examensarbete. Det är ett samarbete mellan Halmstad Högskola och 
Region Halland och undersökningen ska ligga till grund för att förbättra förhållandena 
för pensionärer i Halland. Syftet med studien är att beskriva äldres syn på 
förutsättningar för att bibehålla välbefinnande efter pensioneringen, särskilt vad det 
gäller aktiviteter och social gemenskap. Vi känner att det här området behöver 
prioriteras mer och bli uppmärksammat i större utsträckning än vad som görs idag.  
Intervjuerna kommer att ta 30-60 minuter och kommer spelas in, intervjumaterialet 
kommer att hanteras konfidentiellt. Endast intervjuarna, Maria och Hanna kommer att 
känna till intervjupersonerna. Intervjuformulären och banden låses in på säkert ställe. 
Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta.  
Du får själv bestämma var du vill att din intervju ska äga rum, det kan vara hemma 
hos dig eller i en lokal som vi kommer överens om tillsammans. Vår förhoppning är 
att vi båda ska kunna vara närvarande under intervjun, en av oss intervjuar och den 
andra sitter med i bakgrunden och för anteckningar. Givetvis är det upp till dig att 
bestämma om båda får vara med.  
Ansvariga för studien: 
Hanna Claesson, 0763461447 
Maria Sidorson, 0703220440 
 
Handledare:  
Gunvi Johansson, 035-167407, Gunvi.Johansson@hh.se 
Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad.  
 
Jag har blivit informerad om studiens syfte och ger ansvariga för studien mitt 
samtycke till att använda all den information jag ger under intervjun. 
Underskrift 

 
Namnförtydligande 
 
Ort och Datum 

 

mailto:Gunvi.Johansson@hh.se


 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Hur upplever du din hälsa? 

- Vad är hälsa för dig? 

2. Vad gör du själv för att må bra? 

- Beskriv en situation då du mår riktigt bra. 

3. Vilken betydelse har människor i din omgivning för välbefinnandet? 

- På vilket sätt påverkar de ditt välbefinnande? 

4. Vilka aktiviteter ägnar du dig åt? 

- Vilka aktiviteter är mest betydelsefulla för dig? 

- Hur påverkar aktiviteterna och gemenskapen ditt välbefinnande? 

- Har tillgängligheten som lokaltrafik och eventuellt körkort någon betydelse för 

ditt val av aktiviteter? 

- Hur har omgivningen påverkat ditt val av aktiviteter? 

5. Finns det något du saknar i dagens utbud av aktiviteter? 

6. Vad skulle du vilja bli erbjuden för aktiviteter, utöver de som redan 

finns? 

7. Hur viktigt är det för dig att ha en eller flera nära vänner? 

- Vad är en nära vän för dig? 

8. När du träffar dina vänner, vilka aktiviteter utövar ni då? 

 
 

 

 


