Mostphotos

Tillsammans är man mindre ensam
En utvärdering av träffpunkters betydelse för
äldres hälsa och välbefinnande
Lisbeth Lindahl
Rapport 2:2016

Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR
En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:
• vara relevant för yrkesverksamma och politiskt förtroendevalda inom området
• sätta studien i ett vidare sammanhang och vända sig till en bredare målgrupp än de som är
direkt berörda
• vara utvecklingsorienterad
• anknyta till relevant forskning/kunskapsutveckling inom området
• bygga på vetenskapligt förankrade metoder och tillvägagångssätt samt innehålla en genomarbetad analys
• vara tillgänglig, välstrukturerad och kännetecknas av god språkbehandling
• före publicering granskas av extern forskare inom området
• före publicering granskas av yrkesverksamma inom området

© FoU i Väst/GR
Layout: Ingibjörg Sigurðardóttir
Bilder: Lisbeth Lindahl om ej annat anges.
ISBN: 978-91-89558-95-3

FoU i Väst
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073, 402 22 Göteborg
e-post: fou@grkom.se

Förord
Det är måndag förmiddag och jag går in genom dörren på Mötesplats-Kulturhus. Innanför dörren möter jag Ove, Ulla och Per1. Jag hälsar och frågar hur det är. De svarar att det är bra och att
de ser fram mot eftermiddagens föreläsning. Det är Per som ska berätta och spela musik av sin
favoritartist. De berättar att de varit på resa till Skagen tillsammans med några andra personer
som de också träffat på Mötesplats-Kulturhus. Jag tänker tillbaka på första gången jag träffade Per.
Då var han mycket ledsen. Hans fru hade fått Alzheimers. Han hade vårdat henne under många
år. Men till sist kommit fram till att han inte orkade längre och ansökt om en äldreboendeplats.
Separationen hade varit svår med dåligt samvete, ensamhet och sviktande hälsa. Per hade börjat
i en anhöriggrupp där han träffade människor i samma situation. Vägen var lång och krokig för
att hitta ett nytt livsinnehåll och nya vänner efter den isolerade tiden som anhörigvårdare. För Per
blev Mötesplats-Kulturhus en vändpunkt.
Åldrandet är kantat av förluster. Förlust av kroppslig funktion. Förlust av hälsa. Förlust av nära
anhöriga, vänner och bekanta. Men kan upplevelse av hälsa ändå finnas, trots förluster? Och vad
är det som kan skapa upplevelse av hälsa? Jag har i min verksamhet sett många exempel på hur
mötesplatser och träffpunkter har haft betydelse för äldres hälsa, att miljöer och stöd till äldre kan
bryta ofrivillig ensamhet. Genom lite stöd från samhället, som samtal, aktiviteter och möjlighet
att träffa andra, kan äldres hälsa stärkas. Per vittnar om att han kunde komma igen och hitta ett
nytt livsinnehåll och nya vänner. Vi som arbetar med mötesplatser och träffpunkter ser varje dag
vad dessa verksamheter betyder för de människor vi möter. Men det hälsofrämjande arbetets
betydelse för äldre är ett i huvudsak outforskat område. Mot den bakgrunden är utvärderingen
av träffpunkterna en värdefull insats som ökar kunskapen om vad som stärker hälsan hos äldre.
Den är ett viktigt bidrag till fortsatt evidensbaserat arbete med hälsofrämjande och förebyggande
verksamheter för äldre. Utvärderingen belyser också personalens roll i arbetet på träffpunkter.
Det är personalen som möjliggör och skapar förutsättningar. Personalens yrkeskunskap är
avgörande för att skapa fungerande och välbesökta träffpunkter.
En av rapportens centrala budskap är att träffpunkter och mötesplatser bidrar till att stärka
äldres hälsa. Genom att bryta ofrivillig ensamhet och skapa nya fungerande nätverk skapas
förutsättningar för äldre att leva fler självständiga år med små eller inga behov av vård och omsorg. Den här rapporten är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre.
Annika Strandberg
Områdeschef, Göteborgs Stad Centrum
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Fingerade namn.

Tack!

Enkät- och intervjufrågorna som har använts i den här utvärderingen har utvecklats
ihop med personal och chefer inom den hälsofrämjande- och förebyggande
verksamheten. Utan er hjälp och deltagandet från deltagarna på de träffpunkter som
ingick i studien, hade den här studien aldrig blivit av. Jag vill därför rikta ett stort tack
till er alla! Tack också till Anne Ingeborg Berg på Psykologiska institutionen, Göteborgs
universitet, som har varit mitt bollplank under den här studien. Emmeliina Voionmaa
har minskat arbetsbelastningen genom hjälp med enkäter och transkribering av
intervjuer vilket också har varit ovärderligt.

Läsanvisning
Alla namn som förekommer i rapporten är fingerade. Citaten i rapporten är hämtade från intervjuer och öppna svar på enkäten.
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Om citaten innehåller de frågor som ställts i intervjun finns de oftast
med i en parentes.
Något eller några ord har tagits bort från ett citat.
Flera ord eller meningar har tagits bort från ett citat.
Statistiken beskrivs oftast med begrepp som frekvens och procent.
Frekvens betyder antal. I analysen av det kvantitativa materialet har
jag valt att beskriva om dessa är statistiskt säkerställda eller inte.
Analyserna har gjorts med parametrisk statistik (korrelationer och
t-test).
Antal respondenter som har besvarat den enskilda frågan/frågorna.
Pearson’s produktmomentkorrelation. Redogör för samband mellan
två variabler.

Sammanfattning

Andelen äldre ökar i samhället och långtidsstudier visar att dagens pensionärer har
bättre hälsa än gårdagens. Däremot finns det tydliga tecken på att hälsan är ojämnt
fördelad i befolkningen.
Våren 2015 gav tre stadsdelar i Göteborgs Stad (Centrum, Västra Göteborg och
Örgryte-Härlanda) i uppdrag till FoU i Väst/GR att utvärdera den hälsofrämjande och
förebyggande verksamheten i äldreomsorgen med fokus på träffpunkterna. Syftet var
att undersöka i vad mån och på vilket sätt träffpunkter som riktar sig till äldre personer
upplevs främja deltagarnas hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) samt vilka grupper som
deltar i denna verksamhet.
De metoder som har använts i utvärderingen var både kvalitativa och kvantitativa. 137
deltagare på de tre träffpunkterna har besvarat en enkät. Dessutom genomfördes sexton
semi-strukturerade intervjuer med deltagare, nio observationer och tre fokusgrupper
med personal på träffpunkterna.
Resultatet visar att träffpunkterna upplevs som ett positivt socialt sammanhang som
skapar möjligheter till aktivitet, stimulans och sociala relationer. De främsta motiven till
att gå dit är för att delta i en viss aktivitet eller för att träffa andra. Intervjuerna vittnade
om att man går dit för att minska ensamheten, få stimulans och glädje eller för att göra
nytta. De flesta som deltog i verksamheten hade gått dit i mer än ett år. De som börjar
gå dit fortsätter gärna att göra det, vilket innebär att antalet ständigt fylls på. Detta kan
medföra svårigheter i framtiden med tanke på att antalet äldre i befolkningen ökar.
Även om deltagarna är mycket nöjda med verksamheten finns det en utmaning i hur
träffpunkterna ska kunna motsvara behov och intressen hos den heterogena gruppen
deltagare som åldersmässigt tillhör två olika generationer.
På frågan om vilka grupper som träffpunkterna når, är det en majoritet kvinnor (86
%) som går dit. Medianåldern för gruppen som besvarade enkäten var 75 år med
en spridning mellan 61 och 102 år. Åldersprofilen skilde sig något åt mellan de tre
träffpunkterna, vilket avspeglade befolkningssammansättningen i dessa stadsdelar.

Andelen män var dock lägre än i befolkningen, vilket vittnar om att träffpunkterna
har svårt att attrahera dem. Likaså var andelen utlandsfödda lägre jämfört med
befolkningen i stadsdelarna Centrum och Örgryte-Härlanda. Med tanke på att det
finns en ökad risk för ohälsa och självmord bland män finns det skäl att undersöka hur
man bättre skulle kunna nå denna grupp. Motiv till att nå utlandsfödda äldre är bland
annat för att stärka social inkludering och bättre tillgång till samhällets välfärdstjänster.
Problem med att nå just män och utlandsfödda är inget nytt för denna utvärdering
utan har tidigare lyfts fram i en kunskapsöversikt över interventioner för ett hälsosamt
åldrande.
Träffpunktsdeltagarna hade högre utbildning än genomsnittet i Göteborgs Stad, vilket
kan tolkas som att träffpunkterna når ut till en grupp resursstarka pensionärer. Men
detta avspeglar snarast befolkningsprofilen i de aktuella stadsdelarna. Samtidigt visade
sig deltagarna bestå av en större andel med hälsoproblem och funktionsnedsättning än
i nationell statistik. Andelen som använder hemtjänst var också högre än genomsnittet
i två av tre stadsdelar som ingick i studien, vilket talar för att gruppen är i behov av en
hälsofrämjande miljö.
Som svar på frågan vilken betydelse träffpunkterna hade för deltagarnas hälsa och
välbefinnande svarade 96 procent att de mådde bättre sen de började gå till en
träffpunkt. Tre fjärdedelar svarade att de gjorde det i ganska hög eller mycket hög
grad. Träffpunkten upplevdes främst spela roll för deltagarnas psykiska hälsa och
sociala kontakter och i mindre grad för den fysiska hälsan. Flera av intervjupersonerna
berättade att de hade kunnat bryta social isolering, nedstämdhet och fått minskad
ångest sen de började gå dit. Det faktum att utvärderingen bygger på deltagarnas
självrapporterade hälsa är en styrka. Information om upplevd hälsa verkar vara
viktigare än diagnoskriterier för att förutsäga risk för ohälsa och förtidig död enligt en
större metastudie.
Rapporten innehåller rekommendationer till fortsatt utveckling av
träffpunktsverksamheten samt förslag till fortsatta studier på området.
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Bakgrund

Andelen äldre, det vill säga personer över 65 år, ökar i befolkningen och statistiken
visar att vi lever allt längre2. Enligt långtidsstudier uppvisar dagens äldre i genomsnitt
bättre hälsa och funktionsförmåga jämfört med gårdagens.3 Men hälsan är ojämnt
fördelad. Gruppen äldre är en heterogen grupp, vilket återspeglas i stora skillnader i
hälsa och livsvillkor mellan män och kvinnor och grupper som har haft arbetar- eller
tjänstemannayrken innan pensionering (Statens folkhälsoinstitut, 2012; Letmark,
2015). Skillnaderna i hälsa märks även mellan yngre och äldre seniorer där de yngre
som befinner sig i den så kallade tredje åldern ofta lever ett aktivt och vitalt liv,
medan de som tillhör den så kallade fjärde åldern påverkas mer av sjukdom och
funktionsnedsättningar (Baltes & Smith, 2003). Det hälsofrämjande perspektivet är
centralt i det övergripande folkhälsoarbetet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Detta
gäller inte minst i den fjärde åldern, då kroppens reservkapacitet successivt minskar,
funktioner försämras och hälsoproblem blir vanligare (Karp m fl., 2013).
Stadsdelsförvaltningen (SDF) Centrum, SDF Västra Göteborg och SDF ÖrgryteHärlanda kontaktade FoU i Väst/GR för en utvärdering av hälsoeffekterna av den
hälsofrämjande och förebyggande verksamheten som riktar sig till äldre personer.
Frågan om äldres hälsa är angelägen utifrån flera perspektiv och organisationer: för den
äldre befolkningen (folkhälsa), för anhöriga, äldreomsorgen och sjukvården.
I Göteborg riktar sig den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten till
befolkningen i bred bemärkelse och inte enbart till personer som är i behov av
äldreomsorg. Kommunfullmäktige har fattat beslut om följande prioriterade mål för
de hälsofrämjande och hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna i Göteborgs
Stad:4

2
Medellivslängden är 83,4 år för kvinnor och 78,1 för män. www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/
Allt-fler-lever-uti-hundrade-ar/
3
Bygger på Ingmar Skoogs forskning och H70-studien. http://www.forte.se/sv/Tema/Friska-aldrandet/
Smarta-lyckliga-och-friska-70-aringar/
4
Handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som riktas till invånarna i Göteborgs Stad 65 år och äldre.
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• Äldres inflytande skall öka
• Öka förutsättningarna till goda livschanser och därmed utjämna dagens skillnader
• Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska
• Tillgängligheten till kultur ska öka
Enligt ovanstående punkter är förbättrad hälsa ett av flera explicita mål med den
hälsofrämjande och förebyggande verksamheten. Inriktningen mot hälsopromotion
finns även beskriven i Göteborgs Stads folkhälsoprogram (2013). Bland de olika
områden som har pekats ut som särskilt viktiga ingår ”Hälsosamt åldrande och
levnadsvanor” vars mål är:
I Göteborg kan människor åldras med god livskvalitet. Sociala, fysiska, psykiska
och ekonomiska livsvillkor påverkar förutsättningarna för ett åldrande med
livskvalitet. Förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande skapas tidigt i livet.
Möjligheten att behålla hälsan långt upp i åren är en del i ett hållbart samhälle.
För att nå målet ska stadens verksamheter:

• Öka möjligheter för alla äldre att ha inflytande i samhället och i sin vardag
• Verka för att äldre kan leva ett aktivt liv utifrån sina personliga förutsättningar och
ge stöd för att behålla och utveckla sociala nätverk och träffpunkter
• Främja anpassning av boende och närmiljö utifrån äldres behov, utveckla det
säkerhetsfrämjande arbetet.
Betydelsen av ett aktivt liv, inflytande, sociala nätverk och träffpunkter går som en röd
tråd både i målsättningarna för de hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna
och för folkhälsoarbetet riktat mot äldre. Dessutom finns en ambition att utjämna
skillnaderna mellan olika grupper i samhället samt att kulturen ska tillgängliggöras.

Tecken på ohälsa i de tre stadsdelarna
Det är angeläget att främja hälsan bland gruppen äldre i Göteborg. En undersökning
bland gruppen äldre mellan 65 och 84 år redovisade en rad tecken på ohälsa till exempel
i form av stillasittande fritid, dåliga kostvanor, rökning och riskabla alkohol- och
spelvanor. Dessa resultat bygger på statistik från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa
på lika villkor” vars resultat har brutits ned på stadsdelsnivå.
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Även om det finns stora likheter i befolkningen i stadsdelarna Centrum, Västra
Göteborg och Örgryte-Härlanda som ingår i den här utvärderingen, märks även
skillnader dem emellan. I jämförelse med genomsnittet för Göteborgs Stad märktes
följande riskfaktorer:5
• Att fler äldre saknade praktiskt stöd i Örgryte-Härlanda och Centrum.
• Att fler äldre hade blivit utsatta för kränkande behandling i Örgryte-Härlanda och
Centrum.
• Att fler äldre saknade emotionellt stöd i Centrum.
• Att fler äldre upplevde en ekonomisk stress i Centrum.
• Att fler äldre uppgav riskabla spel- och alkoholvanor i Centrum.
En friskfaktor var att fler äldre var fysiskt aktiva i Örgryte-Härlanda och Västra
Göteborg jämfört med gruppen äldre i hela staden. De indikatorer som redogörs
för i rapporten ovan handlar om tecken på hälsa och ohälsa i form av levnadsvanor
och sociala relationer. Detta resultat ger en bakgrundsinformation som visar att det
finns viktiga skillnader mellan stadsdelarna, vilket påverkar förutsättningarna för det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Frågan är om dessa ohälsotal kan påverkas av
ett hälsopromotivt arbete eller snarare kräver mer specifika preventiva insatser? Detta
tål att diskuteras.

Vad menas med begreppet hälsa?
Hälsa kommer från det fornnordiska hælsa som betydde ”välfärd”, ”lycka”, ”hälsa” och
även ”hälsning” (Wikipedia). Enligt WHO är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO, 1948). Denna definition har kritiserats för att
vara alltför idealistisk och utopisk. Ett annat sätt att se på hälsa är mer relativistiskt och
individuellt.
Med hälsa avses här ett adekvat förhållande mellan individens mål eller intentioner och kapacitet, som gör det möjligt för individen att eftersträva och uppnå de
mål som han uppställt, att förverkliga sina intentioner. (Sarvimäki, 1984)

Med hälsofrämjande arbete menas planerade och systematiska insatser för att främja
hälsa och förebygga sjukdom. Insatserna kan bedrivas av många aktörer i samhället på
samhällsnivå, gruppnivå eller med fokus på enskilda individer.
5

Äldres hälsa. En sammanställning av äldres hälsa i Göteborg, dec 2014.
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Fokus för insatserna ligger på friskfaktorer och skyddsfaktorer som håller människor friska och främjar välbefinnande och livskvalitet. (Statens folkhälsoinstitut,
2013, sid. 5).

I den nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut genomförde bland
55–84-åringar inkluderades ett brett spektrum av indikatorer på hälsa exempelvis
funktionsförmåga, värk, sjukdom, vikt, psykisk hälsa, vårdkonsumtion, tandhälsa,
levnadsvanor, sociala relationer och ekonomiska förhållanden (Statens folkhälsoinstitut,
2012).

Upplevd hälsa och välbefinnande
Den upplevda hälsan har visat sig ha stor betydelse för att kunna förutse vilka personer
som har de största hälsobehoven. I en metastudie som bygger på ett stort antal studier
där självskattad hälsa ingick, fann man att personer som rapporterade dålig hälsa
hade en fördubblad dödsrisk jämfört med dem som beskrev sig ha mycket god hälsa.
Betydelsen av den självskattade hälsan visade sig vara mycket viktigare än förekomst av
funktionsnivå, depression eller samsjuklighet (De Salvo m fl., 2005).
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet välbefinnande. Forskaren Berg (2008)
delar upp detta begrepp i två grenar: subjektivt välbefinnande och psykologiskt.
Det subjektiva handlar enkelt översatt om upplevelsen av att de positiva känslorna
dominerar över de negativa samt om livstillfredsställelse (enligt Diener). Det
psykologiska välbefinnandet handlar i stället om möjligheten att förverkliga sig
själv (enligt Ryff). Diener och Ryff har konstruerat olika skalor för att mäta just
välbefinnande där Diener har utgått från ett hedonistiskt perspektiv medan Ryff i
stället har utgått från ett eudaimoniskt6 perspektiv. I Ryffs skala ingår följande områden
för psykologiskt självförverkligande: autonomi, personlig utveckling, självacceptans,
mening i livet, bemästrande och positiva relationer.
Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) överlappar med begreppet välbefinnande.
KASAM innebär att människor som finner livet meningsfullt, begripligt och hanterbart
har lättare för att uppleva välbefinnande och god hälsa trots påverkan av extrem stress
(Antonovsky, 1991). Välbefinnande är också relaterat till begreppet livskvalitet, men
mer specifikt och avgränsat jämfört med det (Berg, 2008).

6
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Ett grekiskt ord som betyder lycka, mer varaktig lycka i detta fall.

Tidigare studier om hälsofrämjande
och förebyggande verksamhet
Det finns tidigare forskning om hälsofrämjande och förebyggande verksamheter inom
äldreomsorgen som exempelvis har undersökt träffpunkter och dagverksamheter. Dessa
har ofta studerats med hjälp av kvalitativa metoder och har bidragit med beskrivningar
om dessa platsers betydelse och innebörd utifrån något teoretiskt perspektiv, exempelvis
teorin om tunna band (Henning, Svensson & Åhnby, 2015).
I en kunskapsöversikt över forskning om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas
på individnivå skriver Karp m fl (2013) att det inte går att dra säkra slutsatser av
den forskning som har belyst olika former av sociala mötesplatser. Ett skäl till det är
att forskningen främst är av kvalitativ art. De menar att de kvalitativa berättelserna
visserligen stöder uppfattningen att mötesplatserna har en betydelse för deltagarnas
välbefinnande, vilket kan tolkas som att de har en hälsofrämjande betydelse, men att det
är svårt att uttala sig om detta.
Samtidigt pekar de på ett antal utmaningar som träffpunkterna har. Dessa handlar om
att nå yngre äldre som kan ha andra intressen än tidigare generationer, att nå äldre med
ett svagt socialt nätverk, och att nå fler grupper än dem som hör till en förhållandevis
väletablerad medelklass. De tar även upp att många träffpunkter domineras av kvinnor,
männens intressen har inte uppmärksammats tillräckligt i de studier de har läst. De
pekar på att kommunerna kanske inte når de grupper som främst skulle behöva hitta till
en träffpunkt (Karp m fl., 2013).
Det finns några enskilda studier som har undersökt sambanden mellan hälsofrämjande
och förebyggande verksamhet och hälsa (Karp m fl., 2013). En randomiserad
kontrollerad studie om seniorträffar7 och förebyggande hembesök där 459
hemmaboende äldre över 80 år ingick, visar att de som hade fått den typen av
intervention skattade sin egen hälsa högre än en kontrollgrupp. De som hade varit med
på seniorträffarna klarade sig också mer själva i vardagliga aktiviteter jämfört med dem
som hade fått förebyggande hembesök och dem i kontrollgruppen (Gustafsson, 2012)

7
samhet.

Interventionen handlade om tematiska träffar i fyra veckor och inte någon regelrätt träffpunktsverk-
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Kommunens hälsofrämjande
och förebyggande verksamhet
Den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten som riktar sig till äldre varierar
mellan olika kommuner. Det är vanligt att den omfattar information om kommunens
insatser, fallförebyggande åtgärder, träffpunkter, anhörigstöd, volontärverksamhet
med mera. I flera kommuner och stadsdelar ingår även förebyggande hembesök hos
personer över en viss ålder. Den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten är
till stor del frivillig för kommunen, vilket kan jämföras med insatser såsom hemtjänst
och särskilt boende som är tvingande enligt socialtjänstlagen. Stöd till anhöriga
är en obligatorisk insats sen några år tillbaka, då den numera finns inskriven i
socialtjänstlagen.
Oavsett om insatsen är lagstadgad eller ej finns det goda skäl för kommunen att satsa
på den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten. Tidigare forskning visar att
äldre personer i högre grad än i yngre åldrar drabbas av hälsoproblem och förluster i
livet. Dessa förluster handlar om anhöriga och vänner som dör eller blir sjuka, förlust
av den egna funktionsförmågan, hälsan, sociala sammanhang med mera. Dessa
förluster hanteras på olika sätt av enskilda individer där förmågan till omställning
och bemästrande (coping) varierar mycket (Lazarus & Lazarus, 2004). Obearbetade
förluster kan få negativa konsekvenser i form av depression och ångest, vilket även
påverkar den somatiska hälsan. Ett tecken på att äldre utgör en sårbar grupp visar sig i
att äldres välbefinnande sjunker med stigande ålder (Berg, 2015). Orsakerna till det är
dock inte helt klarlagda.
Då gruppen äldre8 löper större risk för ohälsa än de yngre i befolkningen, anses det
vara motiverat att satsa på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Genom att
stimulera ett aktivt åldrande kan behovet av vård och omsorg förebyggas eller förskjutas
högre upp i åldrarna.

Träffpunkter i de tre stadsdelarna
I varje stadsdel som ingick i utvärderingen fanns det fem träffpunkter som främst
riktade sig till äldre. Dessa var geografiskt utspridda inom respektive stadsdel för att
underlätta tillgängligheten för boende i olika områden. Vilka dessa var framgår av tabell
1 nedan.
8
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Framför allt gruppen över 80–85 år.

Tabell 1. Träffpunkter i de tre stadsdelarna som ingick i utvärderingen.

Centrum

Västra Göteborg

Örgryte-Härlanda

Mötesplats-Kulturhus i Landala

Guldringens mötesplats

Björkekärrs träffpunkt

Träffpunkt Framnäsgården

En ambulerande träffpunkt

Iskällarelidens träffpunkt

Träffpunkt Guldheden

Träffpunkt Västerträffen

Kaggeleds träffpunkt

Träffpunkt Stampen

Åkershus träffpunkt

Kallebäcks träffpunkt

Ö-punkten

Lundens träffpunkt

Aktiviteter på de tre träffpunkterna
I utvärderingen ingick den mest frekventerade träffpunkten i respektive stadsdel.
Dessa var Mötesplats-Kulturhus i Landala, Åkershus träffpunkt i Västra Göteborg och
Lundens träffpunkt i Örgryte-Härlanda.
På Mötesplats-Kulturhus i Landala pågick fyra olika fysiska aktiviteter under den
period som studien pågick: (kinesisk) morgongymnastik, lustfylld dans, qigong och
Life kinetik9. På Åkershus erbjöds seniorgympa10 medan de på Lundens träffpunkt
hade både sittgympa, Line dance och dansgympa. Det var framför allt personal på
träffpunkterna som ledde aktiviteterna, med undantag för på Mötesplats-Kulturhus där
de även hade externa personer som ledare av vissa aktiviteter.
För övrigt pågick en rad aktiviteter av både social och kulturell karaktär. På alla tre
träffpunkter hade de träffar som främst syftade till social samvaro såsom vänträffen,
Äntligen måndag, Kaffe med prat och hantverkscafé. På Mötesplats-Kulturhus och
Åkershus hade de även kulturella aktiviteter med sång, musik och måleri. Till de
kulturella aktiviteterna räknar jag även de språkgrupper som fanns på MötesplatsKulturhus. Förutom dessa aktiviteter pågick det även läsecirklar, studiecirklar och
iPad-café som stående aktiviteter. Som om detta inte var nog hade de även speciella
aktiviteter av engångskaraktär som Quiz-kvällar, en kulturfestival och firanden av olika
slag.

9
En unik träningsmetod som kombinerar koordination med kognitiva övningar.
10
Stavgången låg tillfälligt nere på grund av för litet intresse. Aktiviteterna på de olika träffpunkterna
varierade generellt sett mellan olika tidsperioder. Beskrivningen är främst tänkt som en ögonblicksbild vid en given
tidpunkt.
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Hur länge har träffpunkterna funnits?
Centrum: Mötesplats-Kulturhus för seniorer i Landala

startade hösten 2008

Västra Göteborg: Åkershus träffpunkt			

startade 1976

Örgryte-Härlanda: Lundens träffpunkt			

startade hösten 2012

Nu har du som läsare fått lite bakgrund till utvärderingen. I nästa avsnitt beskrivs
utvärderingens syfte och metod.

Utvärderingens syfte

Syftet med utvärderingen var att undersöka i vad mån och på vilket sätt träffpunkter
som riktar sig till äldre personer upplevs främja deras hälsa. Hälsobegreppet som
används här har en bred betydelse och inkluderar både fysiska, psykiska och sociala
faktorer. Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:
• Vilka grupper deltar i aktiviteterna på träffpunkterna?
• Vad erbjuder träffpunkterna?
• Vilken betydelse har träffpunkterna för deltagarnas hälsa och välbefinnande?
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Metod

De metoder som har använts i utvärderingen beskrivs lite översiktligt här. För den som
är särskilt intresserad av vilka metoder som har använts finns det en mer detaljerad
beskrivning i bilaga 1. Studien har prövats av den regionala etikprövningsnämnden i
Göteborg (Dnr 690-15) och blivit godkänd innan start.

Genomförande
Utvärderingen bygger på en mix av både kvantitativa och kvalitativa metoder där tre
exempel, en träffpunkt i varje stadsdel, har undersökts. Tanken med det var inte att
jämföra dessa med varandra utan att beskriva hur deltagarna upplevde betydelsen av att
delta i träffpunktsverksamheterna. De träffpunkter som valdes ut var de som hade flest
besökare i respektive stadsdel.
Inkluderandet av olika stadsdelar och träffpunkter i studien har både inneburit en
möjlighet till ett större material, vilket är betydelsefullt för de statistiska beräkningarna
av svaren på enkäter och självskattningsformulär, samtidigt som det gav en möjlighet att
studera skillnader dem emellan.
För att kunna besvara frågor om vilka grupper som deltog på träffpunkterna samt
träffpunkternas betydelse för hälsan har bakgrundsinformation om deltagarnas kön,
ålder, civilstånd, utbildningsnivå och upplevda hälsa inhämtats. Vilka metoder som har
använts för att belysa olika frågeställningar framgår av tabell 2.
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Tabell 2. Metoder som har använts för att besvara olika frågeställningar i utvärderingen.

Frågeställning

Vilka grupper besöker träffpunkten?

Vad erbjuder träffpunkten sina
deltagare?

Vilka hälsoeffekter bidrar
träffpunkten till?

Metoder
•

Enkäter till deltagarna

•

Skattningsformulär för information om välbefinnande och livstillfredsställelse

•

Fokusgrupper/intervjuer med personal

•

Skriftlig information om verksamheten

•

Observationer

•

Intervjuer med deltagare (ca 5 per träffpunkt)

•

Enkäter till deltagarna

•

Skattningsformulär för information om välbefinnande och livstillfredsställelse

Uppdraget innehöll även ett önskemål om att utvärderingen skulle bidra med att
formulera frågor som verksamheterna själva kan följa upp i framtiden.
För att undersöka vad träffpunkterna erbjöd sina deltagare genomfördes fokusgrupper
med personal. Skriftlig information om träffpunkterna inhämtades också samt
besöksstatistik för oktober och november 2015. Dessutom genomfördes tre
observationer på varje träffpunkt. För att få en så varierad bild som möjligt förlades
observationerna till både sociala, fysiska och kulturella aktiviteter så långt det var
möjligt.
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Deltagare
Enkätstudien
137 personer medverkade i enkätstudien. Sextiofem av dem brukade gå till träffpunkten
i Centrum, trettiotre personer till träffpunkten i Västra Göteborg medan trettionio
gick till träffpunkten i Örgryte-Härlanda. Medianåldern11 på deltagarna i enkätstudien
var 75 år med en spridning på mellan 61 och 102 år. Medianåldern skilde sig åt mellan
träffpunkterna. I Centrum var den lägst (73 år) och i Västra Göteborg högst (78 år). I
Örgryte-Härlanda var medianåldern densamma som för gruppen som helhet – det vill
säga 75 år. Av de 136 personer som uppgav sitt kön på enkäten var 117 kvinnor, 17 män
och två hade transidentitet.

Intervjustudien
Sexton personer deltog i intervjustudien, tio kvinnor, fem män och en med
transidentitet. Fem av deltagarna deltog på träffpunkten i Centrum, sex på träffpunkten
i Västra Göteborg och fem på träffpunkten i Örgryte-Härlanda. Intervjupersonerna var
i genomsnitt 78 år. Den yngsta av dem var 47 år och den äldsta 95 år. Det var endast en
person som var yngre än 65 år, sju av dem var över 80 år.

11
äldst.

Medianåldern är det värde som finns i mitten när åldrarna för gruppen har rangordnats från yngst till
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Resultat

Här nedan beskrivs resultatet från fokusgrupper, observationer, intervjuer och enkäter
(inklusive självskattningsskalor). Informationen från intervjuerna syftade till att ge
en djupare förståelse för vilken betydelse träffpunkter kan ha för äldres hälsa än vad
enkäterna kunde ge. Resultatet från olika metoder har vävts samman i beskrivningen
nedan.

Intryck från observationer
Nio observationer genomfördes mellan mitten av oktober och mitten av november 2015
(tre på varje träffpunkt). Vid dessa observationer var jag i huvudsak passiv, men deltog
lite grand genom att hjälpa till med serveringen eller pratade med deltagarna när det
föll sig naturligt i pauser och dylikt. Men i huvudsak var jag en passiv observatör som
satt och skrev ner det jag såg och hörde på en surfplatta. Jag noterade hur många som
deltog i aktiviteten, könsfördelning och uppskattad ålder, vad deltagarna och ledarna sa
och gjorde, perceptuella intryck (ljud och ljus) samt den stämning som jag uppfattade
fanns i rummet.

Likheter
Det som var likt mellan träffpunkterna var att de alla var positiva sammanhang. På
träffpunkten blev jag mött med många glada miner och det var ofta nära till skratt bland
både personal och deltagare. Det som också slog mig var att personalen ofta hälsade
på deltagarna med en kram. Jag fick ett intryck av att träffpunkterna till stor del hade
kommit att präglas av personalen som arbetar där. De aktiviteter som genomfördes
byggde i flera fall på specialkunskaper och intressen bland personalen, exempelvis
akvarellkurserna på Åkershus som kunde genomföras för att en i personalgruppen är
utbildad konstnär.
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Det fanns ett personligt anslag på träffpunkterna, vilket innebär att personalen inte
gömmer sig bakom en formell yrkesroll. I ett fall arrangerades resor över helgen,
exempelvis till ett ställe med anknytning till en av de anställda. Följande citat är hämtat
från en intervjuperson på den aktuella träffpunkten.
Gunilla har varit lotta en gång i tiden… sista helgen i maj åker vi till Strömstad
till en kursgård som lottorna har, ett tjugofemtal personer. Tack vare Gunilla åker
vi fredag, lördag och söndag och äter kräftor på kvällen.

Ytterligare en likhet mellan träffpunkterna var att de alla hade träffar för social samvaro
och fysisk aktivitet. Gemensamt för alla träffpunkter var också att de marknadsförde
sig med hjälp av tryckta broschyrer med information om vilka aktiviteter som erbjöds
under det närmaste halvåret.
Gemensamt för två av tre träffpunkter var att de hade så många deltagare att personalen
upplevde att de hade nått gränsen för hur många de kunde ta emot vid vissa av
aktiviteterna. Detta på grund av att det finns en gräns för hur många som får plats
i lokalerna och för att ljudvolymen blir för hög med för många personer i rummet.
Dessutom innebär en stor grupp deltagare att personalen får svårt att hinna med att se
och lära känna alla.

Olikheter
De olikheter som jag slogs av var att träffpunkterna var så olika stora. Detta påverkar
vilket socialt sammanhang som skapas. Mötesplats-Kulturhus i Landala var den
största medan Lundens träffpunkt var den minsta om man utgår från lokalstorlek och
antalet personer som arbetar där. I Landala var det två personer anställda på heltid, på
Åkershus var det tre personer som arbetade deltid och i Lunden en person på heltid och
en på halvtid12.
Även om Lundens träffpunkt hade en liten lokal, hade de även tillgång till andra lokaler
i huset, till exempel en stor entré som användes för fysiska aktiviteter. En fördel med
deras lokal var att den låg i direkt anslutning till en matsal dit många gick för att äta
lunch.
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12
I Landala arbetade ytterligare en person 4 timmar i veckan under hösten. På Åkershus arbetade en
person heltid men ledde även aktiviteter på andra träffpunkter, en person arbetade 70 procent och en 50 procent på
den specifika träffpunkten. Vid Lundens träffpunkt arbetade en person heltid medan den andra personen arbetade
50 procent på träffpunkten och 50 procent med anhörigstöd.

Den huvudsakliga lokalen för träffpunkten på Åkershus. Rummet kan avdelas med en vikvägg
så att två olika aktiviteter kan pågå samtidigt. I rummet finns även ett kök och ett piano och på
sommarhalvåret används uteplatsen som skymtar utanför de stora fönstren.

I entrén till Dicksons hus, utanför kiosken, finns ett stort utrymme som används för Line dance,
inomhusboule med mera.
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En fördel med de mindre sammanhangen är att de gör det möjligt att lära känna
deltagarna mer och lära sig allas namn. Det är inte lika lätt i så stora sammanhang som
på Mötesplats-Kulturhus, där flera hundra personer passerar förbi en vanlig dag. Här
kunde det vara mellan femtio och sextio deltagare på vissa av aktiviteterna, till exempel
på måndagsträffen som de kallade ”Äntligen måndag”.
Det serveras lunchmacka med tonfisk som en grupp volontärer har gjort. De kostar 30 kronor inklusive kaka. Lunchen börjar klockan tolv. Sen är det föredrag
klockan ett. Idag ska en av deltagarna berätta om en vandring som hon gjort på
en historisk led mellan Schweiz och Italien. Hon har gjort ett fint bildspel och
klippt in filmer och lagt på passande musik till bilderna. För att hon ska höras i
den stora lokalen används mikrofon och högtalare. Det underlättar för det är ett
femtiotal personer i lokalen. Efter att föredragshållaren har pratat klart följer en
frågestund med frågor från publiken (observation den 19 oktober 2015).

Om man däremot tittar på besöksstatistiken var Mötesplats-Kulturhus den största och
Åkershus träffpunkt den minsta verksamheten. Nedanstående statistik redovisar inte
antalet personer som deltog i aktiviteterna utan antal besök, eftersom en och samma
person kunde återkomma flera gånger under denna period (se tabell 3).
Tabell 3. Antal besök på träffpunkterna under okt-nov 2015.

Träffpunkt

Oktober

November

Mötesplats-Kulturhus i Landala1

1505

1701

Lundens träffpunkt

917

852

Åkershus träffpunkt2

629

590

1

Exklusive besökare på konferensen Kameran som verktyg som ägde rum i november.

2

Inklusive Speldags och Gudstjänst som främst besöktes av personer på äldreboendet.

Det som också skilde sig åt mellan träffpunkterna var deras lokalisering. Två av dem var
belägna på ett äldreboende medan en av dem låg i anslutning till ett anhörigcenter. Jag
funderade över hur detta kunde tänkas påverka verksamheten. De fysiska aktiviteterna
som ägde rum i den stora entrén på äldreboendet Dicksons hus skänkte liv till huset.
Det är personer som går förbi som ser ut att vara personal och anhöriga. Gunilla
passar på att slänga iväg några ord till dem. Det märks att det är personer hon
känner igen. De ler när de går förbi. Dans och musik smittar (Observation den 11
november 2015).

Närheten till en träffpunkt verkar berika äldreboendet på olika sätt. Anhöriga till
personer som bodde på Åkershus och Dicksons hus deltog i träffpunkterna som fanns
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i samma hus som dessa boenden. Det var flera av intervjupersonerna på Åkershus som
hade hittat till träffpunkten efter att ha blivit uppmanade av personalen på äldreboendet
att gå dit.
Lundens träffpunkt påverkades även av närheten till en matsal som låg i anslutning
till träffpunktslokalen och av det faktum att en av de anställda även arbetade som
måltidsvärdinna inom ramen för sin tjänst på träffpunkten. Lunchmatsalen var
öppen för allmänheten och en arena för rekrytering av nya deltagare. Flera av
intervjupersonerna hade börjat delta i träffpunktens aktiviteteter efter att ha uppmanats
av henne.
Mötesplats-Kulturhus i Landala påverkades i stället av närheten till ett anhörigcenter
som låg vägg i vägg med deras verksamhet. Ett par av dem jag intervjuade hade
hittat till träffpunkten efter att först ha gått dit. Denna träffpunkt var belägen på
bottenvåningen av ett flerbostadshus som ligger bakom ett torg med många affärer,
restauranger och ett konditori. Det betyder att det inte fanns någon association till
äldreboende på detta ställe. Detta kan ha bidragit till att denna träffpunkt hade den
yngsta gruppen deltagare. Andra förklaringar till det kan vara att det var ett kulturhus
med mycket utåtriktad verksamhet samt att de annonserade mer i dagspress13 än på de
andra ställena.
En annan skillnad mellan de tre träffpunkterna var att personalen på MötesplatsKulturhus hade arbetat fram en nedskriven pedagogik som de kallade för ”praxisteori”.
Praxisteorin är ”läran om praktiken” vilken ger en förklaring till vad som ligger bakom
deras arbetsmetoder.14 På de andra träffpunkterna hade de också en medveten tanke
med sitt arbetssätt men hade inte satt sina tankar på pränt på samma vis. På MötesplatsKulturhus jobbade de också aktivt med volontärer och att deltagarna skulle ta aktiv
del i verksamheten. Många av aktiviteterna var därför deltagarstyrda. Tanken med
deltagarstyrda aktiviteter var främst att göra deltagarna så aktiva som möjligt, men detta
hade även bidragit till ett större utbud. Personalen menade att de inte skulle klara av att
ha ett så brett utbud om de inte arbetade på det sättet.
Även om det fanns stora likheter mellan de tre träffpunkterna reflekterade jag också
över vilka ord som användes för att beskriva i princip samma sak, som att sittgympan
kallades för seniorgympa på något ställe trots att de som deltog satt på stolar under
merparten av tiden. När jag frågade varför de kallade gympan för seniorgympa fick jag
reda på att de trodde att ”sittgympa” inte skulle locka så många att komma.

13
Med ”annonsera” menas både annonser i Direktpress och den information som skickades till GP:s
guide. Det senare är en gratistjänst men man kan inte vara säker på att tidningen väljer att ta in informationen.
14
Detta är ett levande dokument som hela tiden uppdateras och förändras. Information om praxisteorin
finns på anslagstavlorna på träffpunkten och på Göteborgs Stads webbsida där Mötesplatsen beskrivs, se http://
goteborg.se/wps/portal/enhetssida/motesplats---kulturhus-for-seniorer-i-centrum/om-motesplats---kulturhus/
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Reklam för sittgympan på Lundens träffpunkt sitter anslagen i entrén på Dicksons hus.

Personalens perspektiv på träffpunkterna
Hösten 2015 genomfördes fokusgrupper med personalen på varje träffpunkt för att få
reda på hur de arbetade och tänkte kring sitt arbete samt hur de såg på träffpunkternas
betydelse för deltagarnas hälsa.

Arbetssätt
Det som var gemensamt för arbetssättet på alla tre träffpunkter var att personalen hade
en pedagogisk tanke med sin verksamhet och att de var måna om att alla som kom
dit skulle känna sig sedda och bekräftade. De hade även som ambition att skapa en
delaktighet hos deltagarna, men gjorde det på lite olika sätt. Som nämnts tidigare hade
de formulerat sina tankar kring sitt arbete på träffpunkten i Landala. Deltagarstyrda
aktiviteter förekom även på Åkershus träffpunkt men i mindre utsträckning. En
anledning till att de arbetade på lite olika sätt var storleken på verksamheten. I Landala
hann personalen inte med att ha ”inskolningssamtal” längre som de hade haft i
början när verksamheten var ny. Därför arbetade de mer med att skapa en kultur där
deltagarna tog ansvar för att se och bekräfta varandra. På de mindre ställena höll de mer
kontakt med varje enskild individ och kände alla personer vid namn.
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Generellt för alla träffpunkter var att personalen höll reda på deltagare som inte hade
kommit på ett tag. Då brukade de ringa upp.
Efter tre gånger så brukar vi ringa och fråga. Då blir folk väldigt glada när man
gör det.

Personalen benämnde personerna som gick till träffpunkterna på lite varierande sätt.
På ett ställe pratade de både om ”gäster” och ”deltagare”. För övrigt verkar deltagare vara
det begrepp som användes mest frekvent. På träffpunkten i Landala gav personalen
uttryck för en idealbild där träffpunkten beskrevs som en ”mellanstation”, en plats dit
personer kunde komma för knyta nya vänskapsband, för att sen gå vidare och träffas på
egen hand utanför träffpunkten.
Kärnan i våran verksamhet […] det är att skapa bärande nätverk utanför
mötesplatsen. För vi ska ha in nya hela tiden och om inte några kom ut så skulle
vi ju liksom spränga lokalen.

På frågan om hur personalen bestämde vilka aktiviteter som skulle äga rum på
träffpunkten sa de att de utgick från initiativ från deltagarna och vad de själva var
bra på. På Lundens träffpunkt som var den yngsta av dem, hade de arbetat med vad
hemtjänstpersonalen såg för behov när de startade verksamheten. Numera kommer
olika aktiviteter också till på spontana initiativ från olika deltagare, exempelvis hade de
åkt på en spa-resa till Polen med en deltagare som kom därifrån.
Det var så Polenresan kom till också. För då satt vi här med Kaffe med prat efter
Line dancen och så är det en dam från Polen som berättade så mycket om Östersjöresor och mineralgrottor och spabehandlingar och att det inte är så dyrt. Så sa
jag så här att: ’Men du det hade varit väldigt trevligt att åka med någon som kan
språket!’ ’Ja, men det gör vi, sa dom och tittade på mig’.

Liknande processer ägde även rum på de andra träffpunkterna. Exempelvis hade en
deltagare som klagade över att det var för lite rock n’ roll tagit initiativ till en fest med
musik från sin egen ungdomstid.
På Lundens träffpunkt hade de bestämt att hålla öppet i juli för att tillmötesgå behov
hos de seniorer som inte åker bort någonstans på sommaren. För att kompensera för
detta var träffpunkten i stället stängd under några veckor i augusti.
Träffpunkterna samarbetade även med andra organisationer. Tydligast var det på
träffpunkten i Landala, som ju också är ett kulturhus. De samarbetade mycket med
bibliotek, skolor, museipedagoger, bildningsförbund med flera. Exempelvis hade
gymnasieelever som utbildade sig till stylister sin praktik förlagd till deras verksamhet15.
15

Ett resultat av projektet Generationsmöten i stadsdelen Centrum.
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Vilka grupper kommer dit?
Det var framför allt personer som bodde kvar hemma som gick till träffpunkterna. På
Åkershus och Lundens träffpunkter deltog ibland personer som bodde på äldreboendet,
men det hörde till undantaget. Det fanns andra aktiviteter på äldreboendena och
personalen upplevde att det kunde skrämma iväg de mer friska seniorerna om det kom
för många personer som inte klarade sig själva.
(– Det här med att de blev ivägskrämda… när husets gäster kom hit… vad handlade det om?) Alltså, jag tror att det kan handla om att en del kan känna lite obehag för att det är för mycket rullstolar, någon måste matas, inte mycket men lite
dregel kanske.

Att deltagarna bestod av personer som bodde i eget boende innebar ändå att gruppen
även kunde bestå av personer med demens.
Som nu när vi pratade med våran… som är lite dement, hen var ju faktiskt med i
Polen. Så det var ju hens livs sista resa.

På flera ställen hade de tänkt till kring varför det var en majoritet kvinnor som deltog på
träffpunkten. De hade funderat kring utbudet av aktiviteter, samt hur dessa benämndes
för att locka till sig fler män. I stället för att kalla en aktivitet för handarbete kunde man
kalla den för hantverk för att vidga perspektivet. De upplevde också att de hade fått fler
män att delta, genom att män lockade till sig fler män.
Det var en lång period när vi diskuterade hur vi skulle få in mer män i våra verksamheter och vi har pratat om vilka programpunkter vi ska lägga… nu när det
har börjat komma lite män så märker man ju också att män drar mer män… de
tipsar varann.

På alla ställen hade de utbildat sig i hållbar jämställdhet och på Lundens träffpunkt
hade de länge arbetat med HBTQ-frågor och därmed vidgat perspektivet kring kön
ytterligare.

Hur gör de för att nå ut till nya deltagare?
Information om träffpunkterna nådde nya deltagare genom de broschyrer som spreds
till platser som vårdcentraler, bibliotek och näringsidkare runt torget i närheten av en
av träffpunkterna. De annonserade ibland i lokalpress eller meddelade vad som var på
gång till guiden i GP. För övrigt spred sig informationen om deras verksamhet mycket
via mun-till-mun genom deltagarna som redan gick där.
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Ytterligare kanaler för att nå ut till nya deltagare var via personal i hemtjänsten, på
äldreboenden, via anhörigstödet eller den uppsökande verksamheten i stadsdelen.
Dessutom förekom det att de var med på inspirationsdagar i stadsdelen.

Hur gör de för att involvera deltagarna?
På två ställen arbetar de med volontärer. Det var mest framträdande på MötesplatsKulturhus där de även hade särskilda projekt med volontärer som hjälpte elever i
en närbelägen skola. Här hade de även satt ord på vad de menade med delaktighet.
Nedanstående citat är hämtat från deras Praxisteori.
Vi vill att vår verksamhet fungerar demokratiskt dvs. att alla kan känna att de
bidrar med något, att de känner sig delaktiga. Vi arbetar för att få nya verktyg för
att människor inte bara ska känna sig delaktiga utan att de verkligen är delaktiga.
Vår pedagogik bygger på att ”du kan, du är efterfrågad, du är behövd!” Vi betraktar och benämner de som kommer till oss som deltagare. /…/ Vi vill inte duka
upp färdiga smörgåsbord med aktiviteter utan så långt det går tillsammans med
deltagare skapa innehållet i verksamheten. Vi deltar i aktiviteter när möjlighet
finns, men vi är sällan själva med och leder en aktivitet. Däremot är flera av deltagarna ledare av aktiviteter.

Personalen pratade också om hur de arbetade med att lyfta fram personer som var lite
tillbakadragna. Ett sätt att göra det var att erbjuda dem scenen på måndagsträffen så att
de kunde bli synliga utifrån något specifikt intresse.
Det här är ju ett ställe där man kanske pratar mycket och det är då man syns, om
man är med på Äntligen måndag och håller ett föredrag. Nu har vi gjort en öppen
inbjudan till folk som vill vara med och dela med sig av konst eller hantverk eller
om man skriver något.

Flera av intervjupersonerna lyfte också fram betydelsen av att få syn på varandra på
träffpunkten och att det var en plats att möta människor på som man kanske inte hade
träffat annars. Följande citat är hämtat från en deltagare som lyssnade på en annan
deltagare som höll ett föredrag på just ”Äntligen måndag”.
Helt plötsligt har jag skapat en annan bild av ”en jobbig gubbe”. Wow vilken stjärna!

På ett annat ställe tyckte de att delaktigheten var något som kom spontant från
deltagarna. De berättade om deltagare som tog initiativ genom att sätta sig vid pianot
eller dela med sig av något som de hade hittat i tidningen och tagit med sig till
träffpunkten.
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Vi säger ju det vid varje gemenskapsträff att har ni någonting med er… någon text
eller något foto. Och det har de ofta… sist kom det någon som sjöng en liten visa
’Du vita lilla duva’. och vi pratade om Syrien. Och… några brukar spela piano och
gitarr.

Meningsfullt och roligt i arbetet
Det personalen upplevde som roligt med att arbeta på träffpunkterna var kontakten
med människor, variationen och att arbetet upplevdes som relativt fritt. ”Vi har en
jättefrihet på det här jobbet. Har ingen chef som säger ’så här ska det se ut’. Det är ett
salutogent ledarskap.” Någon tog också upp det faktum att de äldre bar på så mycket
erfarenheter, vilket kunde ge dem själva spännande tankar. ”Jag har aldrig tråkigt på
jobbet. Man får till sig spännande tankar… vi utbildar oss på vår arbetsplats.” Att arbeta
med äldre personer innebar även att själv bli betraktad som ung.
Det som kändes meningsfullt var när de kunde se att deltagare knöt nya band till
varandra eller när någon som hade mått dåligt började lysa upp och må bättre.
De små grejerna, spontant […] man ser vikten av att två kommer ihop som får
någon vänskap.
Jag älskar att möta dem och att vi tillsammans gör den goda stämningen och att
vi ser att det gör dem gott. För jag som har varit här länge har ju sett sådana som
kommer, dels inte fräscha, dels huvudet neråt och ledsna. Mannen har just dött,
hustrun ligger på ett demensboende och mannen är helt slut... när de har gått här
ett tag så ser man att de kommer nyduschade. De har fått vänner. De skrattar. Ja,
det är så roligt så det är inte klokt!

Det de såg som mest väsentligt för deltagarna var att få dem att känna sig sedda och
bekräftade, att känna mening och uppleva gemenskap med de andra.
C. nu är jag inte osynlig längre. Bara att få det till sig…
Bara det att man säger att man blir glad… ’Hej, vad kul att du kommer idag!
Hur är det?’ och att man kan namnen och så. Jag är ju också med i restaurangen
ibland... sen att gästerna själva säger ’Nu har vi inte sett honom på ett tag!’
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Utmaningar i arbetet
Utmaningarna i arbetet handlade om brist på utrymme och att grupperna inte fick bli
för stora för att det skapade svårigheter att höra vad som sades runt bordet. Arbetet
var även bitvis stressigt. Det kunde till exempel vara svårt att hitta tid för planering och
reflektion på de två mindre träffpunkterna där flera av dem arbetade deltid. Den stora
friheten att lägga upp sitt arbete själv innebar även att de behövde sätta gränser för vad
de skulle hinna med, vilket kunde vara svårt för att de ofta ville mer än vad de hann
genomföra.
Att leda aktiviteter kunde även upplevas som en personlig utmaning. Det kunde handla
om att hinna lära sig nya danser till nästa tillfälle eller att som ung kunna brygga över
till en 90-årings referensramar för att skapa rätt frågor till frågesporten.
Det är så många år mellan mig och en som är nittio, så jag får nästan forska, ta
reda på fakta. Vad tittade de på, vad lyssnade de på när de var unga, hur ser de på
världen?

Att bidra till deltagarnas hälsa
På frågan om på vilket sätt personalen trodde att träffpunkten kunde bidra till de äldres
hälsa gav de exempel på hur personer som hade mått dåligt när de först började gå dit,
lite senare hade blommat upp och mått bra. Att ha den här platsen att gå till kunde ge
deltagarna nya sociala kontakter, stärkt självkänsla och mening.
Det här med att komma ut också. Att också gå hit, det kan ju också förebygga
fallolyckor […] detta blir ju faktiskt en heldagsutflykt, att bara ta sig till restaurangen. Att tänka vilken blus eller skjorta ska jag ha på mig idag? Ska jag ta slips
och ska jag ta brosch.
Personer som brutit sin sociala isolering, börjar prata med en granne här som
hen aldrig har pratat med innan.

Personalen trodde även att aktiviteter som korsord och frågesport kunde hjälpa till att
hålla hjärnan igång och att promenaden till träffpunkten kunde förutom de fysiska
aktiviteterna som erbjöds på plats, förebygga fallolyckor. Kropp och psyke hänger ihop,
som någon av dem sa.
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Deltagarnas perspektiv
Vilka går till träffpunkterna?

Intervjustudien
Alla intervjupersoner bodde för sig själva. De flesta var dessutom ensamstående
utan partner (13 av 16 personer). Av de tre som hade en partner hade två ett
särboförhållande, medan en person var gift men där den äkta hälften nyligen hade
flyttat till ett särskilt boende. Nio av intervjupersonerna klarade sig själva i vardagen. Av
de sju som behövde hjälp var det fyra som hade hemtjänst, en hade boendestöd medan
två personer fick hjälp av sina barn med inköp och städning.
Intervjuerna gav en större förståelse för vilka personer som brukade gå till kommunens
träffpunkter, vilka de var och varför de hade valt att delta i aktiviteterna på
träffpunkterna. Som tidigare nämnts bestod gruppen som intervjuades av personer med
olika kön, ålder och yrkesbakgrund. Det var en blandad grupp som bestod av dem som
var mycket aktiva och de som var mindre aktiva. Några var utåtriktade medan andra var
mer försiktiga i sociala sammanhang.
Jag är ingen sån där människa som sitter inne och manglar. (man, 88 år)

Tre av intervjupersonerna gick av hälsoskäl enbart till den specifika träffpunkten,
medan de andra brukade gå till fler ställen.

Enkätstudien
Ålder
Deltagarnas medianålder var 75 år. Som framgår av figur 1 nedan var cirka två procent
yngre än 65 år, 43 procent mellan 65 och 74 år, 37 procent mellan 75 och 84 år och 17
procent mellan 85 och 94 år. Ett par procent var över 95 år.
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Figur 1. Åldersgrupper i enkätstudien (n = 137).
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Kön
Av de 136 personer som uppgav sitt kön i enkäten var 117 kvinnor, 17 män och 2
hade transidentitet. Det var högst andel män i Centrum (19 %) jämfört med i Västra
Göteborg (12 %) och Örgryte-Härlanda (3 %). Enligt statistik bestod gruppen
mellan 75 och 84 år i Göteborgs Stad till 42 procent av män16. Männen var alltså klart
underrepresenterade.

Andel utlandsfödda
Tio procent av deltagarna var utlandsfödda. De var från Norge (3 personer), Danmark,
Lettland, Italien, Slovakien, Ungern (2 personer), Brasilien, Uruguay och Kina. Det var
inga större skillnader i andelen utlandsfödda mellan träffpunkterna17. Det var fler yngre
bland de utlandsfödda. Åtta av tretton personer var mellan 65 och 74 år.
Enligt statistik från Göteborgs Stad utgjordes andelen utlandsfödda i åldersgruppen
över 65 år av femton procent i Centrum, tio procent i Västra Göteborg och fjorton
procent i Örgryte-Härlanda (Göteborgs Stad, 2015c, 2015d, 2015e).

16
Siffrorna var snarlika för de tre stadsdelar som ingick i studien, där männen utgjorde mellan 40 och 46 %
i åldersgruppen 75–84 år (Göteborgs Stad, 2015c, 2015d och 2015d).
17
Varierade mellan 9 och drygt 10 procent av deltagarna.
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Civilstånd
I fråga om civilstånd och partnerskap var en tredjedel av deltagarna ensamstående, en
tredjedel hade en partner medan en tredjedel var änkor eller änklingar. Det fanns ett
samband mellan stadsdel och civilstånd (r = .18*, n = 13518). Andelen änkor/änklingar
var högst i Västra Göteborg medan andelen ensamstående var något högre i Centrum. I
Örgryte-Härlanda hade en något större andel partner (se tabell 4).
Tabell 4. Civilstånd och partnerskap (frekvens och procent).
Centrum

ÖrgryteHärlanda

Västra
Göteborg

Totalt

Ensamstående

25 (39 %)

14 (36 %)

6 (19 %)

45 (33 %)

Gift/sambo/partner

21 (33 %)

15 (38 %)

11 (34 %)

47 (35 %

Änka/änkling

18 (28 %)

10 (26 %)

15 (47 %)

43 (32 %)

Totalt

64 (100 %)

39 (100 %)

32 (100 %)

135 (100 %)

Det var fler som saknade partner i gruppen som var äldre än 75 år. Bland personerna
mellan 65 och 74 år hade 48 procent en partner. I åldersgruppen 75–84 år var det 35
procent och i åldersgruppen 85–94 år var det 9 procent. De fyra personer som var
under 65 år och över 95 år saknade partner.
Jämfört med statistik för Göteborgs Stad var en större andel av träffpunktsdeltagarna
ensamstående än genomsnittet för hela gruppen över 65 år, där 53 procent var
ensamstående 2014. Om man räknar ihop dem i utvärderingen som svarat att de var
ensamstående eller änka/änkling utgjorde den gruppen 65 procent.
Dessa uppgifter är dock inte helt jämförbara eftersom frågan är ställd på olika vis
i studien och i statistiken. Andelen ensamstående skilde sig även åt mellan de tre
stadsdelarna. Femtioåtta procent av gruppen över 65 år var ensamstående i Centrum, 60
procent i Örgryte-Härlanda medan en mindre andel på 37 procent i Västra Göteborg.

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån var relativt hög bland deltagarna. Trettiofem procent hade
högskoleutbildning, 30 procent hade gått på gymnasium/läroverk medan 24 procent
hade gått i grundskola/folkskola. Tolv procent hade uppgett annan utbildning,
exempelvis handelsskola, fackskola eller folkhögskola.
18
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r = korrelation, n = antal svar, * = 5 procents risk att sambandet har uppstått av slump.

Andelen med högskoleutbildning var lägst i Västra Göteborg (21 %), medan andelen
med grundskola/folkskola som högsta utbildning var lägst i Centrum (17 %). Det
var relativt många i Västra Göteborg som hade uppgett annan utbildning (18 %).
Skillnaderna i utbildningsnivå avspeglar troligtvis skillnader i åldersprofil mellan
träffpunkterna, där Västra Göteborg hade fler deltagare som var äldre (se tabell 5).
Tabell 5. Högsta utbildning bland deltagarna på träffpunkterna (i frekvens och procent).
Centrum

ÖrgryteHärlanda

Väster

Totalt

Högskola/universitet

25 (39 %)

15 (38 %)

7 (21 %)

47 (35 %)

Gymnasium/läroverk

22 (34 %)

8 (21 %)

11 (33 %)

41 (30 %)

Grundskola/folkskola

11 (17 %)

12 (31 %)

9 (27 %)

32 (24 %)

Annan

6 (9 %)

4 (10 %)

6 (18 %)

16 (12 %)

Totalt

64 (99 %)

39 (100 %)

33 (99 %)

136 (101 %)

Det fanns ett samband mellan ålder och utbildningsnivå som visade att de yngre var
mer högutbildade (r = .32**, n = 120). Bland dem mellan 65 och 84 år hade mellan
44–46 procent högskoleutbildning jämfört med 14 procent i gruppen mellan 85–94 år.

Hälsotillstånd
På frågan om sjukdomar/hälsoproblem svarade en tredjedel att de inte hade det, en
tredjedel svarade att de hade en åkomma, medan en tredjedel uppgav att de hade fler än
en (se figur 2).
Figur 2. Har du en eller flera sjukdomar/hälsoproblem, n = 128
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De vanligaste exemplen på diagnoser och hälsoproblem var högt blodtryck,
hjärtflimmer, artros, diabetes, cancer, ledbesvär och astma.
Jag kan icke räkna dem alla, textraderna räcker inte till.

Men det fanns även kommentarer till den här frågan som handlade om oro och ångest.
Naturligtvis en form av “social oro” för framtiden. Tänker på detta med att kunna
klara sig hemma, rädd för att skada mig etc. är på min vakt med pengar osv. inte
ute på kvällar, stor försiktighet, tiderna är ju sådana!

Jämfört med nationell statistik var det en större andel bland träfpunktsdeltagarna
som uppgav att de hade sjukdomar/hälsoproblem än riksgenomsnittet. I
levnadsvaneundersökningen 2014 fanns följande fråga: Hur tycker du att din hälsa är i
allmänhet? Är den mycket bra, bra, någorlunda, dålig eller mycket dålig? Av kvinnorna
mellan 65 och 74 år svarade 71 procent och 67 procent av männen att de hade bra
hälsa. I gruppen 75–84 år var det 58 procent av kvinnorna som svarade likadant och 54
procent av männen. Om vi jämför med träffpunktsdeltagarna var det 63 procent som
uppgav att de hade minst en sjukdom/hälsoproblem vilket kan jämföras med att 44
procent av gruppen mellan 75 och 84 år uppgav att de hade dålig hälsa enligt nationell
statistik (SCB, 2014a).

Funktionsnedsättningar
Sextiofem procent av deltagarna uppgav att de saknade funktionsnedsättningar som
påverkade dem i vardagen. Men andelen med funktionsnedsättning var högre i Västra
Göteborg jämfört med i de två andra stadsdelarna, här uppgav hälften att de hade någon
typ av funktionsnedsättning. De vanligaste handlade om svårigheter att gå och förflytta
sig. Därefter kom svårigheter att se och höra (se tabell 6).
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Tabell 6. Har du någon funktionsnedsättning som påverkar dig i vardagen? (i frekvens
och procent).
Centrum

ÖrgryteHärlanda

Västra
Göteborg

Totalt

Nej
Svårt att gå och förflytta
mig
Svårt att se

43 (69 %)

25 (69 %)

15 (50 %)

83 (65 %)

8 (13 %)

5 (14 %)

11 (37 %)

24 (19 %)

8 (13 %)

2 (5 %)

3 (10 %)

13 (10 %)

Svårt att höra

8 (13 %)

7 (19 %)

6 (20 %)

21 (16 %)

Svårt att hitta

0

0

1 (3 %)

1 (1 %)

2 (3 %)

0

0

2 (2 %)

62

36

30

128

Svårt att läsa och förstå
Totalt

Apropå svårigheter att förflytta sig tyckte en av intervjupersonerna att rollatorn var ett
hinder när han åkte i kollektivtrafiken. Käppen räckte gott och väl.
Jag behöver ha en käpp … för då känner jag att jag har ett stöd […] och så kan
man ju använda den om man blir överfallen. (skratt)

Det var en högre andel som uppgav svårigheter att gå och förflytta sig bland
träffpunktsdeltagarna jämfört med nationell statistik där sex procent av gruppen över
65 år uppgav ”i hög grad nedsatt rörlighet” (SCB, 2015b).
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Mostphotos

Fysisk aktivitet
På frågan om hur ofta de ägnade sig åt fysisk aktivitet svarade 87 procent att de gjorde
det en eller flera gånger i veckan. Tolv procent uppgav att de gjorde det mer sällan än
varannan vecka eller aldrig (se figur 3).
Figur 3. Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet (n = 130).
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Aldrig

Det fanns ett samband mellan ålder och fysisk aktivitet som visade att man ägnade sig
mindre åt fysisk aktivitet ju äldre man blev (r .24**, n = 130). Bland dem mellan 65 och
74 år ägnade sig 95 procent åt fysisk aktivitet en eller flera gånger per vecka. Bland dem
mellan 75 och 84 år var det 85 procent. Men i åldersgruppen 85 till 94 år var det 67
procent.

Kostvanor
De allra flesta uppgav att de åt näringsriktigt varje dag (91 %), vilket innebär att det
fanns en grupp på nio procent som inte gjorde det av de 131 personer som hade
besvarat denna fråga. Det visade sig finnas ett samband mellan fysisk aktivitet och att
äta näringsriktigt (r =.23**, n = 128). Sambandet visar att de som inte åt näringsriktigt
var mindre fysiskt aktiva jämfört med dem som åt mer näringsriktigt.

Alkoholvanor
Som framgår av figur 4 nedan drack de flesta alkoholhaltiga drycker en gång i veckan
(17 %) eller mer sällan (55 %). Samtidigt var det en relativt stor grupp som drack i
princip dagligen eller några gånger i veckan (28 %).
Figur 4. Hur ofta dricker du vin/öl eller starksprit? (n = 134)
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Det fanns ett samband mellan stadsdel och alkoholkonsumtion (r =.25**, n =134) som
visade att andelen som drack alkohol några gånger i veckan eller dagligen var högre i
Centrum (38 %) än i de andra två stadsdelarna. I Västra Göteborg var det en stor andel
som drack mer sällan än en gång i veckan eller aldrig (72 %) vilket skilde sig åt från de
andra två stadsdelarna där cirka hälften av personerna hade detta konsumtionsmönster.
Skillnaderna mellan stadsdelarna överensstämmer med den rapport som
folkhälsovetarna gjorde i Göteborg som visade på högre riskbruk i Centrum (Göteborgs
Stad, 2014).
Alkoholkonsumtionen hade inget samband med kön eller ålder däremot med civilstånd.
De som hade en partner drack oftare alkohol än dem som levde ensamma (r = -22*, n
= 133). En närmare analys visar emellertid att det var skillnad mellan gruppen änkor/
änklingar jämfört med gruppen ensamstående. Det var fler bland gruppen änkor och
änklingar som drack alkohol dagligen än bland de ensamstående. De som konsumerade
alkohol minst frekvent var framför allt de ensamstående. Däremot var det fler i gruppen
med partner som drack några gånger i veckan (se tabell 7).

Tabell 7. Hur ofta dricker du vin/öl eller starksprit? (i frekvens och procent)
I princip
dagligen

Några
ggr i
veckan

En gång i
veckan

Mer
sällan

Aldrig

Totalt

Ensamstående

2 (4 %)

5 (11 %)

7 (16 %)

21 (47 %)

10 (22 %)

45 (100 %)

Gift/sambo/
partner

3 (7 %)

15 (33 %)

9 (20 %)

17 (38 %)

1 (2 %)

45 (100 %)

Änka/änkling

5 (12 %)

8 (19 %)

7 (16 %)

18 (42 %)

5 (12 %)

43 (100 %)

Totalt

10 (8 %)

28 (21 %)

23 (17 %)

56 (42 %)

16 (12 %)

133 (100 %)

Bland anhörigvårdarna var det fler som drack alkoholhaltiga drycker dagligen eller flera
gånger i veckan (7 av 15 personer).

Sömnproblem
Det var 134 personer som hade besvarat frågan om de hade problem med sömnen.
Bland dem var det hälften som uppgav att de hade sömnproblem ibland (49 %) medan
en mindre andel (14 %) uppgav att de ofta hade det. De övriga hade inga sömnproblem
(37 %).
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Socialt nätverk
På frågan om de upplevde att de hade ett tillräckligt stort nätverk med vänner och familj
svarade 131 personer. Av dem svarade 85 procent ja, medan 15 procent svarade nej.
Det fanns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och upplevelsen av att inte ha
tillräckligt med vänner och familj i sitt sociala nätverk. De som uppgav att de inte
hade ett tillräckligt stort socialt nätverk uppgav lägre livstillfredsställelse (r =.-44**,
n = 118), sämre generell psykisk hälsa och sämre välbefinnande (r =-.29**, n =111).
Nedanstående tabell illustrerar detta utifrån skattningsskalan för välbefinnande.
Tabell 8. Samband mellan att ha tillräckligt socialt nätverk och psykiskt välbefinnande (i
frekvens och procent).
Ja

Nej

Totalt

Sämre välbefinnande

46 (46 % )

9 (75 %)

55 (50 %)

Bättre välbefinnande

53 (54 %)

3 (25 % )

56 (50 %)

99 (100 % )

12 (100 %)

111 (100 %)

Totalt

Ensamhet
De flesta upplevde inte att de besvärades av ensamhet (62 %). Men en relativt stor grupp
på 38 procent upplevde ändå detta då och då eller ofta (se figur 5).
Figur 5. Händer det att du besväras av ensamhet? (n = 133).
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Det visade sig finnas ett samband mellan ensamhet och åldersgrupp (r .22*, n =133).
Upplevelsen av besvärande ensamhet ökade med stigande ålder. Om man lägger ihop
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svaren från dem som har svarat ja var det drygt hälften som upplevde besvärande
ensamhet i åldersgruppen 85 till 94 år. I åldersgruppen 75 till 84 år var det 41 procent
och 28 procent i åldersgruppen 65–74 år (se tabell 9).

Tabell 9. Upplevelse av besvärande ensamhet i olika åldersgrupper, i frekvens och
procent.
Yngre än 65

65–74

75–84

85–94

1 (50 %)

42 (72 %)

29 (59 %)

10 (46 %)

Ja, då och då 1 (50 %)

13 (22 %)

17 (35 %)

9 (41 % )

Ja, ofta

3 (5 %)

3 (6 %)

3 (14 %)

58 (100 %)

49 (100 %)

22 (100 %)

Nej

Totalt

2 (100 %)

95+

Totalt
82 (62 %)

2 (100 %)

42 (32 %)
9 (7 %)

2 (100 %)

133 (100 %)

Det fanns även ett tydligt samband mellan om man hade en livspartner och ensamhet
(r = -.42**, n = 135), där de som hade en partner inte upplevde en besvärande ensamhet
i lika stor utsträckning som de utan. Samtliga som hade svarat att de ofta upplevde en
besvärande ensamhet saknade partner (n = 9). Av dem som hade svarat att de upplevde
en besvärande ensamhet då och då saknade 90 procent partner. Däremot var det
lika många med som utan partner som hade svarat nej på frågan om de upplevde en
besvärande ensamhet.
Jämfört med statistik över ensamhet bland gruppen vårdtagare i hemtjänsten i
dessa stadsdelar, var det färre personer bland träffpunktsdeltagarna som beskrev en
besvärande ensamhet (se bilaga 5)

Hjälp från hemtjänsten eller från någon annan
De flesta deltagare hade inte hjälp från hemtjänsten (83 %). Det var 17 procent som
hade det och i de flesta fall rörde det sig då om städning, inköp och dylikt (se figur 6).
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Figur 6. Hjälp från hemtjänsten (n = 134)
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Jämfört med genomsnittet för gruppen över 65 år i Göteborgs Stad är detta en hög
siffra. Det är tio procent i gruppen över 65 år som har hemtjänst i staden. Även om man
jämför med genomsnittet för gruppen mellan 74 och 85 år i de aktuella stadsdelarna
var andelen med hemtjänst högre bland träffpunktsdeltagarna (Göteborgs Stad, 2015b).
Men det visade sig vara stora skillnader mellan stadsdelarna. I Centrum var det 8
procent som hade hemtjänst medan det var 23 procent i Örgryte-Härlanda och 25
procent i Västra Göteborg.
Ju äldre man var desto större var sannolikheten att deltagarna hade hemtjänst. I
gruppen mellan 65 och 74 år var det endast fem procent som hade hemtjänst jämfört
med fyrtiofem procent i åldersgruppen 85 till 94 år.
På frågan om de fick praktisk hjälp från någon annan än hemtjänsten svarade tio
procent ja. Det var 5 procent som fick sådan hjälp i åldersgruppen 65–74 år och 24
procent bland dem mellan 85 och 94 år19. Ett samband mellan kön och praktisk hjälp
visade att det var fler män som fick praktisk hjälp jämfört med kvinnor20. Det var 24
procent av männen som fick det jämfört med 8 procent av kvinnorna.

19
Det var bara två personer under 65 år och två personer över 94 år som hade svarat på enkäten. Därför
har deras resultat inte tagits med här.
20
Eftersom det endast var två personer som uppgav transidentitet blev det ingen grupp som man kunde
basera analyser på.
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Vård av anhörig och passar barnbarn
Det var cirka elva procent som uppgav att de regelbundet tog hand om en vuxen
närstående och tolv procent som regelbundet passade barnbarn. Det fanns ett
signifikant samband mellan att ha en partner (gift, sambo, särbo) och att vara
anhörigvårdare (r =.20*, n = 132) (se tabell 10).
Tabell 10. Samband mellan att ha en partner och vara anhörigvårdare
(i frekvens och procent).
Ej partner

Gift/sambo/särbo

Totalt

6 (7 %)

9 (20 %)

15 (11 %)

Ej anhörigvårdare

81 (93 %)

36 (80 %)

117 (89 %)

Totalt

87 (100 %)

45 (100 %)

132 (100 %)

Anhörigvårdare

Däremot fanns det inget tydligt samband mellan ålder och anhörigvård. Däremot var
det fler bland de yngre pensionärerna som passade barnbarn regelbundet (r = .24**, n
= 128). Det var 20 procent i åldersgruppen 65–74 år som gjorde det, 8 procent bland
75–84-åringarna men inga i gruppen som var äldre än så.

Välbefinnande bland deltagarna
Generell psykisk hälsa (GHQ12)
De flesta hade god psykisk hälsa utifrån en skattning med hjälp av formuläret GHQ12.
I nedanstående tabell har värdena räknats ihop utifrån ett kliniskt perspektiv där
personer som får mer än 3 poäng bedöms ligga i riskzonen för psykisk ohälsa. Det var
en fjärdedel (26 %) bland deltagarna som skattade sig ha sämre generell psykisk hälsa.
Risken för psykisk ohälsa ökade med stigande ålder (se tabell 11 nedan). Sambandet
mellan generell psykisk hälsa och ålder visade sig vara statistiskt signifikant (r =.34**, n
= 117).
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Tabell 11. Samband mellan generell psykisk hälsa och ålder (n = 117).
Yngre än
65

65–74

75–84

85–94

95+

Totalt

0–2 poäng

1 (100 %)

45 (86 %)

30 (70 %)

10 (53 %)

0

86 (74 %)

>3 poäng

0

7 (14 %)

13 (30 %)

9 (47 %)

2 (100 %)

31 (26 %)

1 (100 %)

52 (100 %)

43 (100 %)

19 (100 %)

Totalt

2 (100 %)

117 (100%)

Även om skillnaderna inte var statistiskt säkerställda mellan män och kvinnor var
andelen med sämre psykisk hälsa högre bland männen (40 %) än bland kvinnorna (24
%). Analysen visade även ett positivt samband mellan generell psykisk hälsa och fysisk
aktivitet (r =.29**, n = 115).

Hälsa och välbefinnande (Ryff)
Det psykologiska välbefinnandet bland deltagarna var i genomsnitt jämförbart med en
tidigare studie i Sverige som baserar sig på tjänstemän i yrkesverksam ålder (M = 79,83;
SD = 10,55, n = 113)21. En tendens till könsskillnader mellan män och kvinnor märktes
dock (T= -1,78, p <.08). Männens svar (M = 75,44; SD = 11,27) indikerar lägre grad av
välbefinnande än kvinnornas (M = 80,44; SD = 10,29). Det fanns även ett samband med
ålder som visade lägre välbefinnande bland de äldre jämfört med de yngre deltagarna (r
=-26*, n= 113).

Livstillfredsställelse (SWLS)
Hälften av gruppen hade svarat på ett sätt som visade att de hade hög eller mycket hög
livstillfredsställelse. Andelen med låg livstillfredsställelse var 21 procent. (se figur 7).

21
Medelvärde på 81,39; Lindfors, 2002. Även en uppsats baserad på personal i folktandvården i
Stockholms län redovisar ett liknande värde M = 77,8; Angerstedt & Nilsson Mendel, 2006.
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Figur 7. Livstillfredsställelse enligt SWLS.
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Det fanns inga signifikanta samband mellan livstillfredsställelse, kön eller ålder.
Däremot visade sig svaren på det här formuläret ha samband med civilstånd, ofrivillig
ensamhet och socialt nätverk. De två sistnämnda faktorerna hade ett starkt samband
med varandra. De som hade en partner uppvisade högre grad av livstillfredsställelse
jämfört med dem som var ensamstående, änkor och änklingar (rs = .26*, n = 119, se
figur 8).
Figur 8. Grad av livstillfredsställelse mellan deltagare med respektive utan partner (n = 119).
25

21

20
15

9
8
1

g
hö

ed
e

l

änka/änkling

m

åg

nå
g

ot
l

äg
re

än

re
m

tl

låg

0

0

ex
t

ensamstående

5

5

m

yc

ke

th
ög

10

Samband mellan generell psykisk hälsa, livstillfredsställelse och
psykologiskt välbefinnande
Det fanns ett statistiskt samband mellan generell psykisk hälsa (GHQ12),
livstillfredsställelse (SWLS) och psykologiskt välbefinnande (HV) som visar att de
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som svarade så att de fick höga värden i fråga om generell psykisk hälsa även hade hög
livstillfredsställelse samt högt välbefinnande22.

Deltagande på träffpunkten
Motiv att delta på träffpunkten
I intervjustudien stod det klart att de allra flesta gick till träffpunkten för att de kände
sig mindre ensamma av att gå dit. Träffpunkten gav dem ett socialt sammanhang där
någon efterfrågade dem.
Jag blev ju väldigt ensam (efter pensioneringen) och i och med att min särbo
gjorde slut så blev jag ju ännu mer ensam.
Vi håller reda på varandra… till exempel om jag blir sjuk och kommer på sjukhus
så undrar de andra, var han blett av Åke… En annan gång fick jag lunginflammation och blodförgiftning och åkte till Östra och låg en vecka och då var jag nästan
kontaktlös, men de tog reda på var jag var och nosade upp mig[…](– Hur känns
det att veta att de andra nosar upp var du är?) Det är mycket bra, det är underbart, för det gillar jag skarpt… för är man ensam så har man nån som vet.

Några hade lärt känna nya vänner eller till och med träffat en ny partner efter att maken
eller makan hade gått bort. Andra var inte alls intresserade av det, men bekräftade att de
kunde bli indragna i sådana försök till närmanden.
För många var det även en plats för stimulans eller ett ställe där man kände sig behövd
och kunde göra lite nytta eller glädja andra. Det kunde handla om att roa sina kamrater
med lite pianospel eller att vara med och arrangera resor på träffpunkten.
Ja det är det bästa som de uppfunnits nån gång. Det håller pensionären vid liv, det
kan jag upplysa om. Mitt liv har blivit bra efter pensioneringen, tack vare de här
träffpunkterna, det är underbart.

I enkäten ställdes två frågor om motiv. En handlade om vad som var det huvudsakliga
motivet till att gå till träffpunkten och den andra om vad de fick ut av att gå dit. De
vanligaste svaren på frågan om motiv till att gå dit var att delta i en viss aktivitet och att
träffa andra (se tabell 12).

Sambandet mellan generell psykisk hälsa och livstillfredsställelse var r = .33**,
n = 112. Sambandet mellan livstillfredsställelse och psykologiskt välbefinnande, r = .54**,
n = 111. Sambandet mellan generell psykisk hälsa och psykologiskt välbefinnande var r =
.53**, n = 107.
22
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Tabell 12. Huvudsakligt motiv till att gå till träffpunkten (flervalsfråga).
Antal
Att leda en viss aktivitet

Procent av
deltagarna

4

3

109

80

Att göra nytta, ha en uppgift

6

4

Att träffa andra

92

67

Att komma hemifrån

29

21

Annat

4

3

Att delta i en viss aktivitet

Totalt antal svar

244

Det var en mindre andel som hade svarat att de gick dit för att delta i en viss aktivitet
i Västra Göteborg (67 %) än i de andra två stadsdelarna (82–85 %). I Centrum var det
mer ovanligt att man gick till träffpunkten för att träffa andra (63 %) jämfört med i de
andra stadsdelarna (70–72 %). Det var en större andel som gick till träffpunkten för att
komma hemifrån i Västra Göteborg (27 %) än i de andra stadsdelarna (18–20 %).
På frågan om vad de tyckte att det gav dem att gå till träffpunkten svarade de på ett sätt
som i stort sett motsvarade det som kom fram i intervjustudien. Några svar vittnade
om att de fick olika behov tillgodosedda av att gå till träffpunkten, vilket illustreras av
nedanstående kommentar i enkäten.
Gemenskap, stimulans, social samvaro och motion, hjärngympa, delta i aktiviteter som intresserar = generellt.

Andra kommentarer vittnade om att deltagaren i fråga deltog i en enstaka aktivitet.
Intresse av konstverksamhet.
Prata, både svenska och engelska.

Flera svar handlade om att de mådde bättre av att gå till träffpunkten, vilket
nedanstående är exempel på.
Att ha någonstans att gå och prata med andra. På grund av diverse åkommor kan
jag inte gå så långt och orkar inte längre. Har inga närstående att gå till.
Jag blir pigg och glad av att träffa de andra deltagarna och framför allt den underbara personalen, lär mig en del, bra för minnet.
Det skänker mig glädje, kraft och livslust.
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Hur länge hade de gått till träffpunkten?
På frågan om hur länge de hade deltagit i aktiviteter på träffpunkten hade 75 procent
varit med i mer än ett år. Cirka en tredjedel hade gått dit i mer än tre år, medan en
femtedel hade deltagit under kortare tid än ett år (se figur 9).
Figur 9. Hur länge har du deltagit i mötesplatsen/träffpunkten som du fick enkäten
från? (n = 135)
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Det var fler bland de äldsta som hade varit med länge på någon av träffpunkterna. I
gruppen mellan 65–74 år var det 25 procent som hade gått dit i mer än tre år, i gruppen
mellan 75–84 år var det 37 procent medan det var 65 procent som hade gjort det i
åldersgruppen 85–94 år.

Hur ofta gick de till träffpunkten?
På frågan om hur ofta de gick till träffpunkten svarade ungefär hälften en gång i veckan
och drygt 40 procent flera gånger i veckan. Det var en mindre andel som gick dit mer
sällan än så (se figur 10).
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Figur 10. Hur ofta går du hit? (n = 136)
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Mer sällan

Gick de till flera träffpunkter?
Drygt hälften av deltagarna besökte endast den träffpunkt där de hade fått enkäten. En
knapp tredjedel gick till ytterligare en träffpunkt och 14 procent gick till två ställen till.
Däremot var det ingen som uppgav att de gick till ännu fler träffpunkter (se figur 11).
Figur 11. Besöker du andra träffpunkter/mötesplatser eller liknande än den som du fick
enkäten från? (n = 134).
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Hur fick de information om träffpunkten?
Genom intervjuerna fick jag intryck av att det ofta var en slump att de hittade in till
träffpunkten. Det kunde handla om att de hade varit på tillfälligt besök för att äta
lunch, hållit en föreläsning eller sett en annons i tidningen om en aktivitet som lockade
dem dit. Flera hade också kommit dit genom vänner, bekanta eller personal som hade
uppmanat dem att gå dit.
Det var en som tipsade om mötesplatsen… tror det var en på gatan. Och så gick
jag dit och ställde mig och tittade in i salongen och tittade in över havet av damer.
Inte en karl. (–Vad tänkte du då?) Här går jag inte in. (skratt).

I intervjuerna fick de besvara en fråga om hur det kändes att gå till träffpunkten första
gången. Några hade det färskt i minnet. Nedanstående citat är hämtat från en person
som hade förväntat sig en dansstudio och blev förvånad när hon bemöttes med ett
personligt tilltal på träffpunkten.
Precis när jag slutat jobba så sitter jag och läser GP och… tyckte och Gud vad
skönt nu kan jag verkligen läsa hela… men så fanns det liksom en rastlöshet över
mig för jag hade inget efter jag läst tidningen. Så fick jag syn på en annons. ’Vill
du vara med på jazzdans så kom till mötesplatsen’… så jag tyckte det lät käckt.
[…] Så kom jag innanför dörren där och så stod B. där… och så säger hon så här
’Hej vad roligt att se dig.’ Men herre gud vad är det här för ställe?’

En man reflekterade över det faktum att det inte var så många män som gick dit. Han
trodde att det berodde på att män kunde känna sig lite blyga och osäkra i ett nytt
sammanhang. En annan man menade att det krävs att man själv tar initiativ för att få
kontakt.
Man får inte bara sätta sig och tro att andra tar hand om en… utan man får ta
initiativ själv annars kommer man ingenstans […] Om man säger så här, jag och
min dotter hade häst i femton år… och står man i ett stall med trettio fruntimmer
med hästar, då lär man sig umgås på ett kamratligt sätt… man har inte den där
sexuella driften… Men damer går inte på herrar och pratar… Men nu har jag
kommit underfund med de flesta damerna.

Som framgår av figur 12 var det vanligaste sättet att få information om träffpunkterna
via en vän eller bekant (43 %). Andra vanliga informationskällor var att ha läst det
tryckta programmet (20 %) eller på ”annat vis” (23 %). Exempel på det sistnämnda
var att ha sett ett anslag när de hade gått förbi lokalen, fått information på
pensionärsföreningen eller genom personal i äldreomsorgen.
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Figur 12. Hur fick du veta att mötesplatsen/träffpunkten finns? (n = 136)
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Vilka aktiviteter deltog de i?
I enkäten fanns en öppen fråga där deltagarna kunde skriva ner vilka aktiviteter de
deltog i. Dessa svar har sedan kategoriserats i tre huvudkategorier: fysiska, sociala
och kulturella aktiviteter23. De fysiska aktiviteterna bestod av dans, gympa, boule och
liknande. De sociala aktiviteterna av träffar som ”Äntligen måndag”, vänträffen, träffar
med föredrag och resor. Till de kulturella aktiviteterna räknades tillfällen med sång,
musik, teater, måleri och språk.
Svaren visade att 56 procent av deltagarna ägnade sig åt fysiska aktiviteter, 42 procent åt
sociala aktiviteter medan 45 procent ägnade sig åt kulturella aktiviteter (se figur 13).
Figur 13. Antal personer som ägnar sig åt fysiska, sociala respektive kulturella
aktiviteter (n = 125–127).
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Några aktiviteter föll utanför dessa kategorier, men det var få, exempelvis datastöd och volontär.

Skillnader mellan stadsdelarna visade att det var fler som ägnade sig åt fysisk aktivitet i
Örgryte-Härlanda (97 %) jämfört med i Centrum (47 %) och i Västra Göteborg (23 %).
Det var även viss skillnad mellan stadsdelarna i hur stor andel som ägnade sig åt sociala
aktiviteter. I Centrum var det 53 procent som gjorde det, i Väster var det 43 procent
och i Örgryte-Härlanda 36 procent av deltagarna. Slutligen var det fler som ägnade sig
åt kulturella aktiviteter i Västra Göteborg (70 %) och i Centrum (67 %) jämfört med i
Örgryte-Härlanda (3 %)24.
Det var bara i fråga om sociala aktiviteter som ett tydligt samband märktes i förhållande
till ålder (r =.19*, n = 123). Det var fler äldre än yngre pensionärer som deltog i sociala
aktiviteter. I åldersgruppen 85 till 94 år var det 67 procent som var med på sociala
aktiviteter jämfört med 38 procent i åldersgruppen 65 till 74 år.
Så har de frågetävlingar som heter Quiz och där Rolf Dahlström brukar spela.

Det var även skillnader mellan män och kvinnor i vilken typ av aktiviteter de ägnade sig
åt. Det var en större andel män som ägnade sig åt kulturella aktiviteter (r = .19*, n =122)
medan en större andel kvinnor ägnade sig åt fysisk aktivitet25 (r = -42**, n = 124).

Hur många typer av aktiviteter ägnade de sig åt?
De flesta (59 procent av gruppen) ägnade sig åt en typ av aktivitet, 33 procent åt två
typer medan en mindre grupp på 8 procent ägnade sig åt tre olika typer av aktiviteter.
Skillnader mellan stadsdelarna visade sig i att en större andel deltog i en typ av aktivitet
i Örgryte-Härlanda och i Västra Göteborg (67–68 %) jämfört med i Centrum (50
%). Det var däremot ungefär lika vanligt att ägna sig åt två typer av aktiviteter i alla
stadsdelar (30–35 %). Följdriktigt var det fler som ägnade sig åt tre typer av aktiviteter i
Centrum (15 %) jämfört med i Västra Göteborg (3 %) och i Örgryte-Härlanda (0 %).
Kvinnorna ägnade sig åt fler typer av aktiviteter jämfört med männen (r =.25**, n =
124). De flesta män ägnade sig åt en typ av aktivitet (94 %) jämfört med kvinnorna (56
%). De två personer med transidentitet är inte medtagna i den här jämförelseanalysen
eftersom de var så få. De ägnade sig åt två eller tre typer av aktiviteter.
Det fanns inget säkerställt samband mellan ålder och hur många typer av aktiviteter
man ägnade sig åt.

24
Detta berodde på att de inte hade någon kulturell aktivitet på träffpunkten i Örgryte-Härlanda denna
höst.
25
I enkätresultatet var det enbart kvinnor som hade uppgett fysiska aktiviteter men i observationerna såg
jag en man och en person med transidentitet som deltog i fysiska aktiviteter.
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Finns det samband mellan typ av aktivitet och träffpunktens bidrag
till hälsan?
Det fanns ett tydligt samband mellan upplevelsen att träffpunkten bidrog till den fysiska
hälsan och om man deltog i en fysisk aktivitet (r =-.36**, n = 124). Däremot fanns
det inga tydliga samband mellan upplevelsen att träffpunkten bidrog till den psykiska
hälsan eller de sociala kontakterna och vilken typ av aktivitet man deltog i.

Finns det samband mellan antal typer av aktiviteter och träffpunktens
bidrag till hälsan?
Det fanns inget generellt samband mellan att delta i flera typer av aktiviteter och
upplevelsen att träffpunkten bidrog till att man mådde bättre. Det enda som visade
sig hänga samman var ett positivt samband mellan träffpunktens betydelse för sociala
kontakter och att ägna sig åt flera typer av aktiviteter (r = .22*, n = 125).

Akvarell på Åkershus träffpunkt.
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Upplevelse av träffpunkten
Positiva synpunkter
Det som deltagarna lyfte fram som positivt med träffpunkterna var ungefär samma
saker på samtliga ställen. De handlar om upplevelsen av att möta positiva människor,
både personal och deltagare och att de bemöttes med värme. I intervjuerna tog de också
upp den härliga stämningen som bidrog till att de mådde bra.
Personalen är fantastisk, har aldrig sett en sur min där. De bakar och kokar kaffe.
(– Är det viktigt med hembakt?) Det är en fördel men inte så… vi får betala. (–
Tycker du att det är bra priser?) Ja, o ja, det är bra.
Dels att gänget, det är inga kotterier utan det är ett trevligt gäng och det är en sån
positiv emotionell miljö Det behöver säkert alla varenda dag… dels själva dansen
som är roligt och att vi är på gott humör. Vi skrattar mycket.

Några tog upp det positiva i att det inte kostade något att gå dit. De ansåg att det var
viktigt att aktiviteterna som arrangerades inte skulle vara för dyra för att alla skulle
känna sig inkluderade.
Det här med resor och sånt där… jag tycker inte det får bli för mycket sånt
heller… för vad jag förstår är det väldigt många av damerna som kanske har
väldigt dålig ekonomi och då känns det nästan som ett tvång… Kanske en eller
ett par gånger per år.

Det var även viktigt att det var lätt att ta sig till träffpunkten. För några betydde det att
den skulle ligga på gångavstånd från hemmet, medan andra refererade till möjligheten
att ta sig dit med hjälp av Flexlinjen eller den allmänna kollektivtrafiken.
Kravlösheten var också något positivt med träffpunkterna samt att personalen
uppfattades som kompetent. Kompetensen bestod i att kunna lyssna, vara
tillmötesgående och inkluderande.
Också för att Gunilla och Lisa, jag har ju varit lärare, att träffa på såna perfekta
pedagoger. De är vanvettigt duktiga. Det är så roligt att se! De gör allt på rätt
sätt… de ser till att ingen är utanför utan att vara påträngande. Det är ordning
och reda, struktur på det. Och en sån bagatell, när vi har Quiz, det finns inga kotterier, utan då blir det lottdragning.

Synpunkterna på vad som var positivt varierade något mellan stadsdelarna. I Centrum
och Örgryte-Härlanda kommenterade några personer att det var spännande att träffa
människor som de annars inte skulle komma i kontakt med.
Många människor från olika håll (intressant!).
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Det är billigt att fika på träffpunkterna, vilket gör det möjligt för de flesta att vara med.

I Centrum togs ett varierat och brett utbud av aktiviteter upp som något positivt
och i Örgryte-Härlanda tog några upp samvaron kring måltider och att det kändes
hemtrevligt på träffpunkten.
Brett utbud, gratis för alla, generösa öppettider
Det varierade programmet och att det är kravlöst och enkelt.
Att äta måltid tillsammans.

Negativa synpunkter
På frågan om de hade några negativa synpunkter svarade de flesta att de inte hade något
att anmärka på.
Absolut inget!!

De negativa synpunkter som ändå framfördes var specifika för respektive träffpunkt.
58

Lokalen uppfattades som för liten av några deltagare i Centrum. Någon tyckte också att
det kunde bli stökigt om gruppen var för stor just där. En person önskade kvällsöppet
ibland, medan någon annan påpekade att det saknades duschmöjligheter efter gympan.
En person ville ha lite mer för de yngre pensionärerna, hon kände sig inte så gammal.
Möjligtvis lite liten lokal. Tänk om det fanns lokal för ungdomar på kvällarna och
äldre på dagarna á la 200 m i Frölunda.
Sångkören har jag också varit med i… men det är för mycket religion. Jag kan inte
med att det sjungs religiösa sånger. Vi vill ju sjunga rockn’roll har jag sagt till om,
till M… Han är ju himla trevlig […] han är dessutom väldigt snygg (skratt).

Negativa kommentarer i Västra Göteborg handlade om att det kunde vara svårt att höra
i lokalen och att man borde nå ut bättre till de äldre som sitter hemma och behöver
komma ut bland folk.
Den höga ljudnivån vid kaffedrickandet.
(– Kan det vara svårt att höra i lokalen?) Ja, men jag tittar på munnarna när de
pratar. När vi är många så är det besvärligt och nu ser jag sämre…

I Örgryte-Härlanda var det en person som tog upp att flera deltagare hade försvunnit
när gruppen hade flyttat över från en annan träffpunkt. En annan person tog upp att
maten var densamma vecka efter vecka medan en tredje person önskade fler aktiviteter.
Genom lokalbyte försvann flera deltagare.

Träffpunktens bidrag till upplevd hälsa
Hur påverkades deras hälsa?
Intervjupersonerna tog upp hur de såg på träffpunktens betydelse för hälsan. Det de
framför allt lyfte fram var den psykologiska och sociala betydelsen av att gå dit. Flera
av dem tog upp att de kände sig mindre ensamma och att de hade fått hjälp att bryta
sin isolering genom att gå dit. Några nämnde att deltagandet hade minskat deras
nedstämdhet och panikångest.
Jag hade en depression strax efter att maken dog. Då hade jag panikångest och
fick gå till doktorn… Så började jag gå dit och mår mycket bättre.
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Många hade fått ett nytt socialt sammanhang, en ny plats som de kände tillhörighet till.
Man behöver komma hemifrån och träffa folk. Jag har prövat att gå till NN, där
var det gympa men ingen som pratade med varann. Den där halvtimmen då vi
pratar skit är viktig. Jag brukar komma tidigare och har gångavstånd dit vilket
också är bra.
Jag gick ingenstans om träffpunkten inte funnits. Så efter måndag och onsdag är
halva veckan gången. (– Påverkar den din fysiska hälsa?) Ja, jag blir väldigt glad
av att träffa dessa människor. Det är alltid nån som säger något trevligt... och man
får komma ut lite.

Att träffpunkten låg i närheten av hemmet hjälpte även till att skapa en tydligare
förankring till sitt närområde för personer som tidigare hade ägnat mycket tid åt sitt
arbete och inte knutit några kontakter i området där de bodde.
Och när man träffas i Konsum till exempel träffar du någon som är med på
mötesplatsen som du inte känner. Och det blir ’hej hej’… och det blir en grogrund
för skapandet av nätverk.

En del hade även utvecklat nya nära relationer genom träffpunkten.
Jag har träffat en ny väninna på Mötesplatsen, hon är drygt tio år äldre men
pigg… det känns skönt att ha en annan änka att prata med som förstår.

En deltagare upplevde att hennes självkänsla har stärkts efter att ha deltagit i teatern
på en av träffpunkterna. Intervjupersonerna tog även upp den stimulans som de fick
genom att vara med i olika aktiviteter så som frågesport och annat. Detta gav dem
”hjärngympa” och kroppen fick sitt genom promenaden till träffpunkten och de fysiska
aktiviteterna som de deltog i där.
Fysisk aktivitet (dans + promenaden dit) ”håller igång”

Mådde bättre sen de började gå till träffpunkten
I enkäterna uppgav de allra flesta att de mådde bättre sen de började gå till träffpunkten
(96 %). En knapp tredjedel tyckte att de mådde lite bättre, en dryg tredjedel att de
mådde ganska mycket bättre, medan en dryg fjärdedel tyckte att de mådde mycket
bättre av att gå dit, se figur 14).
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Figur 14. Upplever du att du mår bättre sen du började gå till mötesplatsen? (n= 130)
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Framför allt minskad ensamhet… vet inte hur jag skulle klarat mig annars.
Skönt att ha en plats att mötas på.. Annars hade det kanske blivit lite mycket
vin.. (efter att maken gick bort)
Håller igång! (fysisk motion)
Har blivit mindre inbunden sen jag började gå till träffpunkten.
Blir sedd, får bekräftelse på Mötesplatsen.
Jag hade en depression strax efter maken dog. Då hade jag panikångest och fick
gå till doktorn. Så började jag gå dit och mår mycket bättre.
Fick god hjälp som nybliven änka.

Samband med att må bättre sen de började gå till träffpunkten
De som upplevde att träffpunkten hade bidragit till att de mådde bättre upplevde även
att träffpunkten hade betydelse för deras fysiska hälsa (r = .54**, n = 127), psykiska
hälsa (r = .59**, n = 124) och deras sociala kontakter (r = .50**, n = 126).
Det fanns ett samband med att vara anhörigvårdare som visade att denna grupp
inte upplevde att de mådde bättre efter att ha börjat gå till träffpunkten i lika hög
utsträckning som den grupp som inte var anhörigvårdare (r = 25**, n =126).
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Det fanns också skillnader mellan män och kvinnor som visade att män (M = 2,50; SD
= 0.82) i lägre utsträckning än kvinnorna (M = 2,96; SD = 0,85) mådde bättre sen de
började gå till träffpunkten (t = -2,06*, n = 128, se tabell 13 nedan).
Tabell 13. Samband mellan att må bättre sen de började gå till träffpunkten och kön (i
frekvens och procent).
Mår bättre
Inte alls

Totalt
Lite grand

I ganska hög
utsträckning

I mycket hög
utsträckning

Män

1 (6 %)

8 (50 %)

5 (31 %)

2 (12 %)

16 (100 %)

Kvinnor

4 (4 %)

30 (27 %)

44 (39 %)

34 (30 %)

112 (100 %)

Totalt

5 (4 %)

38 (30 %)

49 (38 %)

36 (28 %)

128 (100 %)

Däremot fanns det inga samband mellan om man mådde bättre efter att ha börjat gå till
träffpunkten och ålder, om man hade partner eller ej, utbildningsnivå eller om man var
utlandsfödd.
Det fanns ett positivt samband mellan hur ofta de gick till träffpunkten och upplevelsen
att träffpunkten fått dem att må bättre (r = 23**, n = 129). Bland dem som gick dit flera
gånger i veckan var det 39 procent som upplevde att de mådde bättre i mycket hög
utsträckning jämfört med de som gick dit en gång per vecka där endast 22 procent hade
svarat likadant.

Några alster från akvarellkurserna har ställts ut i ett glasskåp utanför träffpunkten, vilket kan locka fler att anmäla
sig till denna aktivitet.
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Fått bättre hälsovanor
Drygt 60 procent upplevde att de hade fått bättre hälsovanor sen de började gå till
träffpunkten. De flesta av dem tyckte att de hade fått lite bättre hälsovanor (40 %, se
figur 15).
Figur 15. Har du fått bättre hälsovanor sen du började gå till mötesplatsen? (n = 127).
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Det visade sig finnas ett samband mellan hur ofta man gick till träffpunkten och om den
påverkade hälsovanorna (r =.-18*, n = 126). De som gick ofta till träffpunkten upplevde
i större utsträckning att den bidrog till deras hälsovanor.
Det fanns även ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsovanorna. De som upplevde
att de hade fått bättre hälsovanor ägnade sig oftare åt fysisk aktivitet (r =.18*, n =122).

Träffpunktens betydelse för den fysiska hälsan
Sjuttiosex procent svarade att de upplevde att träffpunkten hade betydelse för den
fysiska hälsan. De flesta svarade att den påverkade lite grand (43 %) men det var även
ganska många som uppgav att den hade ganska stor eller mycket stor betydelse (33 %, se
figur 16).
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Figur 16. Upplever du att mötesplatsen har haft betydelse för din fysiska hälsa? (n = 132)
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Träffpunktens betydelse för den psykiska hälsan
De allra flesta upplevde att träffpunkten hade en betydelse för deras psykiska hälsa (86
%). De flesta svarade lite grand (40 %) men cirka hälften uppgav att den hade ganska
eller mycket stor betydelse i det avseendet (se figur 17).
Figur 17. Upplever du att mötesplatsen har haft en betydelse för din psykiska hälsa (n = 130)
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Det visade sig finnas ett samband mellan förekomst av sjukdom och upplevelsen av att
träffpunkten bidrog till psykisk hälsa (r = -.20*, n =125). De som hade flera sjukdomar/
hälsoproblem upplevde i mindre utsträckning att träffpunkten hade en betydelse för
deras psykiska hälsa. Bland dem som inte hade några sjukdomar/hälsoproblem alls
svarade 57 procent att träffpunkten hade en betydelse för deras psykiska hälsa i ganska

64

eller mycket hög utsträckning. Bland dem som hade flera sjukdomar/hälsoproblem var
det bara 34 procent som tyckte likadant.

Träffpunktens betydelse för de sociala kontakterna
De allra flesta upplevde att träffpunkten hade betydelse för utvecklandet av deras sociala
kontakter (93 %). En stor grupp på 42 procent uppgav att den hade haft viss betydelse,
men hälften tyckte att den hade ganska eller mycket stor betydelse (se figur 18).
Figur 18. Upplever du att mötesplatsen har haft betydelse för dina sociala kontakter? (n
= 132)
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Träffpunkten upplevdes som en unik plats för att lära känna nya människor. Det räckte
inte att gå till platser där man såg andra äldre utan krävdes ett sådant här sammanhang
tyckte de flesta.
Det räcker inte att gå till ett konditori, man lär inte känna folk där.

Samband mellan fysisk, psykisk och social betydelse
Det fanns tydliga samband mellan upplevelsen att träffpunkten hade bidragit till fysisk
hälsa, psykisk hälsa och sociala kontakter. De som uppgav att träffpunkten bidrog till
deras fysiska hälsa upplevde även att den bidrog till deras psykiska hälsa och så vidare.
Det fanns ett tydligt samband mellan betydelsen för den psykiska hälsan och sociala
kontakter (r =.60**, n = 127). Sambandet mellan betydelsen för den psykiska hälsan
och den fysiska var också signifikant (r =.39**, n = 128) samt mellan betydelsen för den
fysiska hälsan och sociala kontakter (r = .31**, n =128).
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Diskussion

Trots att dagens pensionärer uppvisar bättre hälsa än gårdagens finns det goda skäl till
att främja deras hälsa. Hälsan är ojämnt fördelad bland gruppen äldre och genom att
bidra till ökat välbefinnande och minskad ohälsa förväntas behov av vård och omsorg
kunna skjutas högre upp i åldrarna (Karp m fl., 2013). Den här utvärderingen beställdes
av de hälsofrämjande och förebyggande verksamheterna i tre av Göteborgs stadsdelar:
Centrum, Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda.
Syftet med utvärderingen var att undersöka i vad mån och på vilket sätt träffpunkter
som riktar sig till äldre personer upplevs främja deras hälsa. En tvärsnittsstudie har
genomförts för att undersöka vad träffpunkterna erbjuder, vilka grupper de når ut till
och vilken betydelse de har för deltagarnas upplevda hälsa.

Vad erbjuder träffpunkterna?
Resultatet visar att träffpunkterna är ett positivt socialt sammanhang som skapar
möjligheter till aktivitet, stimulans och sociala relationer. Där kan man möta människor
som man annars inte skulle komma i kontakt med. Många hittar nya vänner och
minskar sin upplevelse av ensamhet genom att gå dit. Personalen upplevs ha ett
pedagogiskt förhållningssätt, uppmuntrar till delaktighet samt skapar förutsättningar
för sociala relationer att utvecklas.
De främsta motiven till att gå till träffpunkterna var för att delta i en viss aktivitet eller
att träffa andra. Intervjuerna vittnade om att många gick dit för att känna sig mindre
ensamma, för att få stimulans och glädje eller för att känna sig behövda. Träffpunkterna
upplevdes vidare som platser för att möta positiva människor och att man där bemöttes
med värme. Kravlösheten, ett varierat utbud av aktiviteter samt den kompetenta
personalen uppskattades också. Några lyfte fram betydelsen av att det inte kostar något
och att det är lätt att ta sig dit.
De flesta hade hittat till träffpunkten via en vän eller bekant (43 %) och den vanligaste
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typen av aktivitet som deltagarna ägnade sig åt var en fysisk aktivitet (57 %) tätt följt av
kulturella (45 %) och sociala aktiviteter (42 %).
De flesta som gick till träffpunkterna var stammisar. Sjuttiofem procent av deltagarna
hade gått till sin träffpunkt i minst ett år. En tredjedel hade gått dit i mer än tre år. De
flesta gick till träffpunkten en (52 %) eller flera gånger i veckan (41 %). Merparten
deltog endast i aktiviteterna på en träffpunkt (58 %) men relativt många gick till fler
ställen (42 %). Personalen på en av träffpunkterna pratade om träffpunkten som en
mellanstation, dit personer kom för att hitta nya kontakter och sen gick vidare till
andra platser. Denna bild stämmer dock inte med det resultat som framkom i den här
studien. De flesta slutar inte att gå till träffpunkten även om de finner nya vänner. Detta
skapar ett dilemma då vi vet att gruppen äldre ökar i framtiden men att resurserna inte
kommer att öka i motsvarande takt. Risken är att alla inte får plats.
På frågan om deltagarna hade några förslag till förbättringar kom det inte så många
tankar. De synpunkter som de hade handlade om ljudförhållandena i en av lokalerna,
att en lokal var lite för liten för att rymma alla, samt önskemål om aktiviteter på
kvällar, helger och mer rock n’ roll. Det faktum att träffpunktsdeltagarna utgör en
mycket heterogen grupp, bidrar till att träffpunkterna behöver möta en stor variation
av behov och intressen. Deltagarna kan sägas tillhöra två generationer med tanke på
det stora åldersspannet. Även om alla intressen inte utgår från ålder, kan åldern ändå
sätta gränser för vad man orkar och klarar av i fysiskt hänseende. De allra äldsta som
intervjuades var mest intresserade av den sociala samvaron som träffpunkten erbjöd
och personalen på träffpunkten med den äldsta åldersprofilen berättade också att de
hade slutat med vissa aktiviteter i takt med att gruppen hade åldrats. En lösning på det
här dilemmat är att göra lite mer som Mötesplats-Kulturhus gör, där verksamheten till
stor del bygger på deltagarstyrda aktiviteter. På så vis kan man skapa ett bredare utbud
som personalen inte alltid behöver leda.

Vilka grupper deltar i aktiviteterna?
Även om det finns stora likheter mellan de stadsdelar som ingick i undersökningen
varierar förutsättningarna något. Andelen ensamstående varierar till exempel. I Västra
Göteborg var det endast 37 procent i gruppen över 65 år som var ensamstående, medan
motsvarande siffra var 58 procent i Centrum och 60 procent i Örgryte-Härlanda
(Göteborgs Stad, 2015c, 2015d, 2015e). Träffpunkterna verkar attrahera framför allt dem
som lever ensamma, då två tredjedelar av dem som deltog i studien var det.
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Jag har utgått från att de som deltog i enkätstudien var representativa för de träffpunkter
som ingick i utvärderingen. Gruppen utgjordes främst av kvinnor (86 %) med en
medianålder på 75 år. Åldersprofilen varierade något mellan träffpunkterna, där
Åkershus träffpunkt hade de äldsta deltagarna medan Mötesplats-Kulturhus hade de
yngsta. Detta kan förklaras av att Västra Göteborg har en större andel i befolkningen
som är över 65 år jämfört med i de andra stadsdelarna (19 % jämfört med 15 %).
Andelen utlandsfödda som deltog i studien var dock lägre än genomsnittet för
befolkningen i Centrum och Örgryte-Härlanda, vilket talar för att den gruppen är
underrepresenterad på de träffpunkter som ingick i utvärderingen. Det kan eventuellt
bero på att fler utlandsfödda gick till andra träffpunkter eller att fler i denna grupp inte
besvarade enkäten på grund av språksvårigheter. Det är svårt att veta. Men om andelen
utlandsfödda som går till träffpunkterna är lägre än i befolkningen finns det skäl att se
över hur man bättre skulle kunna nå gruppen utlandsfödda. Tidigare studier pekar på
behovet av att nå äldre personer som har flyttat till Sverige (Karp m fl., 2013) då denna
grupp ökar i samhället och sociala kontakter utanför familjen har visat sig vara viktiga
för upplevelsen av social inkludering och tillgång till samhällets välfärdstjänster (Mac
Innes, 2015).
En annan grupp som är underrepresenterad på träffpunkterna är männen. De är
underrepresenterade jämfört med statistiken för de tre stadsdelarna och även för staden
som helhet. Detta gäller både om man tittar på hela gruppen över 65 år eller jämför
med andelen män mellan 75 och 84 år. Kvinnodominansen på träffpunkterna har även
påpekats som ett problem i en kunskapsöversikt om hälsosamt åldrande (Karp m fl.,
2013). En anledning till att det är fler kvinnor på träffpunkterna handlar sannolikt
om strukturella faktorer som att fler kvinnor blir ensamma på äldre dar då kvinnor i
genomsnitt lever längre än män i kombination med genusmönster där kvinnor ofta
lever med en man som är äldre än de själva. Männen blir därför mer sällan lämnade
ensamma. Men det finns en grupp äldre män som mår dåligt och det är en utmaning
hur man från samhällets sida ska kunna nå den grupp som är i behov av mest stöd.
Resultatet från den här utvärderingen visade på en tendens till sämre välbefinnande
bland männen. Äldre män utgör också en riskgrupp för självmord26 vilket gör det svårt
att blunda för den här gruppen.

26
Risken är störst bland gruppen män över 85 år. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
le0001_2009k04_ti_04_a05ti0904.pdf
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När det gäller frågan om hur man når nya grupper kan man kanske använda sig av
begreppet ”känsla av tillhörighet” för att fånga en viktig princip. Detta begrepp handlar
om att vi människor väljer vilka grupper och sammanhang vi vill tillhöra (Mahar,
Cobigo & Stuart, 2013). I fokusgrupperna med personalen tog någon upp att de hade
lagt märke till att de hade fått fler män till träffpunkten genom att de män som gick dit
hade lockat dit fler män.
Apropå frågan om vilka som går till träffpunkterna kan man fråga sig om det är
de resursstarka som hittar dit? Det som talar för att det är så är att deltagarna i
utvärderingen hade högre utbildning än genomsnittet för åldersgruppen (SCB, 2015)
och att de flesta som gick till träffpunkterna hade god psykisk hälsa och ett gott
välbefinnande. Men utbildningsnivån avspeglar snarast befolkningsstrukturen i de
stadsdelar som ingick i utvärderingen27. Och man kan ju vara i behov av ett nytt socialt
sammanhang även om man har hög utbildning. Sambanden är inte så enkla.
Det som talar för att träffpunkterna ändå når ut till personer i behov av en
hälsofrämjande miljö är att deltagarna uppgav fler hälsoproblem, högre grad av
funktionsnedsättning och att deltagarna i två av stadsdelarna nyttjade hemtjänst i större
utsträckning än genomsnittet för åldersgruppen28. Deltagarna levde dessutom i större
utsträckning ensamma än genomsnittet för de stadsdelar som ingick i studien.
Men bilden av gruppen är inte entydig då deltagarna samtidigt gav uttryck för ett gott
välbefinnande och god tillfredsställelse med livet, vilket talar för att man kan må ganska
bra trots problem med hälsan. Förmågan att hantera och bemästra svårigheter samt
upplevelse av mening spelar stor roll för välbefinnandet, om man utgår från teoretiska
begrepp som KASAM (Antonovsky, 1991) och coping (Lazarus & Lazarus, 2004). Vi vet
inte heller om deltagarnas välbefinnande hade påverkats av deltagandet på en träffpunkt
eller om statusen var densamma som tidigare. Nästa rubrik leder in oss på den frågan.

27
Jag har inte hittat uppgifter om utbildningsnivå specifikt för gruppen över 65 år per stadsdel. Statistik
för alla över 18 år visar att dessa tre stadsdelar har en högre andel med eftergymnasial utbildning än i Göteborgs
Stad som helhet. I Centrum hade 53 procent eftergymnasial utbildning, i Västra Göteborg 38 procent och i Örgryte-Härlanda 42 procent. I hela staden var det 34 procent som hade eftergymnasial utbildning (Göteborgs Stad,
2016).
28
Andelen som har hemtjänst är klart högre bland träffpunktsdeltagarna än bland genomsnittet för
åldersgruppen 74–85 år i Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda (Göteborgs Stad, 2015d, 2015e). Andelen med
hälsoproblem är också klart högre jämfört med nationell statistik (SCB, 2014a). Likaså är andelen med nedsatt
rörlighet högre än i nationell statistik för åldersgruppen (SCB 2014).
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Vilken betydelse har träffpunkterna för deltagarnas hälsa och välbefinnande?
Som svar på frågan vilken betydelse träffpunkterna hade för deltagarnas hälsa och
välbefinnande verkar dessa främst spela roll för deltagarnas upplevda psykiska och
sociala hälsa. Flera av intervjupersonerna berättade att de hade kunnat bryta social
isolering, nedstämdhet och ångest efter att ha börjat gå dit.
Träffpunkten hade för många blivit ett viktigt socialt sammanhang som de kände en
tillhörighet till. Träffpunkten upplevdes bidra till självkänslan och gav såväl fysisk
som mental stimulans. Många hade träffat nya vänner här och några även träffat nya
partners.
De allra flesta uppgav att de mådde bättre sen de började gå till träffpunkten (96
%). Tjugonio procent upplevde att de mådde lite bättre, medan så många som två
tredjedelar (67 %) uppgav att de gjorde det i ganska hög eller mycket hög utsträckning.
Detta ligger i linje med resultatet från en randomiserad kontrollerad studie som visade
att en hälsofrämjande och förebyggande verksamhet med seniorträffar kan bidra till
att främja hälsan hos en grupp över 80 år (Gustafsson, 2012). Förutom skillnaderna
i metod baserades den studien på fyra strukturerade seniorträffar till skillnad från
deltagandet i de kommunala träffpunkter som ingick i den här utvärderingen. Det
faktum att vi har frågat efter den upplevda hälsan i den här utvärderingen i stället för
att ha frågat efter objektiva hälsomått finner ett stöd i en stor metastudie som visar att
information om den upplevda hälsan har större betydelse än sjukdomsdiagnoser för att
predicera risk för ohälsa och förtidig död (De Salvo m fl., 2005).
Det var färre som upplevde att träffpunkten hade bidragit till deras fysiska hälsa eller
hälsovanor än deras psykiska hälsa eller sociala kontakter. Det fanns dock tydliga
samband mellan upplevelsen av träffpunktens betydelse ur såväl fysiskt, psykiskt som
socialt hänseende. De som upplevde träffpunktens betydelse som stor i ett avseende
gjorde ofta det i något annat avseende också.
Betydelsen varierade något mellan deltagarna på så vis att de med flera sjukdomar/
hälsoproblem inte upplevde att träffpunkten hade lika stor betydelse för deras psykiska
hälsa som gruppen utan sjukdomar/hälsoproblem. De som upplevde att träffpunkten
hade bidragit till den fysiska hälsan deltog som förväntat i större utsträckning i en fysisk
aktivitet på träffpunkten, medan de som upplevde att träffpunkten hade betydelse för
deras sociala kontakter oftare ägnade sig åt olika typer av aktiviteter (fysiska, sociala och
kulturella).
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Alkoholkonsumtionen varierade bland deltagarna på träffpunkten. Mer än hälften
drack mer sällan än en gång i veckan eller aldrig (55 %) samtidigt som det fanns en
grupp som drack oftare än en gång i veckan (28 %). Det som förvånade mig var att
gruppen som drack ofta främst var de som hade en partner. Kanske har det med normer
och värderingar att göra, att man inte vill dricka alkohol ensam. Det går inte att uttala
sig om huruvida nivån på alkoholkonsumtionen i den här gruppen innebär ett riskbruk.
Att dricka varje dag kan innebära att personen bara tar ett glas vin till maten varje dag
eller dricker mycket mer än så. Jag har inte velat ställa frågor om berusningsdrickande
eller ingående be respondenterna svara på hur många centiliter de dricker, då jag tycker
att sådana frågor är för närgångna för den här studien. Risknivån ligger på nio glas i
veckan för kvinnor 14 för män. Nationella data visar på en ökad konsumtion bland
äldre på senare år och att de alkoholrelaterade skadorna har ökat (Ramstedt & Raninen,
2012). Det kan kännas tråkigt att moralisera kring sådant som kan upplevas lustfyllt i
livet samtidigt som det kan vara bra att upplysa om och vara uppmärksam på alltför hög
alkoholkonsumtion.
De flesta av deltagarna svarade att de inte upplevde en besvärande ensamhet (62 %),
men relativt många gjorde ändå det ibland (31 %) eller ofta (7 %). Ett viktigt motiv
till att gå till träffpunkten var just för att slippa ensamheten och få kontakt med andra
människor. Det finns omfattande forskning om ensamhet och social isolering och de
negativa effekterna av ofrivillig ensamhet. Ensamhet hänger ofta samman med låg
självkänsla (Andersson, 2011) och det finns en studie som visar på risk för förtidig
död på grund av brist på positivt engagemang i familj, vänner eller sociala grupper
(Mellqvist Fässberg m fl., 2012).
Det resultat som har framkommit i den här studien om träffpunktens betydelse för
minskad upplevelse av ensamhet och som socialt sammanhang ligger i linje med en
nyligen genomförd studie i Trollhättan. Den baseras på intervjuer och observationer vid
en dagverksamhet och en träffpunkt. Slutsatserna från den är att deltagandet vid dessa
mötesplatser ger de äldre struktur i vardagen, skingrar ensamheten och bidrar till en
känsla av gemenskap. Vidare att det finns ett emotionellt värde i de band som etableras
där även om de är så kallade tunna band av relativt ytlig karaktär. Mötesplatserna
beskrivs som en andra plats och att inkluderingen i detta sociala sammanhang bidrar
till en känsla av trygghet (Henning, Svensson och Åhnby, 2015).
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Metoddiskussion
Vilka slutsatser kan dras av den här utvärderingen? Säger den något om träffpunkter
i allmänhet eller enbart något om de träffpunkter som ingick i den? Jag tror att vi
människor har grundläggande behov som inte skiljer sig åt utan är gemensamma för
oss. Dessa handlar till exempel om betydelsen av identitet, bekräftelse, att ingå i ett
socialt sammanhang och att uppleva mening i sitt liv. På det viset spelar det inte så
stor roll var man gör en undersökning. Men hur dessa behov manifesteras i enskilda
personers liv kan skilja sig åt beroende på var studien genomförs. Vi kanske hade fått
ett annat resultat om studien hade gjorts på andra ställen i staden eller på andra orter.
Ett skäl till det är för att vi vet att det råder skillnader i hälsa mellan olika delar av
Göteborgs Stad29. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om studien hade genomförts
i någon av de mer invandrartäta stadsdelarna. Men där är det också svårt att få till
möten mellan äldre personer som har flyttat hit och dem som är födda i landet (Mac
Innes, 2015), så frågan är var och hur man bör göra en sådan studie?
Det är en svaghet att urvalet till enkätstudien inte är slumpmässigt, men tyvärr gick
det inte att genomföra det för att träffpunkterna saknar register över deltagarna.
Enkäten lämnades i stället ut vid olika typer av aktiviteter för att spegla en variation
av erfarenheter, vilket förhoppningsvis ändå gav en representativ bild av deltagarna på
respektive träffpunkt. Intervjuerna syftade till att fördjupa kunskaperna om huruvida
träffpunkterna upplevdes som hälsofrämjande miljöer, så det urvalet gjordes inte med
tanke på slumpmässighet.
Observationerna bidrog till intryck om den praktik som träffpunkterna utgör. Frågan
är om det jag såg vid dessa tillfällen motsvarar vad som sker normalt sett? Det går inte
att utesluta att samspelet kan ha påverkats med tanke på att det alltid betyder något om
det finns någon i rummet som observerar30. Men eftersom aktiviteterna i sig påverkade
samspelet i rummet vid dessa tillfällen tror jag inte att min närvaro påverkade så mycket
att situationen ändrade sig helt.
Sen kommer vi till den svåra frågan om det går att uttala sig om träffpunkters betydelse
för deltagarnas hälsa med hjälp av en tvärsnittsstudie31? Jag hade förväntat mig ett
tydligare samband mellan upplevelsen av träffpunktens betydelse för hur deltagarna
mådde och resultaten från skattningsskalorna som syftar till att mäta generell psykisk
hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse. Men om så hade varit fallet, skulle det
ändå inte säga något om vad som var hönan eller ägget – dvs. om välbefinnandet hade
ökat av att de hade börjat gå till träffpunkten eller om de hade ett högt välbefinnande
redan innan.
29
Se rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa, 2014.
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=qjh0zs06&gInitPage=1
30
Jag refererar här till den berömda Hawthorneffekten, som handlar om att studerade personer omedvetet
ändrar sig om de vet att de är observerade.
31
Studie vid ett tillfälle till skillnad från studier som görs över tid (longitudinellt).
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För att besvara den frågan skulle man ha behövt följa en grupp deltagare under längre
tid från det att de kom nya till träffpunkten och helst jämföra med en kontrollgrupp
(som inte gick till träffpunkter).

Rekommendationer
• Den här studien visar att träffpunkter har stor betydelse för äldres upplevda hälsa
och välbefinnande. Fortsätt därför satsa på den hälsofrämjande och förebyggande
verksamheten och träffpunkter som är öppna för alla äldre. Detta bidrar sannolikt
till att motverka social isolering och psykisk ohälsa och skapar samtidigt attraktiva
platser som pigga pensionärer vill vara en del av.
• På ett par av träffpunkterna tar personalen upp lokalerna och sin egen tid som en
begränsad resurs. Då gruppen äldre kommer att öka under de närmaste åren bör
kommunen fundera över hur man kan skapa plats för fler i framtiden. Här behövs
sannolikt både en resursförstärkning vad gäller lokalyta och personal, samt en
utveckling av verksamheten för att nå så många som möjligt. Vägvalet står också
mellan att satsa på hälsopromotion till breda grupper eller mer selektivt inriktade
insatser till specifika riskgrupper.
• Undersök möjligheten att nå fler män samt fler utlandsfödda.
• Utvecklingen av den hälsofrämjande och förebyggande verksamheten kan ske
genom ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personal som arbetar på olika ställen.
Samtidigt är det viktigt att diskutera vilka för- och nackdelar som en professionalisering av träffpunktsarbetet skulle kunna innebära så att det varma klimatet och
personliga förhållningssättet som finns idag inte går förlorat.
• För att evidensbasera träffpunktsverksamheten kan en enkel uppföljning göras
för att kunna beskriva vilka personer som deltar i den samt fånga upp deltagarnas
perspektiv på verksamheten.
• Förslag på framtida studier är att följa en grupp nya deltagare över tid utifrån
deras fysiska, psykiska och sociala hälsa och jämföra dessa uppgifter med en
matchad kontrollgrupp. Dessa uppgifter kan även användas för en hälsoekonomisk analys (om man t ex tar med hur mycket vård, omsorg och service personerna
använder sig av över en längre tid).
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Bilaga 1. Metod
Kvantitativ delstudie
En kvantitativ studie genomfördes för att besvara studiens frågeställningar kring vad
träffpunkterna har för betydelse för äldres upplevda hälsa samt vilka grupper som deltar
på träffpunkterna. Delstudien genomfördes med hjälp av en enkät som även innehöll tre
självskattningsskalor. 210 enkäter lämnades ut på de tre träffpunkterna, fördelat enligt
följande:
110 Centrum
50 Västra Göteborg
50 Örgryte-Härlanda

Enkäterna fylldes i under perioden oktober till november 2015. Antalet inkomna
enkäter var 137, fördelat på följande vis:
65 Centrum
33 Västra Göteborg
39 Örgryte-Härlanda

Detta innebär en svarsfrekvens på 65 procent av de enkäter som lagts ut, vilket är en
fullt acceptabel nivå. Antalet utlämnade enkäter motsvarar 6–8 procent av antalet
deltagare under undersökningsperioden.

Genomförande
Enkätstudien startade med att jag som utvärderare åkte ut till varje träffpunkt och
berättade om utvärderingen i samband med en observation. Enkäterna lämnades ut till
grupper som ägnade sig åt olika typer av aktiviteter på respektive träffpunkt. Tanken
med det var att försöka få med en bred grupp av deltagare. Personalen på de olika
träffpunkterna hjälpte även till med att rekrytera deltagare till studien samt påminde
dem om att de skulle lämna in den besvarade enkäten. Enkäterna fylldes i anonymt och
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lämnades tillbaka i ett ihopklistrat kuvert på respektive träffpunkt. Enkäterna var endast
märkta med en kod för vilken träffpunkt de hade lämnats ut på.

Deltagare
Med tanke på typen av verksamhet gick det inte att välja ut ett slumpmässigt urval
av deltagare till studien, då träffpunkterna inte för register över sina besökare.
Inklusionskriterium för att medverka i enkätstudien var att ha deltagit i träffpunktens
aktiviteter vid minst två tillfällen. Exklusionskriterium var deltagande vid något enstaka
tillfälle på träffpunkten.

Analys
Data som samlas in med hjälp av enkäter och självskattningsskalor analyserades
främst med hjälp av deskriptiv statistik där frekvens, procent, medelvärden och
standardavvikelser beskrivs. Samband mellan olika variabler har analyserats med hjälp
av Pearson’s produktmomentkorrelation. Jämförelser av skillnader mellan grupper har
undersökts med hjälp av oberoende t-test.

Självskattningsskalor
I slutet av varje enkäthäfte ingick tre självskattningsskalor. Ett som avser att mäta
psykologiskt välbefinnande (Ryff32), ett som avser mäta livstillfredsställelse (Life
Satisfaction Index33) och ett som är tänkt att fånga generell psykisk hälsa (GHQ-1234)
(se bilaga 4).

32
Innehåller 18 påståenden att ta ställning till med svar på en sexgradig skala, exempelvis ”Jag brukar
vanligen känna att jag har kontroll över min livssituation”.
33
Innehåller 5 påståenden att ta ställning till med svar på en sjugradig skala, exempelvis: ”Jag är nöjd
med mitt liv.”
34
Innehåller 12 frågor att besvara på en fyrgradig skala, exempelvis: ”Har du under de senaste två veckorna kunnat koncentrera dig på det du gör?”
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Kvalitativ delstudie
Genomförande
En kvalitativ delstudie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer,
fokusgrupper med personal och observationer. Denna delstudie syftade till att ge en
djupare förståelse för vad träffpunkterna upplevdes bidra till i fråga om deltagarnas
upplevda hälsa.
Intervjupersonerna rekryterades av personalen på respektive träffpunkt. De personer
som tackade ja till att medverka ringdes upp av mig så att vi kunde bestämma en tid
och plats för intervjun. Tolv intervjuer gjordes som personliga intervjuer medan fyra
genomfördes som telefonintervjuer. Valet av personlig intervju eller telefonintervju
påverkades av praktiska skäl, framför allt av min möjlighet att avsätta tid till att besöka
personen i hemmet eller på träffpunkten.
Intervjun tog cirka en timme35 och intervjupersonen kunde välja mellan att träffas i sitt
eget hem eller på träffpunkten. Vid intervjutillfället används ett samtyckesformulär som
intervjupersonen skrev under efter information om hur de forskningsetiska principerna
skulle komma att beaktas. Efter godkännande spelades intervjun in på bandspelare.

Deltagare
Sexton intervjupersoner deltog i den kvalitativa delstudien (5 i Centrum, 5 i ÖrgryteHärlanda och 6 i Västra Göteborg). Rekryteringen till denna delstudie genomfördes
med hjälp av personalen på träffpunkterna. Dessa deltagare skulle ha deltagit i
aktiviteter på träffpunkten under minst tre månader för att deras betydelse för
hälsan skulle vara möjlig att fångas upp. De kriterier som kontaktpersonerna fick för
rekrytering var:
• att intervjupersonerna skulle ha deltagit i aktiviteter på träffpunkten under kortare
eller längre tid,
• att både kvinnor och män skulle tillfrågas, samt
• att både yngre (<75 år) och äldre pensionärer (>75 år) skulle tillfrågas.

Om personalen kände till att någon deltagares hälsa hade påverkats efter att ha börjat gå
35
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Telefonintervjuerna tog cirka en halvtimme.

till träffpunkten kunde de även ha det i åtanke när de frågade personer om deras vilja
att medverka i en intervju.

Analys
Efter varje intervju skrev jag ner mina huvudsakliga intryck och vad jag tolkade som
svar på frågorna i intervjuguiden. Härefter har dessa svar sammanställts. Ljudfilerna har
lyssnats av som stöd för minnet och för att plocka ut ordagranna citat.

Avgränsningar
Det finns en svårighet i att dra slutsatser om betydelsen av den aktuella träffpunkten
eftersom deltagarna kunde medverka på flera ställen och i en rad olika aktiviteter även
utanför den specifika träffpunkten. För att hantera denna problematik har information
inhämtats om besökarnas sociala aktiviteter utanför den specifika träffpunkten.

Etiska överväganden
Den del av studien som riktade sig till träffpunktsdeltagarna har granskats av den
regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (Dnr 690-15). De etiska problem som
skulle kunna uppkomma i den här studien handlar främst om att den innehåller frågor
om enskilda personers upplevda hälsa. Riskerna med att exponeras för frågor av känslig
karaktär har avvägts i förhållande till värdet av utvärderingen. Vid rekryteringen av
deltagare framgick det vad syftet var med studien, den tänkta nyttan av densamma,
samt att medverkan var frivillig. Studien förväntades kunna bidra till en utveckling
av hälsofrämjande och förebyggande verksamheter riktade till seniorer, vilket även
skulle gagna de personer som deltog i studien. Det finns inte många studier gjorda som
har undersökt hälsofrämjande och förebyggande verksamheters betydelse för äldres
upplevda hälsa sedan tidigare, vilket innebär att denna studie kommer att kunna bidra
till en kunskapslucka i praktisk verksamhet och i vetenskapliga sammanhang.
I den kvantitativa studien var medverkan anonym vilket innebär mindre risk för att
deltagarna skulle uppleva frågorna som integritetskränkande. Enkäterna lämnades ut på
träffpunkterna tillsammans med ett informationsbrev och ett kuvert som kunde klistras
igen. Dessa innehöll ingen personlig kod, utan enbart en kod som markerade vilken
träffpunkt som enkäten var knuten till.
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Den kvalitativa studien innehöll en personlig intervju (face-to-face) vilket
innebär att anonymitet inte kunde erbjudas, däremot genomfördes den utifrån
konfidentialitetsprincipen. Särskild vikt lades vid att vara lyhörd för om deltagarna
inte ville besvara alla frågor som ingick. Intervjupersonerna informerades i förväg om
intervjuns frågeområden samt om rätten att välja bort att besvara enstaka frågor även
om man hade tackat ja till att vara med i studien. Jag som utvärderare var även lyhörd
för eventuella tecken på trötthet vid intervjusituationen med tanke på att den kunde
behöva avbrytas och återupptas vid ett senare tillfälle.

Datahantering
All data som har samlats in inom ramen för utvärderingen har hanterats på ett
sätt som säkerställer deltagarnas konfidentialitet och materialets säkerhet. Data
från den kvantitativa delstudien kan inte knytas till enskild person utan enbart till
respektive träffpunkt. Data från den kvalitativa studien kan inte på något enkelt sätt
knytas till enskild person. Personuppgifter (namn, adress och telefonnummer) och
intervjumaterial förvaras åtskilt från varandra. Intervjuutskrifterna och ljudfilerna
innehåller inga personuppgifter utan enbart ett identifikationsnummer. Enbart ansvarig
för utvärderingen samt behöriga företrädare för forskningshuvudmannen har tillgång
till detta material. Allt material kommer att förvaras skyddat för utomstående hos FoU i
Väst/GR och sparas i tio år för att kunna granskas.
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Bilaga 2. Enkät
Enkät om din upplevelse av mötesplatsen/träffpunkten och dess bidrag till
din hälsoupplevelse
OBS! Fylls i av dig som har varit på en av kommunens mötesplatser minst två gånger.

Här nedan följer ett antal frågor som vi ber dig besvara. Det finns inga svar som är rätt
eller fel utan Du anger det svar som stämmer bäst in på dig.
Enkäten fylls i anonymt och det är frivilligt att delta. Om inget annat anges vill vi ha ett
kryss som svar på varje fråga.

1. Bakgrundsfrågor
a. Vilket år är du född? ______
b. Man ( ) Kvinna ( ) Annat ( )
c. Bor du…
Ensam ( ) I tvåpersonershushåll ( ) Ihop med fler personer ( )
d. Vilken är din högsta utbildning?
Högskola/universitet ( ) Gymnasium/läroverk ( ) Grundskola/folkskola
( )
Annan, vilken? …………………………………………………………
e. Har du hjälp från hemtjänsten? (kryssa i en eller flera rutor)
( ) Nej
( ) Ja, behöver hjälp med städning, inköp och dylikt
( ) Ja, behöver hjälp med personlig omvårdnad
( ) Ja, behöver hjälp med annat

2. Deltagande på mötesplatsen/träffpunkten
a. Besöker du flera mötesplatser?
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( ) Nej
( ) Ja, en till
( ) Ja, totalt tre eller fler ställen
b. Hur länge har du deltagit i mötesplatsen som du fick enkäten från?
( ) I knappt en månad
( ) Har gått hit i några månader
( ) Har gått hit i cirka ett halvår
( ) Har gått hit i cirka ett år
( ) Har gått hit i mer än ett år
c. Hur ofta brukar du gå hit?
( ) Flera gånger per vecka
( ) En gång per vecka
( ) Några gånger i månaden
( ) Mer sällan
d. Vilka aktiviteter brukar du delta i?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
e. Vad är ditt huvudsakliga motiv till att gå till mötesplatsen? (sätt ett eller
flera kryss)
( ) Att leda en viss aktivitet
( ) Att delta i en viss aktivitet
( ) Att göra nytta, har en uppgift på mötesplatsen
( ) Att träffa andra deltagare
( ) Att komma hemifrån
( ) Annat. Vad?…………………………………………………………….

f.
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Vad ger det dig att gå till mötesplatsen/träffpunkten? (Vad är viktigast?)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
g. Vad tycker du är positivt med mötesplatsen?
…………………………………………………………………………………
h. Vad tycker du är negativt med mötesplatsen?
…………………………………………………………………………………

3.

Förslag på förändringar
a. Har du något förslag på förändringar av mötesplatsen som du brukar gå till?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b. Finns det något annat som kommunen skulle kunna göra för att bidra till
äldres hälsa?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Mötesplatsens bidrag till upplevd hälsa
a. Upplever du att du mår bättre sen du började gå till mötesplatsen?
( ) Inte alls
( ) Lite grand
( ) I ganska hög utsträckning
( ) I mycket hög utsträckning
Kommentar…………………………………………………………………

b. Har du fått bättre hälsovanor sen du började gå till mötesplatsen?
( ) Inte alls
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( ) Lite grand
( ) I ganska hög utsträckning
( ) I mycket hög utsträckning
Kommentar…………………………………………………………………

c. .Upplever du att mötesplatsens har haft en betydelse för din fysiska hälsa?
(exv. kondition, styrka)
( ) Inte alls
( ) Lite grand
( ) I ganska hög utsträckning
( ) I mycket hög utsträckning
Kommentar…………………………………………………………………
d. Upplever du att mötesplatsens har haft en betydelse för din psykiska hälsa?
(exv. mindre oro, ökad livstillfredsställelse)
( ) Inte alls
( ) Lite grand
( ) I ganska hög utsträckning
( ) I mycket hög utsträckning
Kommentar…………………………………………………………………

e. Upplever du att mötesplatsens har haft en betydelse för dina sociala kontakter? (exv. känslan av gemenskap, fler vänner och bekanta)
( ) Inte alls
( ) Lite grand
( ) I ganska hög utsträckning
( ) I mycket hög utsträckning
Kommentar…………………………………………………………………

5.
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Några frågor om din hälsa

a. Har du en eller flera sjukdomar/hälsoproblem?
( ) Nej
( ) Ja, en
( ) Ja, flera
b. Om ”ja” på ovanstående fråga, vilken eller vilka sjukdomar/hälsoproblem?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
c. Har du någon funktionsnedsättning som påverkar dig i vardagen? (sätt ett
eller flera kryss)
( ) Nej
( ) Ja, svårt att gå och förflytta mig
( ) Ja, svårt att se
( ) Ja, svårt att höra
( ) Ja, svårt att hitta
( ) Ja, svårt att läsa och förstå
d. Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet? (promenader, simning, gympa

mm)

( ) En eller flera gånger i veckan
( ) Varannan vecka
( ) Mer sällan
( ) Aldrig
e. Äter du i regel näringsriktig kost varje dag?
( ) Ja
( ) Nej

f.

Hur ofta dricker du vin/öl eller starksprit?
( ) I princip dagligen
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(
(
(
(

) Några gånger i veckan
) En gång i veckan
) Mer sällan
) Aldrig

g. Har du problem med sömnen?
( ) Nej
( ) Ja, ibland
( ) Ja, ofta
h. Har du tillräckligt med vänner eller familj i ditt sociala nätverk?
( ) Ja
( ) Nej
i.

Händer det att du besväras av ensamhet?
( ) Nej
( ) Ja, då och då
( ) Ja, ofta

Tack för att Du besvarade frågorna!
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Bilaga 3. Frågeområden
för intervjuguide
Presentera dig och syftet med intervjun, vem som ska ta del av utvärderingsresultatet.
Ge tidsram, informera om frågeområden och möjligheterna att avböja att svara på
frågor eller avbryta intervjun.

1. Generell bakgrundsinformation
(
(
(
(
(
(

)Namn
) Ålder
) Civilstånd, hushållstyp
) Utbildningsnivå
)Självständighet i vardagen
) Regelbundna aktiviteter förutom på mötesplatsen

2. Deltagande på mötesplatsen
( ) Sen hur lång tid tillbaka, vilka aktiviteter, hur ofta?
( ) Motiv till att delta i mötesplatsen?
( ) Positivt/negativt med mötesplatsen

3. Mötesplatsens bidrag till upplevd hälsa
( ) Upplevd hälsa (fysiskt, psykiskt, socialt)
( ) Hälsovanor
( ) Mötesplatsens betydelse för den fysiska hälsan, exv. kondition,
nutrition.
( ) Mötesplatsens betydelse för den psykiska hälsan, exv. välbefinnande, 		
livstillfredsställelse.
( ) Mötesplatsens betydelse för den sociala hälsan, exv. socialt nätverk.

4. Förslag på förändringar
( ) Gällande mötesplatsen eller den förebyggande verksamheten överlag?
( ) Andra förändringar med kommunen som adressat?
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Bilaga 4. Självskattningsskalor
Nedanstående tre självskattningsskalor har använts för att beskriva deltagarnas psykiska hälsa.
Varje skala är tänkt att mäta olika aspekter av psykisk hälsa. Skalorna har visat sig ha god
reliabilitet och validitet samt finns översatta till svenska.

1.

Ryffs skala: Hälsa och välbefinnande

2.

GHQ-12: Generell hälsa

3.

SWLS: Livstillfredsställelse

Ryffs skala Hälsa och välbefinnande är en kortare version än den ursprungliga skalan. Skalan
innehåller 18 påståenden och beskriver psykiskt välbefinnande i sex dimensioner: förmåga
att hantera vardagen, självacceptans, positiva relationer med andra, mening i livet, personlig
utveckling och självständighet (Ryff & Keyes, 1995; Lindfors, 2002).

GHQ-12 är den korta versionen av GHQ-60, ett screeninginstrument som används för att
upptäcka fall av psykisk ohälsa, med inriktning på ångest, depression, social dysfunktion
och förlust av förtroende (Gao et al., 2004). GHQ-12 har goda psykometriska egenskaper
(Campbell, Walker & Farrell, 2003).

Denna korta 5 punkts-skala utvecklades av Ed Diener, en av de ledande psykologerna med
specialintresse för subjektivt välmående (Diener et al, 1985).

Referenser
Campbell, A., Walker, J. & Farrell, G. (2003). Confirmatory factor analysis of the GHQ-12:
can I see that again? Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 37:4, 475-483.
Gao, F., Luo, N., Thumboo, J., Fones, C., Shu-Chuen, L. & Yin-Bun, C. (2004) Does the
12-item General Health Questionnaire contain multiple factors and do we need them?
Health and Quality of Life Outcomes, 2, 63.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life
Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 1.
Lindfors, P. (2002). Positive health in a group of Swedish white-collar workers. Psychological Reports, 91, 839–845.
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Bilaga 5. Öppna jämförelser
– om besvärande ensamhet
Som bakgrundsinformation har resultat från Öppna jämförelser inhämtats från
vårdtagare med hemtjänst i de tre stadsdelarna1. Frågan har ställts med exakt samma
ordalydelse i utvärderingsenkäten. Följande uppgifter är från 2015 (se tabell 14).
Tabell 14. Händer det att du besväras av ensamhet? (i procent).

alla

Nej
Ja, då och då
Ja, ofta

54
35
11

Centrum
män
kvinnor
59
33
9

52
36
12

Västra Göteborg
alla
män
kvinnor

Örgryte-Härlanda
alla
män
kvinnor

50
37
13

48
38
14

57
35
8

47
38
16

55
34
12

45
39
15

Siffrorna i ovanstående tabell visar att det framför allt är kvinnor som ofta upplever en
besvärande ensamhet och att dessa siffror är något högre i Västra Göteborg.
Siffrorna för hela Göteborgs Stad var desamma som för Örgryte-Härlanda. Siffrorna för
riket visade dock en något högre grad av ensamhet. På den nivån uppgav 55 procent av
landets brukare av hemtjänst att de upplevde att de besvärades av ensamhet (då och då
eller ofta). Könsmönstret i ovanstående tabell är snarlikt i Göteborg och i hela landet
och visar att kvinnor rapporterar högre grad av ensamhet jämfört med män, vilket
troligtvis är relaterat till att kvinnor i högre utsträckning överlever sina partners och
därför blir ensamma.

1

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-10-10

91

