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SAMMANFATTNING  

Syftet med studien var att undersöka varför seniora invandrare med utomnordisk bakgrund i 

Eskilstuna kommun inte besöker de mötesplatser som finns i kommunen. Metoden som 

använts för datainsamling var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Analysen har 

genomförts med innehållsanalys. Resultatet visar att seniorer med utomnordisk bakgrund 

inte vet så mycket om mötesplatserna. Seniorerna anger själva att ett sätt att få dem 

intresserade av att besöka mötesplatserna vore att kommunen tillhandahåller 

informationsblad på olika språk, som anger vad mötesplatserna kan erbjuda och att de som 

ansvarar för mötesplatserna besöker platser som exempelvis etniska föreningar där seniora 

invandrare vistas och informerar dem. Seniorerna önskar även att hälso- och sjukvården 

skulle informera om mötesplatserna vid efter besök hos exempelvis läkare. Vidare visar 

resultatet att seniorerna önskar aktiviteter som får dem att känna sig meningsfulla och att de 

får vara med och bestämma vilka aktiviteter som anordnas på mötesplatsen. Studiens 

slutsats är att seniora invandrare vill bli nådda av information om mötesplatserna och att de 

visar intresse för att besöka dem.  

 

Nyckelord: Kvalitativa intervjuer, Mötesplatser för seniorer, Seniorer med utomnordisk 

bakgrund, Sociala aktiviteter, Social gemenskap 

 

  



ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the reason why the senior immigrants didn’t visit 

the meeting places in Eskilstuna. The method used in this study for data retrieval was semi 

structured qualitative interviews and the analysis has been accomplished with content 

analysis. The results illustrate that seniors with non-Nordic backgrounds are lacking in 

knowledge regarding the meeting places. The seniors themselves state that receiving 

information pamphlets in different languages from the municipality would improve the 

interest of visiting the meeting places. The seniors wish to see what type of social activities 

the meeting places can offer and that the people responsible for the activities personally 

informs them by visiting the places where they usually spend their time. The seniors also 

want to be informed by the health care e.g. after a visit to the doctor.  Furthermore, the 

results show that the seniors wish for activities that make them feel a sense of purpose and 

that also gives them a chance to plan the activities on the meeting place. In conclusion, the 

seniors have shown interest in visiting the meeting places but wishes to be informed to a 

greater extent. 

 

 

Keywords: Meeting places for seniors, Seniors with a non-Nordic background, Social 

activities, Social community, Qualitative interviews 
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1 INTRODUKTION  

Den seniora befolkningen i Sverige ökar. De senaste åren har även antalet nyanlända 

invandrare med utomnordisk bakgrund ökat i Sverige. Bland de nyanlända som invandrat till 

Sverige är flertalet seniora personer. Den seniora befolkningen med utomnordisk bakgrund 

utgör i dagsläget mer än 11 procent av den svenska seniora befolkningen i Sverige och de 

beräknas öka till 23 procent år 2060 (Statistiska centralbyrån, 2016).  

 

Den ökande seniora befolkningen medför att efterfrågan på omsorg, hälso- och sjukvård 

kommer att öka. Det är därför av betydelse att prioritera seniorers och inte minst seniora 

invandares hälsa. Det kan göras genom att arbeta med ett fungerande främjande och 

förebyggande folkhälsoarbete som skapar möjligheter till god hälsa för den seniora 

befolkningen.  

 

Seniorer med utomnordisk bakgrund har visat sig uppleva en sämre hälsa i jämförelse med 

svenskfödda seniora personer och de har ett mer begränsat socialt nätverk, är mindre aktiva i 

sociala sammanhang, samt upplever att de har sämre tillgång till social gemenskap och stöd 

från samhället.  Seniora personers sociala nätverk samt förmåga till att vara delaktiga i 

sociala aktiviteter minskar med åldern. Mötesplatser kan därför vara stödjande för seniora 

personer och deras förmåga till att bibehålla ett socialt liv. Genom att skapa förutsättningar 

och möjlighet för seniorer med utomnordisk bakgrund att delta på mötesplatser, kan 

livskvaliteten främjas hos seniora invandrare. För att arbeta mot ett gott åldrande kan en 

mötesplats bidra till att öka seniora personers delaktighet i sociala aktiviteter samt bidra till 

meningsfullhet i vardagen.  

 

Författaren har i samband med utbildningen genomfört ett fältarbete hos 

folkhälsokonsulenter i Eskilstuna kommun som arbetar med frågor som rör seniora 

invandrare i kommunen. Under fältarbetet förklarade folkhälsokonsulenterna att det är en 

utmaning att nå ut till seniora invandrare med utomnordisk bakgrund. Ett intresse väcktes 

således hos författaren att studera varför seniora invandrare med utomnordisk bakgrund inte 

besöker de mötesplatser som erbjuds i kommunen. Dessutom finner författaren ett stort 

intresse i att studera faktorer som påverkar seniora invandrares hälsa då författaren arbetar 

inom ett äldreboende och kommer därför i kontakt med äldre personer.  

Vidare har författaren föräldrar med utomnordisk bakgrund som en dag kommer att bli 

seniorer och vara i behov av mötesplatser för att bibehålla en god hälsa.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Folkhälsans målområden 

För att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen, har den svenska regeringen skapat elva målområden som fokuserar på olika 

faktorer som påverkar individens hälsa på samhällsnivå (Prop. 2002/03:35). Målområdet 

Delaktighet och inflytande i samhälle anger att befolkningen ska ha möjlighet till social och 

kulturell delaktighet (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

 

För att förebygga ensamhet samt främja ett socialt stöd har äldre personer idag tillgång till 

resurser i form av verksamheter som ger tillgång till sociala samt fysiska aktiviteter anpassat 

för deras åldersgrupp (Prop. 2007/08:110). Trots att förebyggande samt hälsofrämjande 

insatser riktad mot äldres hälsa finns tillgängligt, anger regeringen att äldre personer är en 

grupp som är mest utsatt för ett svagt socialt stöd och ensamhet. 

2.2 Seniora invandrare och deras hälsa 

Invandrare innefattar alla personer som har flyttat till Sverige från ett utländskt land eller 

som är födda i Sverige men har utländska föräldrar (Regeringskansliet, 2002). Seniorer med 

utomnordisk bakgrund definieras i studien som personer över 65 år med föräldrar från 

länder utanför norden (Folkhälsomyndigheten, 2010). I studien benämns seniorer med 

utomnordisk bakgrund som seniora invandrare alternativt seniorerna.  

 

I avsnittet nedan presenteras faktorer som leder till ojämlikhet i hälsa mellan seniorer med 

nordisk samt utomnordisk bakgrund. Bland annat kommer fysisk hälsa, språk, sociala 

aktiviteter samt social gemenskap att redogöras.  

2.2.1 Fysisk hälsa bland seniorer 

God fysisk hälsa kan främjas genom fysisk aktivitet, då fysisk aktivitet innebär många 

hälsovinster och kan bland annat skjuta upp vissa funktionsnedsättningar som åldrandet kan 

innebära. Folkhälsomyndigheten (2010) beskriver att fysisk aktivitet bland annat kan leda till 

minskad risk att drabbas av exempelvis cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Berthhel et al 

(2009) beskriver att brist på fysisk aktivitet kan leda till minskad muskelmassa, försämrad 

kondition, samt balans. Det kan orsaka att den fysiska hälsan för seniorer försämras. Även 

Folkhälsomyndigheten (2010) har konstaterat att fysisk aktivitet har positiva långsiktiga 

effekter på hälsa och kan förebygga risken för sjukdomar som cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes samt demenssjukdomar. Vidare beskriver Folkhälsomyndigheten 

(2010) att seniora invandrare är mindre fysiskt aktiva i jämförelse med övriga seniorer.  



   3 

2.2.2 Språkets betydelse för seniorers hälsa 

Vardagen för seniora invandrare kan innebära många olika typer av utmaningar, exempelvis 

anger Melle (2006) att språksvårigheter är den främsta utmaningen som kan utgöra en 

osynlig barriär i den sociala interaktionen. Melle (2006) menar att språket är det 

huvudsakliga medlet för kommunikation mellan individer och används för att uttrycka idéer 

och känslor, dela information och överföra den till varandra. Språkbarriär kan orsaka mycket 

allvarliga kommunikationssvårigheter mellan individer. När ett nytt språk lärs in i vuxen 

ålder är det enkelt att egna kulturella användningar av symboler och språkvanor överförs. 

Vilket gör att ordens betydelse kan vara kulturellt baserade vilket kan leda till missförstånd 

vid kommunikation. Att inte kunna kommunicera utan att bli missförstådd kan leda till stress 

och ångest för seniorerna.  

 

Forskning av Coffman och Norton (2010) visar att språket är en av orsakerna till sämre 

självskattad hälsa bland seniora invandrare. I studien beskrivs seniora invandrare uppleva 

svårigheter med tillgänglighet och mottagandet av information om hälso- och sjukvård. 

Seniorerna har därför sämre möjligheter att uppnå en god hälsa. Även nationella 

patientenkäter inom primärvården visar att seniora invandrare är mindre tillgängliga och 

mindre delaktiga till den information som ges av sjukvården. Orsaken till det kan vara 

språkbarriärer. Språksvårigheterna var mest framkommande bland seniora invandrare som 

flyttat till Sverige som äldre (Socialstyrelsen, 2011). Även Johansson (2004) menar att 

språket har en betydelse för mottagandet av information. Språksvårigheter kan därför leda 

till att seniora invandrare går miste om hälsofrämjande förmåner som samhället erbjuder 

(Johansson, 2004).  

2.2.3 Betydelsen av sociala aktiviteter för seniorers hälsa 

En viktig del för seniora invandrares välbefinnande är sociala aktiviteter. De sociala 

aktiviteterna kan skapa förutsättningar för seniorer att ingå i en gemenskap som kan 

innefatta vänner, familj, grannar, eller andra människor inom en verksamhet. Kjelhofner 

(2008) menar att det sociala sammanhanget kan främja individers möjligheter och 

motivation till att vilja delta i sociala aktiviteter. En undersökning om aktivitetsmönster och 

socialt engagemang bland seniora personer, visar att de som upplevdes ha goda 

levnadsvillkor var mer aktiva i sociala aktiviteter, medan de som upplevde sina levnadsvillkor 

som sämre var mindre aktiva i sociala sammanhang och utmärktes därför som en riskgrupp 

för fysiska och psykiska besvär (Croezen, Haveman- Nies, Alvarado, Van´tveer och De Grotts, 

2009). 

 

Agahi, Silverstein och Parker (2001) beskriver sociala aktiviteters betydelse för överlevnad 

hos seniorer i hög ålder. Vidare konstaterar forskarna att det finns ett samband mellan en 

socialt aktiv fritid och ökad överlevnad. Forskningen visades positivt bland seniorer som i 

samband med att delta i sociala aktiviteter upplevde ett gott åldrande och uppgav därför 

större chans att i högre ålder fortsätta vara aktiva (Agahi, Silverstein & Parker, 2001). Även 

Folkhälsomyndigheten (2010) menar att sociala aktiviteter i hög ålder förlänger liv samt 

förbättrar livskvalitén. 

 

Forskning om delaktighet i sociala aktiviteter på en mötesplats för seniorer, visar att 

personer som medverkar i sociala aktiviteter på mötesplatser upplever hög samhörighet och 

socialt stöd (Ashida och Heaney, 2008). Förutom att uppleva samhörighet och socialt stöd av 
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att besöka mötesplatserna visar en studie av Wilcock (2006) att seniora invandrare känner 

sig trygga i sammanhang där de får vara del av en social grupp och vara del av samhället 

vilket de beskriver har ökat välbefinnande. 

2.2.4 Betydelsen av social gemenskap för seniorers hälsa 

Genom social gemenskap kan individen uppleva tillhörighet i en grupp av exempelvis vänner 

och familj. Social gemenskap kan ha positiva hälsokonsekvenser och kan fungera som ett 

skydd mot påfrestande händelser och förändringar. Genom att känna samhörighet 

tillsammans med andra kommer individen att uppleva en ökad förmåga att hantera 

stressfulla situationer eftersom social gemenskap även skapar känsla av meningsfullhet och 

nöjdhet med livet (Landsting Sörmland, 2011).  

 

För seniora invandrare är det viktigt att känna gemenskap, eftersom deras vardag består av 

utmaningar som exempelvis språksvårigheter. Tidigare forskning har visat att 

språksvårigheter kan leda till ett begränsat socialt nätverk bland seniora invandrare (Linné, 

2005). Ashida & Heaneys (2008) poängterar också att förlust av nära relationer kan leda till 

ett begränsat socialt nätverk. Seniorerna kan uppleva förlust av nära relationer som 

påfrestande, eftersom personen har förlorat en viktig del av sitt sociala nätverk och löper 

därför större risk för social isolering, ensamhet och utanförskap (Ashida & Heaneys, 2008).  

 

Forskning av Agahi, Lennartsson, Österman och Wånnell (2010) beskriver att den sociala 

gemenskapen kan påverkas negativt i samband med att senioren går i pension. Eftersom en 

arbetsplats är en arena där sociala relationer kan främjas kan pension leda till att vanor och 

kontakter med kollegor försvinner, vilket kan upplevas som en kritisk period för seniorer. 

Känslan av att vara behövd kan försvinna om senioren upplever perioden som kritisk. Enligt 

Agahi et al. (2010) har seniorer som går i pension ett behov av mötesplatser där de kan 

uppleva gemenskap. Seniorer som deltar i mötesplatser kan ha en möjlighet att främja det 

sociala nätverket och uppleva en samhörighet med andra. Genom att engagera sig i 

samtalsämnen eller vara aktiv i de aktiviteter som mötesplatserna erbjuder kan 

samhörigheten stärkas (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Även forskning av Ashida och 

heaney (2008) visar att mötesplatser bidrar till hög social gemenskap för seniorer som 

saknar ett socialt nätverk, eftersom att de får möjligheten att engagera sig i samtalsämnen 

tillsammans med andra individer. 

2.3 Mötesplatsers betydelse för seniorers hälsa 

Statens folkhälsoinstitut (2010) anger att ett gott åldrande kan främjas genom att kommunen 

tillhandahåller mötesplatser där senioras behov tillgodoses utifrån fyra hörnpelare: social 

gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda matvanor. 

 

Mötesplatser för seniorer är en hälsofrämjande samt sjukdomsförebyggande verksamhet där 

personer över 65 år kan mötas och tillhandahålla socialt utbyte med varandra i sociala 

sammanhang. För att utforma effektiva mötesplatser bör det skapas förutsättningar som gör 

det möjligt för seniorer att behålla samt förbättra sin hälsa. Det kan uppnås genom att 

mötesplatserna skapar aktiviteter som känns meningsfulla, har goda effekter på hälsan samt 

upplevs som tillfredsställande för seniorerna och samhället (Folkhälsomyndigheten, 2010). 
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För att seniorer ska vilja fortsätta vara aktiva på mötesplatser bör aktiviteter som erbjuds 

vara tillräckligt lockande samt att det ska vara möjligt för seniorer att ta sig till och från 

mötesplatserna. För att uppnå en bra fungerande mötesplats är det viktigt att det finns 

möjlighet för utbredning av utbudet för att på det sättet kunna nå fler personer, vilket kan 

uppnås genom samordning med ideella organisationer samt offentlig sektorn. 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). 

 

Tidigare forskning visar att seniorer som besöker mötesplatser regelbundet upplever hög 

delaktighet. De upplevde också att personal som lyssnade och visade omtanke om deras 

välmående skapade en känsla av att vara betydelsefull (Hickerson et al, 2008). 

Folkhälsomyndigheten (2010) beskriver att seniorer som är delaktiga på mötesplatser är de 

som redan har en aktiv fritid. Dock finns utmaningar med att nå ut med information till 

seniorer som har ett intresse av att delta på mötesplatser. Det är därför betydande att skapa 

kunskap kring hur seniorer som är mindre aktiva kan nås med information samt hur 

intresset av att besöka mötesplatser kan öka (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

2.3.1 Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna Kommun 

Mötesplatser för seniorer är en del av vård- och omsorgsförvaltningens förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Eskilstuna kommun har utformat sju mötesplatser som riktas mot 

seniorer över 65 år som bor i ett ordinärt boende inom Eskilstuna och som upplever hög 

självständighet. Även personer under 65 år med sjukersättning eller pension är välkomna att 

delta på mötesplatserna (Eskilstuna kommun, 2016).  

 

Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommun har som mål att: 

 

• Göra det möjligt till att uppnå en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra 

 

• Främja en god livskvalité samt förbättra deltagarnas hälsa och välbefinnande 

 

• Fungera som en resurs för att deltagarna ska kunna bibehålla en god hälsa samt 

fortsätta bo kvar i sin ordinarie bostad eller bostadsområde så länge som möjligt. 

 

För att uppnå ovanstående mål anger Eskilstuna kommun (2016) i linje med Statens 

Folkhälsoinstitutet (2010) fyra hörnpelare att arbeta med för ett gott åldrande ska bedrivas 

enligt följande;  

 

• Social gemenskap och stöd ska ensamhet bland deltagarna reduceras, vilket kan 

uppnås genom att skapa möjligheter för delaktighet bland deltagarna samt att de kan 

vara med och påverka.  

 

• Meningsfullhet kan uppnås genom att mötesplatser skapar utbud av social 

gemenskap samt meningsfulla aktiviteter, som på ett hälsofrämjande sätt ska påverka 

deltagarnas hälsa psykiskt, socialt samt fysiskt.  
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• Fysiska aktivitet ska förebygga fall och fallskador, minska risken för övervikt, bidra 

till att behålla muskelmassan samt förbättra det psykiska välbefinnandet hos seniorer. 

 

• Goda matvanor ska kunskap om hur varierande måltider ökar välbefinnande och 

främjar en god hälsa spridas (Eskilstuna Kommun, 2016). 

 

Mötesplatserna erbjuder olika sorters aktiviteter, som friskvårdsaktiviteter, fysiska 

aktiviteter, stöd med telefon och IT, bingo, högläsning, musikstund, uteaktiviteter och 

underhållning (Eskilstuna kommun, 2018). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 KASAM 

Teorin KASAM (känsla av sammanhang) har ett salutogent perspektiv, och fokuserar på 

faktorer som kan främja hälsan. Att bibehålla och förbättra hälsan hos individer är betydande 

inom KASAM. Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet utgör 

tillsammans teorin KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet innebär att individer ska begripa det som sker runt omkring, både inom och 

utanför individen (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet innebär att utmaningar och påfrestningar ska vara hanterbara för individen. 

Individen bör ha tillgång till resurser som krävs för att hantera påfrestande händelser. En 

individ som har förmågan att hantera utmaningar och påfrestningar kan enklare motiveras 

till att utföra uppgifter i vardagen (Antonovsky, 2005). 

 

Meningsfullhet innebär att individen ska uppleva att de uppgifter som utförs är meningsfulla, 

vilket kan öka livsglädje samt engagemang hos individen. Det innebär även att individen ska 

söka mening i svåra händelser som uppstår för att inte hälsan ska påverkas negativt. Brist på 

meningsfullhet kan leda till nedstämdhet och känsla av hopplöshet hos individen 

(Antonovsky, 2005). 

2.4.2 Shannon and Weavers modell 

 
Figur 1. Shannon och Weavers modell om överföring av information. 

 

 
 

INFORMATIONSKÄLLA → AVSÄNDARE → KANAL → MOTTAGARE   

 
                                                                       BRUS 
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Shannon och Weavers modell grundas i kommunikationsteori och handlar om överföring av 

information. Modellen belyser tre problemnivåer som kan uppstå vid överföring av 

information. Den första nivån är tekniska problem, vilket handlar om hur noggrant 

kommunikationssymbolerna kan överföras. Den andra nivån är semantiska problem, som 

handlar om hur exakt de överförda symbolerna uttrycker den önskade betydelsen. Den tredje 

nivån är effektivitetsproblem, vilket handlar om hur effektivt den mottagna informationen 

påverkar mottagarens beteende (Fiske, 1997). 

 

Shannon och Weavers modell bygger på sex komponenter: 1) Informationskälla, 2) 

Avsändare, 3) Kanal, 4) Brus och 5) Mottagare. Informationskällan består av den källa som 

beslutar typen av information som ska sändas ut. Avsändaren är förmedlaren av 

informationen via en kanal. En kanal är den metod som används för att sända ut 

informationen. Brus kan påverka informationen negativt från att nå mottagaren vilket vill 

förhindras. Slutligen ska information nå mottagaren som är den person eller målgrupp som 

ska nås av information (Fiske, 1997). 

2.5 Problemformulering  

Att gå i pension och förlora sin yrkesroll kan medföra en känsla av att inte vara behövd av 

samhället. Därför är det viktigt att den förlorade rollen ersätts med andra roller. Det kan 

exempelvis vara att seniorer är delaktiga på mötesplatser tillsammans med andra individer. 

Mötesplatser har visats vara positivt för att individer ska kunna uppleva att de fortfarande är 

behövda och värdefulla. Förlust av vänner och anhöriga kan bidra till att seniorer känner sig 

ensamma och isolerade. Det är därför betydande att seniorer försöker att upprätthålla social 

aktivitet för att motverka ensamhet och isolering, vilket också kan bevara en positiv självbild. 

Samhället ska också skapa möjligheter för seniorer att tillfredsställa behov och önskemål som 

seniorerna tidigare tillhandahållit. 

 

Seniora invandrare upplever en sämre hälsa i jämförelse med svenskfödda seniorer. Tidigare 

forskning tyder på att det finns en koppling mellan ohälsa och brist på delaktighet i 

samhället. Författarens egna upplevelser om den seniora befolkningen är att de många 

gånger glöms bort, och att hälsan hos seniorer prioriteras mindre än den resterande 

befolkningen. Att integrera äldre invandrare i samhället har länge varit ett problem, vilket 

kan bero på bristande kunskap om seniora invandrare. Det är därför viktigt att även 

prioritera den seniora invandrargruppen för att även de ska uppnå och bibehålla en god 

hälsa. Att flytta till ett främmande land som senior kan orsaka en begränsning av egna 

resurser. Seniora invandrare som lämnat sitt hemland kan möta oväntade situationer då 

relationen till det gamla livet bryts och seniorerna börjar om på nytt igen i det främmande 

landet. Det leder till att kontinuiteten i livet förändras vilket resulterar i en förlust av 

sammanhang, mening, identitet, hopp och sociala kontakter. Seniorerna har då en hög 

tendens för att utveckla ohälsa. Det beror delvis på svårigheter med språket, att inte tillhöra 

några sociala kontakter, brist på sysselsättning, svag fysisk hälsa men också bristen på socialt 

stöd. Faktorerna bidrar tillsammans till en särskild känslighet för de psykiska påfrestningar 

och den stress som uppkommer på grund av kulturella skillnader och anpassning av normer i 

det nya landet. Författaren upplever studien som meningsfull dels ur ett samhällsperspektiv 

eftersom seniora invandrare kan uppleva en större risk att drabbas av ohälsa, men också 

genom egna erfarenheter som författaren har inom ämnet.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka varför seniorer med utomnordisk bakgrund i Eskilstuna 

inte besöker de mötesplatser som finns för dem i kommunen. 

3.1 Frågeställningar 

• Vad vet seniora invandrare med utomnordisk bakgrund om de mötesplatser som finns 

för dem? 

 

• Hur skulle seniora invandrare kunna bli mer intresserade av att besöka 

mötesplatserna?  

 

• Vilken typ av aktiviteter skulle seniora invandrare vilja ha på mötesplatserna? 

4 METOD 

I metodavsnittet presenteras den valda metoden för studien, urval, genomförande, 

bearbetning samt analys av data. Avslutningsvis redogörs de etiska principerna samt studiens 

kvalitetskriterier.  

4.1 Metoddesign 

En kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte som är att undersöka varför seniora 

invandrare inte besöker de mötesplatser som finns för dem i kommunen. Widerberg (2011) 

beskriver kvalitativ metod som en forskningsstrategi med fokus på att tolka, beskriva, 

analysera, skapa förståelse för sociala sammanhang och hur individer upplever sin sociala 

verklighet. En kvalitativ metod är mest lämplig vid studier där syftet är att skapa en djupare 

förståelse om individen och det sociala sammanhang individen är del av. En djupare 

förståelse kan skapas utifrån subjektiva tolkningar, vilket innebär tolkningar av egna 

upplevelser, tankar och känslor och uppfattningar i relation till det som önskas undersökas. 

 

Till studien valdes kvalitativa intervjuer. Widerberg (2011) menar att intervjuer är ett verktyg 

för att öka förståelse för individers sociala verklighet, genom att uttrycka tankar och känslor 

utifrån egna synpunkter. Widerberg (2011) beskriver även att intervjuer är en av de 

vanligaste metoderna för att samla in data i kvalitativ forskning, vilket också bidrog till valet. 

Eftersom studien handlar om att undersöka varför seniora invandrare inte besöker 

mötesplatser kan därför kvalitativa intervjuer fungera som redskap för att besvara studiens 

syfte. 
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4.2 Urval 

För att hitta deltagare till studien tillämpades ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att intervjupersonerna väljs utifrån kriterier för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Kriterier som ställdes på deltagarna var att de skulle vara seniorer 

äldre än 65 år, invandrare med utomnordisk bakgrund som talar svenska och att de inte 

besöker någon av mötesplatserna.  

 

Information om studien samt förfrågan om att få hjälp med att hitta intervjupersoner 

skickades via e-post till olika verksamheter (församlingar, träffpunkter) som kommer i 

kontakt med seniora invandrare i Eskilstuna. En person i en av församlingarna svarade på 

mejlet, och vidarebefordrade mejlet sedan till en kollega som arbetar med seniora 

invandrare. Eftersom inget svar erhölls från resterande församlingar besökte författaren en 

församling inom Eskilstuna kommun. Författaren besökte församlingen eftersom den består 

av en stor målgrupp av seniora invandrare.  

 

Vid kontakt med församlingen informerade författaren prästen om studien och dess syfte 

samt frågade om tillåtelse för att på egen hand söka efter intervjupersoner i församlingen, 

vilket prästen godkände. Vid kontakt med seniorerna i kyrkan presenterades författaren och 

författaren berättade övergripande om studiens syfte. Därefter ställde författaren 

övergripande frågor till seniorerna för att kontrollera att de uppfyllde kriterierna för att delta 

i studien. De som var intresserade av att delta i studien svarade ja under samma tillfälle som 

författaren kontaktade dem i kyrkan. Kontaktuppgifter byttes mellan författare och seniorer 

och därefter ringde författaren upp seniorerna för bokning av intervju.  

 

Efter varje inbokad intervju skickades ett missivbrev ut till deltagarna via mejl. Ett 

missivbrev består av information om studien och dess syfte, tillvägagångssätt, hur 

konfidentialiteten skulle hanteras, publicering av resultatet, information om att deras 

delaktighet var frivilligt samt att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utformades. 

Patel och Davidson (2011) beskriver att det är av stor betydelse att använda missivbrev i 

studier eftersom den informerar intervjupersonen om studien och dess syfte. Det ansågs 

därför naturligt att ett missivbrev skulle användas till studien.  

 

Fem intervjuer genomfördes, tre män och två kvinnor från länderna; Irak, Kosovo, Syrien, 

Chile och Mexiko. Alla intervjupersoner var över 65 år, men inom ett brett åldersspann och 

hade bott i Sverige i mer än tio år. Två av intervjupersonerna bodde tillsammans med en 

partner, och tre intervjupersoner bodde ensamma. Deltagarna hade olika intressen som de 

tyckte om att tillbringa tid med på fritiden. 

4.3 Datainsamling 

 

De kvalitativa intervjuer som valdes till studien var semistrukturerade, vilket enligt 

Widerberg (2011) innebär att intervjufrågorna är förutbestämda men att det finns möjlighet 

att ställa följdfrågor, och att frågorna inte behöver ställas i en viss ordning. Vid tillämpning 

av semistrukturerade intervjuer menar Widerberg (2011) att det är lämpligt att utforma en 

intervjuguide innehållande ett antal teman och frågeställningar med syfte att de teman som 
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utformas ska utgöra en ram över vad som ska tas upp i intervjuerna. Utöver intervjufrågorna 

utformades en avslutande fråga om eventuella synpunkter från intervjupersonen. 

 

Författaren har utformat en intervjuguide (Bilaga B) innan intervjuerna genomfördes. 

Intervjuguiden bestod av tre teman som representerade studiens tre frågeställningar, varav 

två teman innehöll fyra intervjufrågor och ett tema innehöll sju intervjufrågor. Teman i 

intervjuguiden blev Mötesplatser för seniorer, Hur information ges till seniora invandrare 

för att de ska besöka mötesplatser och Vilken betydelse mötesplatser skulle ha för seniora 

invandrares hälsa.  

 

Innan inspelningen av intervjuerna startade gick författaren igenom missivbrevet (Bilaga A) 

tillsammans med intervjupersonerna för att kontrollera att de uppfattat missivbrevet på ett 

korrekt sätt. Därefter presenterades intervjuguidens teman för intervjupersonerna för att 

skapa en helhetsbild av den intervju som skulle ske. Intervjupersonerna blev även 

informerade om att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville det. Som Widerberg 

(2011) föreslår blev intervjupersonerna även informerade om att materialet från intervjuerna 

skulle presenteras som utsagor i form av text i studien och att fokus inte skulle vara på dem 

som personer.  

 

Under intervjuerna antecknade författaren vilket Widerberg (2011) beskriver kan vara 

positivt. Ifall inspelningsverktyget skulle sluta fungera kan det vara en god ide att anteckna. 

Det blir även enklare att titta tillbaka på svaren och ställa följdfrågor utifrån huvudfrågan om 

anteckningar tas. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade intervjupersonerna 

möjlighet att besvara frågorna med större bredd, de fick prata fritt och ta upp vad de ansåg 

vara viktigt. 

 

För att följa upp intervjupersonernas tankar och åsikter följdes intervjuguidens ordningsföljd 

och struktur, men ibland förekom det att frågor besvarades innan de hann ställas, vilket 

gjorde att frågorna fick strykas. Intervjufrågorna var öppna och följdfrågor ställdes vid behov, 

för att skapa en djupare förståelse kring fenomenet, samt för att få intervjupersonen att ge 

mer konkreta svar (Widerberg, 2011). Om intervjupersonen pratade om något som 

författaren tänkt fråga fick de prata färdigt utan att författaren avbröt dem. 

 

Intervjuerna genomfördes under dagtid hemma hos intervjupersonerna, eftersom deltagarna 

helst ville bli intervjuade i sina egna bostäder. De ansåg att de egna bostäderna var en plats 

de kände sig säkra och bekväma att intervjuas i, samt att det var en miljö där intervjuerna 

kunde genomföras ostört. Fyra av intervjuerna genomfördes i ett kök med stängd dörr, och 

en intervju genomfördes i ett rum i källaren med öppen dörr. Under en vecka genomfördes 

tre intervjuer, och veckan efter genomfördes två intervjuer, vilket sammanlagt gav fem 

intervjuer. Intervjuerna tog cirka 25- 40 minuter, förutom en intervju som endast tog 10 

minuter. Att en intervju tog 10 minuter kan bero på att intervjupersonen redan var besökare 

på mötesplatserna. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. Inspelningarna 

genomfördes endast efter att intervjupersonen godkänt det. Mobiltelefonen var låst med kod 

och inspelningarna överfördes till en dator direkt efter varje inspelning, för att materialet 

skulle vara samlat på en plats. 

 

Efter genomförandet av en intervju nämnde intervjupersonen något relevant för studien och 

för att få med den informationen i studien blev intervjupersonen tillfrågad om att upprepa 

det som hade sagts under inspelning med mobiltelefonen, vilket godkändes. Widerberg 
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(2011) menar att diskussioner om det studerande ämnet kan förekomma efter inspelning av 

intervjuer, och att författaren under motsvarande situation bör fråga intervjupersonen om att 

få spela in det som sagts.  

4.4 Databearbetning och analys 

En kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet har valts som 

analysmetod, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2011) innebär att författaren fokuserar på 

det synliga och uppenbara i intervjuutskriften, för att kunna begripa det transkriberade 

materialet samt innehållet i det som sagt under intervjuerna. För att kunna genomföra 

analysen genomfördes olika steg som redogörs nedan utifrån Widerberg (2011) och 

Graneheim & Lundman (2004): 

 

1. För att påbörja studiens analys har transkribering av intervjumaterialet genomförts 

direkt efter intervjuerna, vilket enligt (Widerberg, 2011) innebär att inspelningarna 

skrivs ut ordagrant i textform. Det transkriberade materialet samlades på en dator i 

Word- dokument under vecka 10 och 11, och blev totalt 40 A4 sidor text.    

 

2. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att skapa en helhets bild 

över materialet. Meningar eller fraser som besvarade studiens syfte och 

frågeställningar plockades sedan ut och sorterades i ett eget Word-dokument där 

intervjupersonerna fick varsitt avsnitt, vilket skulle underlätta igenkännandet av vem 

som sagt vad. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningar och fraser som 

meningsbärande enheter, som utefter dess likheter i innehållet ska besvara studiens 

frågeställningar. 

 

3.  Efter att ha plockat ut och sorterat meningsbärande enheter gjordes en kondensering 

för att underlätta hanteringen av meningsbärande enheter. Kondensering innebär 

enligt Graneheim och Lundman (2004) att meningsbärande enheter kortas ner utan 

att förlora sitt innehåll.  

 

4. De meningsbärande enheterna som kondenserats fick sedan koder. Koderna beskrev 

enheternas innehåll för att skapa en helhetsbild över det transkriberade materialet. 

Koderna skrevs in bredvid varje kondenserad enhet i samma Word-dokument som de 

kondenserade enheterna formades, med en fetare stil markerad i färgen lila för att 

lättare kännas igen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kodning att ett 

eller flera nyckelord binds ihop för att underlätta identifiering av de kondenserade 

enheterna.  

 
5. Koderna blev sedan indelade i både underkategorier samt huvudkategorier beroende 

på dess innehåll. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kategorier 

återspeglar det centrala innehållet i intervjuerna och är därför användbart i en 

manifest innehållsanalys. Liknande koder sattes ihop till tio underkategorier, som 

sedan sattes samman till tre huvudkategorier som representerade studiens 

frågeställningar: ”Vad seniora invandrare vet om de mötesplatser som finns för dem, 

Hur seniora invandrare kan bli mer intresserade av att besöka mötesplatser och 

Typ av aktiviteter seniora invandrare skulle vilja ha på mötesplatserna. 
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I resultatet redogörs citat för att framhäva viktiga delar i de olika kategorier. Citaten har dock 

bearbetats för att endast belysa det centrala i det intervjupersonerna har sagt under 

intervjuerna. De bearbetningar som utförs är att vissa ord har tagits bort från meningar ur 

citat och blivit ersatt av två hakparenteser med tre punkter […] för att avidentifiera 

intervjupersonerna. De meningar som bytts ut är meningar med namn. Pauser visas i citaten 

som tre punkter utan hakparenteser.  

 

Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel från det transkriberade materialet på 

meningsbärande enheter, kondensering, kodning, underkategori och kategori. 

 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”…en gång så gick jag på en 

föreläsning där det var en 

svensk författare som hade 

skrivit en bok om hans 

hemland, och 

förbättringsmöjligheter och 

såna saker. Och sen kom han 

och presenterade sin bok och 

så var det andra landsmän där 

och lyssnade till det han hade 

skrivit om. En sån liknande 

grej hade varit intressant. Att 

någon kommer och föreläsare 

och andra får diskutera.” 

Jag var på 

föreläsning där 

en författare 

presenterade 

sin bok. Vi fick 

därefter 

diskutera om 

boken vilket var 

intressant. 

Intressant med 

föreläsningar 

Föreläsning 

med diskussion 

Hur seniora 

invandrare kan bli 

mer intresserade av 

att besöka 

mötesplatserna 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvalitén på kvalitativ forskning används följande kvalitetskriterier; 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten till att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet handlar om hur trovärdig studien anses vara. Studiens resultat ska stämma 

överens med det intervjupersonerna har beskrivit (Hooloway & Wheeler, 2010). Under 

intervjuerna har följdfrågor ställts. Även meningar som intervjupersonerna har sagt 

upprepats av författaren, för att tillförsäkra att författaren tolkat deras verklighet på ett 

korrekt sätt. 

 

Överförbarhet handlar om att studiens resultat ska vara beskrivet på ett tydligt och detaljerat 

sätt för att andra ska kunna avgöra om resultat i studien kan tillämpas i liknande situationer 

eller på en annan befolkning (Holloway & Wheeler, 2010). I studien har sammanhang 

beskrivits så utförligt som möjligt utan att avslöja deltagarnas identitet. 
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Pålitlighet handlar om att författaren noggrant ska beskriva studiens process och 

tillvägagångssätt för att göra det möjligt för läsaren att bedöma hur tillförlitlig studien är 

(Holloway & Wheeler, 2010). Delmoment i forskningsprocessen har beskrivits så noggrant 

som möjligt för att läsaren ska kunna bedöma studiens pålitlighet.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att författarens egna värderingar och teoretiska 

inriktningar inte ska påverka studien (Holloway & Wheeler, 2010). För att uppnå kriteriet 

har relevant forskning och litteratur använts för att förknippa till den information som 

framförts i studien.  

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna blir informerade om studiens syfte och 

upplägg, att det är frivilligt att delta samt att de har rätt till att avbryta sitt deltagande när de 

önskar (Hooloway & Wheeler, 2010). Till studien har intervjupersonerna genom ett 

missivbrev blivit informerade om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att 

intervjuerna kommer att spelas in. 

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt till att bestämma över sitt 

deltagande (Hooloway & Wheeler, 2010). Inför studien fick intervjupersonerna själva 

samtycka ett deltagande genom att frivilligt tacka ja. De blev även informerade om att de 

kunde avsluta sin medverkan om de önskade. 

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet som deltagarna lämna in inte får 

användas till annat än studien (Hooloway & Wheeler, 2010). För att uppfylla nyttjandekravet 

kommer det insamlade materialet inte nyttjas till annat än studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas uppgifter ska förvaras så säkert som 

möjligt så att ingen obehörig ska kunna få tillgång till det (Hooloway & Wheeler, 2010). 

Intervjupersonernas uppgifter behandlades konfidentiellt. Ljudfiler samt intervjuutskrifter 

kommer efter studiens slut att raderas från mobil och dator. Resultatet av studien 

presenteras så att uppgifter som kan avslöja intervjupersonernas identitet valts att tas bort. 

Intervjupersonernas namn har också bytts ut till IP1 till IP5 för att inte avslöja 

intervjupersonernas identiteter.  

 

5 RESULTAT 

Resultatet från studiens fem intervjuer presenteras nedan. Dataanalysen resulterade i tio 

underkategorier som därefter blev indelade i tre huvudkategorier, vilket tillsammans utgör 

studiens resultat och redovisas i tabellen nedan. 

 



   14 

I resultatavsnittet benämns intervjupersonerna som IP1 till IP5. I resultatet redovisas citat 

från intervjupersonerna för att stärka resultatet. 

 

Frågeställning Huvudkategori Underkategori 

Vad vet seniora invandrare om 

de mötesplatser som finns för 

dem? 

Vad seniora invandrare vet om 

de mötesplatser som finns för 

dem 

Mötesplatsen 

Speciella tider för 

seniorer 

Hur kan seniora invandrare bli 

mer intresserade av att besöka 

mötesplatser? 

Hur seniora invandrare kan bli 

mer intresserade av att besöka 

mötesplatser 

Informera 

Besök dem 

Skapa intresse 

Vilken typ av aktiviteter skulle 

seniora invandrare vilja ha på 

mötesplatserna? 

Typ av aktiviteter seniora 

invandrare skulle vilja ha på 

mötesplatserna 

Sociala aktiviteter 

Föreläsning med 

diskussion 

Social gemenskap 

Möjlighet att ta sig 

till mötesplatserna 

Tolk 

5.1 Vad seniora invandrare vet om de mötesplatser som finns för dem 

Flera av seniorerna beskriver att de har blivit informerade om mötesplatser för seniorer. En 

av seniorerna som intervjuades hade dock inte fått information om mötesplatserna som 

erbjuds. Vidare beskriver dock alla seniorer att de skulle vilja veta mer om mötesplatserna.  

Informationen som seniorerna tagit del av har förmedlats av vänner och bekanta. Det visade 

sig även att seniorerna blivit informerade om samma mötesplats, men har inte besökt 

mötesplatsen. Vissa menar att de inte har besökt mötesplatserna på grund av att de inte har 

förstått vad det innebär att besöka den. Andra beskriver  att tiden inte räcker till, på grund av 

andra aktiviteter som ska utföras under dagarna. Det försvårar möjligheten för dem att 

besöka mötesplatserna.  

Ja verkligen, det tycker jag… jag skulle vilja lära mig mer om  [mötesplatsen]. (IP3) 

Ja, jag skulle säga [mötesplatsen]. Jag känner till. Jag har en väninna som går dit, dom 

tränar där också men jag är inte med. Jag har här och där och kyrkor, och sen man blir 

upptagen och man glömmer. jag visste inte faktiskt. (IP5) 

En av seniorerna har besökt en av mötesplatserna. Besökte var dock i samband med ett annat 

ärende. Senioren visste därför inte om att mötesplatsen fanns förrän besöket på platsen i 

samband med det andra ärendet. Trots att senioren själv har varit på mötesplatsen har inte 

information om mötesplatsens förmåner framkommit. 

Jag har hört om mötesplatser för seniorer, men det har inte varit en inbjudan utan det har 

varit en information om att det finns som har nått mig… på mötesplatsen själv. Jag har varit 

där på annat ärenden och fått veta att dem har speciella tider för seniorer. ( IP2) 
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5.2 Hur seniora invandrare kan bli mer intresserade av att besöka 

mötesplatser 

Vem som förmedlar information upplever flera av de intervjuade seniorerna vara avgörande 

för hur intresserade de kan bli av att besöka mötesplatserna. Att bli informerad via 

sjukvården, upplevs kunna vara ett fungerande sätt att skapa ett intresse på menar flera 

senior. Dessutom upplever en av seniorerna att sjukvården har ett ansvar att ge ut 

informationen om mötesplatser, men att den informationen som ges ut sedan är frivillig för 

individen att ta emot. Alla intervjupersoner upplever att de skulle känna att de prioriterades 

och var behövda av samhället om de skulle få information om mötesplatserna. 

Man ska kunna försöka genom sjukvården, eftersom det är sjukvården som tar hand om… 

dom har skyldighet… eller det är deras ansvar jag menar. Och sedan även frivillig och se vem 

som vill vara med och vi blir glada om vi bli informerade om att det finns folk som bryr sig om. 

(IP3) 

Den senior som idag besöker mötesplatser beskriver att sjukvården är en betydande arena 

eftersom de kan förmedla information på ett bra sätt, vilket kan göra seniorerna intresserade 

av att besöka dem. Senioren upplever sjukvården som en bra arena för 

informationsspridning eftersom senioren blev motiverad av att besöka mötesplatsen genom 

ett besök hos sjukgymnasten. Vidare beskriver samma senior att ett deltagande på de 

aktiviteter som mötesplatser erbjuder har lett till en bättre livskvalité och anser därför att det 

är viktigt att information om mötesplatser når fler seniorer. 

[…]  och efter att kursen var slut så sa sjukgymnasten att vi måste fortsätta vidare med 

gymnastiken. Och sjukgymnasten berättade om [mötesplatsen], och jag var jätteglad. Jag inte 

vetat om det innan… Jo, som dem informerade på vårdcentralen. Det var jättebra, om kunde 

göra så på många ställen. Så många, många man vet inte. (IP1)  

I överlag beskriver seniorerna att det vore nyttigt att besöka de platser och föreningar 

invandrare vistas på och informera dem om mötesplatserna. Vidare beskriver de att den 

information som ska ges är bland annat syftet och målet med mötesplatserna samt på vilket 

sätt mötesplatser kan bidra till ökad livskvalité för dem.  

Om jag skulle välja om jag skulle få en information först om den mötesplats som har startats 

och vad dem har för mål och sånt där… men också varför det är bra för mig att gå dit (IP3) 

Vilket enligt seniorerna kan vara viktigt då många seniora invandrare inte har kunskap om 

mötesplatser och dess förmåner. Att samarbeta med exempelvis präster från olika 

församlingar och låta dem sprida information om mötesplatser till senior besökare är enligt 

seniorerna ett bra sätt att nå dem på.  

Försöka att gå där invandrare finns, skapa trygghet… ja det är så man drar folk. man kan gå 

hämta dem. Man kan gå till […] kyrkan, berätta om sig själva, berätta lite om mötesplatserna. 

Visa dem kärlek, ödmjukhet… ge dem tid. (IP5) 

Seniorerna förklarar även skriftlig information som ett sätt att nå samt skapa ett intresse 

bland dem. Informationen bör då vara skriven på flera olika språk, eftersom alla seniora 
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invandrare inte kan tala svenska, samt att det även kan skapa en uppfattning om att 

invandrargruppen prioriteras i samhället. Seniorerna tyckte att information genom 

telefonsamtal inte bör föredras, eftersom det kan rubba intresset då det kan vara större risk 

för missförstånd. Med det menar seniorerna att språksvårigheter kan vara ett hinder för 

förståelse av det som sägs.  

Typ såna skriftliga… det finns informationsblad som man skickar ut i områden. Alltså sån 

reklam typ. Eller brev skulle nå mig på bästa sättet också. Det är bättre att ha det skriftligt och 

att man skriver på inte bara svenska, typ på arabiska och andra språk.  Skulle det vara så att 

dem ringer, alltså att någon ringer och ska informera mig kommer jag inte att uppfatta den 

informationen på bästa sättet. ( IP2) 

Vidare nämner seniorerna att det är betydelsefullt att föra en dialog med seniora invandrare 

och ta reda på vad som intresserar dem. Att göra en undersökning för varje invandrargrupp 

då alla invandrargrupper inte har samma intresse är ett förslag som en av seniorerna 

upplever kan bidra till en förståelse om olika invandrargruppers intressen. De föreslår även 

en aktivitetspanel där seniora invandrare får vara med och bestämma aktiviteter som ska 

finnas på mötesplatser som ett bra sätt att locka dem till att besöka dem.  

Det är viktigt att man för en dialog med gruppen som man vill locka, för att ta reda på vad det 

är dem är intresserade av att göra. Att man gör en undersökning på en grupp som är 

representativ för de etniciteterna som finns i […] området. exempelvis här så kanske vi har 

många kurder, då är det kurder som får liksom svara för vad dem tror skulle vara aktiviteter 

som lockar andra kurder. (IP2)  

5.3 Vilken typ av aktiviteter seniora invandrare skulle vilja ha på 

mötesplatser  

Alla seniorer uppgav ett intresse av att vara delaktig på en mötesplats som får dem att 

uppleva meningsfullhet genom sociala aktiviteter samt social gemenskap. Den typ av 

aktiviteter varierade mellan intervjupersonerna. Vissa beskriver att de vill ha aktiviteter i 

grupper där de kan få kontakt med andra. Aktiviteter som utflykter, dans, musik, gymnastik, 

lekar och handarbete var önskemål från seniorerna. Seniorerna beskriver att en mötesplats 

som ger möjlighet till aktiviteter med ett intellektuellt värde där seniorerna kan bli 

informerade om ämnen och där de kan diskutera exempelvis politiska frågor hade varit till 

nytta. Aktiviteter där seniorerna kan lära sig något nytt samt utbyta erfarenheter tillsammans 

med andra, visar sig vara betydelsefullt. Vissa seniorer har också ett intresse för mötesplatser 

som bjuder in olika aktörer för att presentera något de jobbat på och sprider kunskap kring 

ett specifikt ämne, i form av seminarium, föreläsningar eller diskussionsforum. 

Jag vill inte delta om inte aktiviteterna har ett intellektuellt värde. Det ska inte vara så att vi 

ska sitta och skvallra… jag har kommit till Sverige som politisk flykting från ett land där man 

inte har yttrande frihet, så att kunna diskutera såna ämnen är av intresse. Sånt som vi får 

diskutera i Sverige. Typ politik och sådana saker… en gång så gick jag på en föreläsning där det 

var en svensk författare som hade skrivit en bok om sitt hemland, och förbättringsmöjligheter 

och såna saker. Och sen kom han och presenterade sin bok och så var det andra landsmän där 

och lyssnade till det han hade skrivit om. En sån liknande grej hade varit intressant. Att någon 

kommer och föreläsare och andra får diskutera. (IP2) 
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Seniorerna beskriver språket som avgörande för att de ska delta i vissa aktiviteter, men att 

språket i sig inte är avgörande för om de ska besöka mötesplatser eller inte. Vidare beskriver 

seniorerna att en mötesplats med tolk som kan flera språk skulle vara betydelsefullt för 

seniora invandrare som inte kan tala bra svenska. De beskriver dock att det enda tillfället det 

är viktigt med användning av tolk är tillfällen där seniorerna behöver ingå i större 

diskussionstillfällen. Eftersom de tycker att det är viktigt att de kan kommunicera 

tillsammans med andra vid informationsutbyte.  

Det här med stöd och IT är intressant. Språket är barriären, ett problem… föreläsningar skulle 

kunna vara på svenska men tillgången till tolk är viktigt där, så ändå om jag kan förstå så vill 

jag också kunna förmedla vad jag tycker, så att det blir intellektuellt givande… Teater hade 

också varit kul och det är okej om just det är på svenska. (IP2). 

I alla intervjuer lyftes betydelsen av social gemenskap. Seniorerna menar att samhörighet 

med andra människor är en viktig del av livet, eftersom det bidrar till en upplevd livsglädje 

och livslust. Vidare beskriver seniorerna att de uppskattar alla nära relationer de har med 

familj medlemmar och vänner, och att de inte hade klarat sig utan dem. 

Har man inte kontakt med folk så har man ingenting. Det är liksom det som är huvudsaken. 

För att kunna sprida både glädje och allt som finns i denna värld, man måste ha kontakt och 

umgås med varandra (IP3) 

Vilka personer som besöker mötesplatsen har inte någon betydelse, menar flera av 

seniorerna, men en variation av bakgrunder hade varit givande eftersom det skapar en 

möjlighet att ta lärdom från olika kulturer erfarenheter. Seniorerna beskriver att de vill ha 

mötesplatser som är fria från konflikter och fördomar. Mötesplatserna ska även ge dem 

möjligheten att kunna sprida och uppleva glädje i samband med besök på mötesplatserna. 

Seniorerna vill även skapa nya kontaktnät tillsammans med andra besökare på 

mötesplatserna. En mötesplats där besökarna kan känna sig betydelsefulla visar sig också 

vara ett behov bland seniorerna. Vidare beskriver seniorerna att känslan av att vara 

betydelsefull kan uppnås genom att exempelvis hjälpa till med olika arrangemang på 

mötesplatserna. Genom att utöva och lära andra något de är duktiga på, men att också kunna 

bli bekräftad av både sig själva och omgivningen kan enligt seniorerna bidra med känsla av 

att vara betydelsefull. 

Och göra nånting, visa till exempel, till här i Sverige, till nån som vill ha information från dem 

visa till dem. Jag virkar hon kan inte virka, jag kan lära henne. Eller lära varandra matlagning 

från olika länder (IP5) 

Något som förekom i en av intervjuerna var att det inte är alla seniorer som definierar sig 

själva som seniorer även om de är över 65 år. Resomenaget förtydligas av en seniorer som 

beskriver att ett umgänge med äldre personer kan få en person att känna sig äldre. Att känna 

sig äldre är något som senioren inte tycker om. Den typ av mötesplats senioren skulle vilja 

vara delaktig på är mötesplatser med en variation av både yngre och äldre personer. 

Mötesplatserna ska kunna erbjuda möjligheten till fysiska aktiviteter. 

Om jag skulle gå till någon mötesplats eller liknande för äldre så skulle det få mig att känna 

mig gammal. När jag går till gymmet så känner jag mig yngre, trots att jag är äldre. Det gör 
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mig ledsen när jag är runt människor som är äldre. För att jag tycker synd om dem när det är… 

dem börjar berätta om sina problem, sen kommer dem till mig och de är…. men när jag träffar 

personer som är yngre, dem är fulla av energi. Dem har inte problem alls, och för mig är det 

positiv, 100 procent… om det skulle blandas med yngre personer, inte bara gamlingar… det 

kan vara ungdomar eller lite äldre… Men yngre kanske 30-40 år. Att göra samma sak, att 

träna… för att mitt intresse är träning, styrketräning. Jag sitter på högre nivå. (IP4) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metoddesign 

En kvalitativ metod ansågs lämplig till studien eftersom syftet med studien var att undersöka 

varför seniora invandrare inte besöker de mötesplatser som finns för dem i kommunen. En 

kvalitativ metod var att föredra jämfört med en kvantitativ metod eftersom en kvantitativ 

metod istället fokuserar på kvantifierbara data. Kritik som riktas mot kvalitativ forskning är 

att den kan vara alldeles för subjektiv och att resultatet av forskningen kan påverkas av 

författarens egna värderingar och bedömningar (Bryman, 2011). Under studiens process har 

författaren varit medveten om sin förförståelse, och har därför strävat mot att ha ett neutralt 

förhållningssätt och inte låtit egna värderingar fått styra studien. Trots att författaren varit 

medveten om den egna förförståelsen under studiens genomförande finns en medvetenhet 

om att studiens resultat och kvalitet kan påverkats. 

Till studien valdes individuella intervjuer istället för exempelvis fokusgrupper. Holloway och 

Wheeler (2010) beskriver fokusgrupper som en form av gruppintervjuer där deltagarna med 

samma upplevelser och karaktärsdrag tillsammans får diskutera kring ett ämne. Vidare 

beskriver Holloway och Wheeler (2010) att fokusgrupper kan skapa möjligheter till djupare 

diskussioner kring diskussionsämnet, vilket kan ge ökad förståelse för lösningar och frågor 

som intervjuaren tidigare inte tänkt på. Individuella intervjuer ansågs vara den bästa 

intervjumetoden för datainsamling, eftersom intervjuer i grupper hade kunnat leda till 

missförstånd bland intervjupersonerna samt att det finns en risk att intervjupersonerna inte 

skulle känna sig bekväma av att dela tankar och åsikter med övriga seniorer. 

6.1.2 Urval  

Att ett målinriktad urval tillämpades i studien beror på att syftet riktades mot seniora 

invandrare, vilket var nödvändigt för att besvara studiens syfte. Studiens urval bestod av fem 

seniora invandrare med olika bakgrunder. Det var tidigare tänkt att begränsa urvalet till tre 

invandrargrupper: Somalia, Syrien och Kurdistan, men det blev inte av eftersom författaren 
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upplevde svårigheter att nå personer från Somalia, Syrien och Kurdistan som var 

intresserade av att delta i studien, och som uppnådde de kriterier som ställdes på deltagarna. 

Eftersom verksamheterna som författaren mejlade för att få hjälp med att hitta 

intervjupersoner inte svarade på mejlen, uppsökte författaren intervjupersoner genom att 

besöka en kyrka. Då urvalsprocessen var tidsbegränsad i och med att studien skulle 

genomföras under 10 veckor var det en fråga om tidsbrist, vilket författaren upplevde vara en 

utmaning. Om författaren inte hade lyckats hitta intervjupersoner under den tid 

urvalsprocessen planerats att ske, hade studien påverkats negativt. 

Ett urval av både män och kvinnor och personer med olika bakgrunder anses ha varit till 

fördel för studien, eftersom det har bidragit till en ökad variation i resultat. Det kan bero på 

att tankar och åsikter från seniorerna grundas ur olika perspektiv. Det finns en risk att 

personer som lättare tackar ja till att delta i studien är de som upplever att de har en god 

livskvalité samt är nöjda med livet, i jämförelse med personer som upplever att de är 

missnöjda med sin livskvalité eller är skeptiska till studien, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Seniorerna uppskattade användningen av missivbrev då de tyckte att missivbrevet gav dem 

en ram över studiens syfte samt vad de hade för rättigheter. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att ett missivbrev även kan skapa en trygghet mellan intervjupersonen och 

intervjuaren. Författaren upplevde att en genomgång av missivbrevet tillsammans med 

seniorerna skapade en trygghet mellan seniorerna och intervjuaren. 

Intervjuprocessen bestod av komplikationer. En av seniorerna ställde in intervjun på grund 

av sjukdom, vilket gjorde att intervjun fick flyttas till ett senare datum. En av 

intervjupersonerna gick inte att nå. För att hitta en annan intervjuperson besökte författaren 

kyrkan där ett målinriktat urval tidigare tillämpats, och hittade ny person som blev urvalets 

femte senior. Eftersom studiens urval kunde bestå av fem till sex seniorer fanns det utrymme 

för ytterligare en senior, vilket innebär att den senior som inte gick att nå fortfarande skulle 

kunna delta i studien. 

Under en av intervjuerna framkom det att en senior är en besökare av mötesplatserna vilket 

författaren inte var medveten om, förrän vid intervjutillfället. Eftersom intervjuguiden var 

utformad för seniorer som inte besöker mötesplatser hade författaren svårigheter att avgöra 

om senioren (IP1) skulle räknas som bortfall. Då en av studiens frågeställningar var att ta 

reda på hur seniora invandrare kan bli intresserade av att besöka mötesplatserna bestämde 

sig författaren för att ha kvar senioren i studien. De frågor som ställdes handlade om hur 

information om mötesplatserna hade nått senioren samt vad som gjorde att intervjupersonen 

blev intresserad av att besöka mötesplatserna, vilket författaren ansåg vara till fördel för 

studien. 

Tolk användes under en av intervjuerna, eftersom intervjupersonen (IP2) kände sig osäker 

över sin förmåga att behärska språket. Kvale och Brinkmann (2011) nämner att fördelar med 

användning av tolk är att det gör det möjligt för kommunikation mellan personer som inte 

talar samma språk. Nackdelar med användning av tolk kan dock vara att tolken förkortar 

svaren, vilket riskerar att innebörden i de svar som lämnas går förlorat (Kvale & Brinkmann, 

2011). Senioren förstod frågorna som ställdes, men behövde hjälp med att formulera svaren 

på svenska. Inga misstankar om att tolken förenklat det intervjupersonen sagt väcktes hos 

intervjuaren. 
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Författaren hade ingen relation med seniorerna vilket ses som en fördel enligt Bryman (2011) 

som nämner att bekantskap kan leda till att intervjupersonen inte vågar ge tillräckligt öppna 

och ärliga svar, vilket kan påverka intervjuerna negativt. Intervjupersonerna upplevdes som 

öppna och ärliga samt hade lätt att dela med sig av sina tankar och åsikter. Dessutom hade en 

bekantskap med seniorerna gjort det svårt att bibehålla ett professionellt genomförande av 

intervjuer. Vidare beskriver Bryman (2011) att intervjupersonen kan vid intervjuer ge svar 

som de tror att intervjuaren vill höra, vilket författaren upplevde under en av intervjuerna då 

osäkerhet kring givna svar påvisades. 

6.1.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Vid semistrukturerade intervjuer menar Widerberg 

(2011) att intervjuaren följer en intervjuguide med frågor som ska fungera som stöd samt att 

det tillförsäkrar att de frågor som ska utforma resultatet ställs. Semistrukturerade intervjuer 

valdes för att kunna fånga upp seniorernas upplevelser. Eftersom författaren ville genomföra 

intervjuer med flyt valdes därför förutbestämda frågor innan intervjuernas start. Dessutom 

har användning av en intervjuguide varit till en fördel eftersom författaren tidigare inte hade 

någon erfarenhet av att genomföra intervjuer. 

Nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att vissa frågor som kan vara ett underlag för 

besvarandet av studiens syfte och frågeställningar inte ställs, vilket kan påverka studiens 

resultat. Då flertal frågor är förutbestämda kan det dock leda till att författaren bli för inställd 

på att ställa just de frågorna, och kan därför gå miste om andra frågor som kan vara mer 

lämpliga beroende på vad intervjupersonen berättar. För att undvika att vara för inställd på 

de förutbestämda frågor som skapades innan intervjuernas start, har författaren ställt 

följdfrågor under intervjuerna beroende på seniorernas svar vilket ses som en fördel för 

studiens resultat. Författaren har under intervjuerna försökt undvika att ställa ledande frågor 

då Widerberg (2011) beskriver att ledande frågor kan leda till problem vid granskning av 

intervjukvalitén. Eftersom det är seniorernas tankar och åsikter som är i fokus har 

intervjuaren därför varit noga med att låta seniorerna leda intervjuerna. 

Alla seniorer godkände att intervjuerna spelades in vilket bidrog till att författaren kunde 

fokusera på intervjun och enbart anteckna några minnesanteckningar för att få en ram över 

vad som hade samtalats samt titta tillbaka på svaren och ställa följdfrågor. Enligt Bryman 

(2011) kan intervjupersonerna förlora koncentrationen och uppleva obehag vid inspelning av 

intervjuer eftersom varje ord av det som sägs kommer att finnas på band. Att intervjuerna 

spelades in var inget som författaren uppfattade vara ett problem. Att alla intervjuer förutom 

intervjun med senioren som besökte mötesplatser höll sig inom den uppsatta tidsramen på 

25- 40 minuter anses vara positivt. Bryman (2011) menar att intervjuer som varar under en 

kort tid kan bero på att något har missats eller är bristande i intervjuguiden. 

Under intervjuerna kunde seniorerna bli för personliga och prata om ämnen som inte var 

relevant för studien. För att leda deltagaren tillbaka till ämnet ställde författaren frågor från 

intervjuguiden eller följdfrågor utifrån det intervjupersonen tidigare sagt. Det förekom även 

att författaren ställde följdfrågor innan intervjupersonen hunnit avsluta sin mening, då 

intervjuaren uppfattat det som att intervjupersonen hade pratat klart eller att det 

intervjupersonen vill få fram hade förståtts. Istället borde författaren vänta och säkerställt att 
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intervjupersonerna hade pratat klart innan följdfrågor ställdes för att skapa sig en djupare 

förståelse. 

Att intervjuerna genomfördes hemma hos intervjupersonerna har sina för- och nackdelar. 

Fördelarna är att seniorerna är i en bekant miljö, intervjuerna skedde ostört och där 

seniorerna kunde vara bekväm och avslappnade samt inte behövde uppleva oro över att 

någon i omgivningen skulle höra samtalet. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

intervjuerna genomförs i en lugn och ostörd miljö så att det inspelade materialet blir av god 

kvalitet. Eftersom de inspelade materialet var av god kvalitet kunde författaren höra det som 

sagts under intervjun bra, vilket underlättade transkribering av intervjumaterialet. 

Nackdelen är att seniorerna ibland upplevdes för bekväma av författaren och kunde bli för 

personliga, vilket framkom då de bland annat visade personliga föremål i hemmet under 

intervjuerna. 

Urvalet bestod av tre män, och eftersom författaren är en kvinna kan det ur ett 

genusperspektiv ha haft en påverkan på studiens form och innehåll. Författaren upplevde 

vissa av de manliga deltagarna som flörtiga. Författaren upplevde situationen som ansträngd 

och att det var en utmaning att stoppa den flörtiga tonen och kommentarer som några av de 

manliga seniorerna riktade mot författaren. Kanske orsakades kommentarerna av osäkerhet 

eller av vana, och beteendet avtogs så fort de märkte att deras flörtiga kommentarer inte 

besvarades. Intervjun som genomfördes i ett rum i källaren upplevdes som mycket otryggt 

för författaren och kan ha påverkat resultatet genom att intervjun kan ha upplevts svårare att 

utföra av författaren. 

Efter vissa intervjuer samtalades det vidare om ämnet mellan författaren och 

intervjupersonerna. Författaren startade då en ny inspelning för att fånga upp relevanta 

upplevelser som senioren delade i samtalet. Att intervjuaren efter inspelad intervju startade 

en ny inspelning för att få med det relevanta intervjupersonen sagt efter genomförandet av 

intervjun upplevdes som god. Widerberg (2011) beskriver också att inspelning efter intervju 

är vanligt i kvalitativa studier, och kan vara en god ide för att få med relevant information för 

att besvara studiens syfte. Intervjupersonen blev tillfrågad om att upprepa sig under 

inspelning, vilket godkändes. 

Intervjufrågorna upplevdes besvara studiens teman och frågeställningar. I och med att teman 

skapades utifrån studiens frågeställningar har det gett en ram över det författaren önskade 

ställa frågor om under intervjuerna. Vissa av frågorna i intervjuguiden ställdes inte eller 

ställdes i olika ordningsföljd då seniorerna ibland besvarade frågor innan de ställdes. Något 

som författaren kunde ha gjort annorlunda är att ha utfört pilotintervjuer innan 

intervjuernas start, för att kontrollera att frågorna i intervjuguiden höll en bra struktur och 

kunde besvaras utan problem. Vid genomförandet av intervjuer upplevde seniorerna ibland 

svårigheter att förstå frågorna. För att de skulle förstå frågorna samt för att undvika 

missförstånd, fick intervjuaren förtydliga och formulera om frågorna. Att formulera om 

frågorna innebär även att frågorna förenklas, vilket kan ha lett till att frågorna förlorat sin 

ursprungliga innebörd samt haft en påverkan på resultatet. Att intervjupersonerna inte 

förstod frågorna kan även bero på att de alla har olika hemspråk. 
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6.1.4 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes direkt efter varje intervju för att spara tid 

men också för att intervjuerna fortfarande fanns färska i minnet hos författaren. En manifest 

innehållsanalys valdes som analysmetod vilket enligt Kvale och Brinkmann (2011) analyserar 

det som uttrycks direkt i ord. En latent innehållsanalys valdes bort då studien inte syftade på 

att analysera underliggande meningar samt för att en latent innehållsanalys enligt Widerberg 

(2011) ökar risken för feltolkningar. På grund av tidsbrist genomfördes ingen 

respondentvalidering, vilket enligt Bryman (2011) innebär att intervjupersonerna ska få läsa 

igenom analysen när den utförd, för att medge att det stämmer överens med det dem 

menade. I och med att respondentvalidering inte genomfördes kan det ha bidragit med att 

författaren missuppfattat något som sagts som på grund av det får en annan betydelse i 

studiens resultat. Då dataanalysen genomfördes av en och samma person ses dock som en 

styrka. 

Under intervjuerna uppstod tankar hos författaren kring ämnet som enligt Holloway och 

Wheeler (2010) kan ses som meningsbärande enheter och kan därför påverka materialet. För 

att inte låta egna tankar och värderingar påverka studien har författaren under studiens gång 

utfört en granskning i form av loggbok, där reaktioner, tankar och åsikter antecknats. På det 

viset har förförståelse inte haft ett inflytande i studien. Holloway och Wheeler (2010) nämner 

även att utvalda kategorier kan leda till att betydelsefull information kan gå förlorat under 

analysen. Då teman med frågor i intervjuguiden skapades utifrån studiens frågeställningar, 

anses inte viktig information ha gått förlorad. 

Formulering av koder till underkategorier upplevdes som en utmaning för författaren, 

eftersom vissa koder hörde ihop och kunde passa in i flera av underkategorierna. Graneheim 

och Lundman (2004) nämner att det vid kodning av meningskondenserade enheter kan vara 

svårt att behålla kondenseringarnas innebörd eftersom det som sagts kan gå till miste. 

Författaren upplever inte att det som sagts har gått till miste. 

Författaren upplevde svårigheter med att välja ut citat, eftersom information som kunde 

underlätta identifiering av intervjupersonerna framkom under intervjuerna. De utvalda 

citaten fick därför ersatta namn som kunde kopplas till intervjupersonerna med […] för att 

skydda deltagarnas identitet. En matris över meningsbärande enheten, kondenserade 

meningsenheten, koden, underkategorin och teman upplevdes som positivt eftersom det gav 

en helhetsbild över materialet. Dessutom underlättade matrisen analysen av innehållet och 

gjorde det enklare att välja ut relevanta citat för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

För att studien ska vara tillförlitlig har författaren tagit hänsyn till kvalitetskriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att konfirmera.  

För att följa trovärdighetskriteriet har citat använts och kan stärka uppfattningen om vad 

som sagts. Seniorerna blev även informerade om att de kunde få intervjuutskrifterna för att 

kontrollera att det stämde överens med det som framkom under intervjuerna. Att seniorerna 

skulle koppla mötesplatser för seniorer med övriga mötesplatser var något som författaren 
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ville undvika eftersom det hade minskat studiens trovärdighet. Författaren har därför varit 

noga med att förklara för seniorerna vilken typ av mötesplatser intervjuerna skulle handla 

om. Dessutom kan även användning av tolk ha haft en påverkan på trovärdigheten. 

Författaren är medveten om att läsaren kan ha svårigheter att bedöma hur överförbart 

resultatet är, eftersom det är svårt att överföra ett resultat till en större befolkning då urvalet 

endast består av fem personer, samt för att deltagarna beskrevs i försiktighet i syfte att 

skydda deras identitet. För att möjliggöra för läsaren att granska arbetet samt kunna bedöma 

dess pålitlighet har författaren beskrivit forskningsprocessen så tydligt som möjligt samt 

använt relevanta källor. 

Kvalitativ metod kan anses vara för subjektiv eftersom resultat i studien kan påverkas av 

författarens förförståelse (Widerberg, 2011). För att undvika författarens egna intressen och 

värderingar från att påverka resultatet har författaren försökt hålla ett neutralt 

förhållningssätt, trots det är författaren medveten om att förförståelse kan ha haft ett 

inflytande på studiens resultat. 

6.1.6 Forskningsetiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som beskrivs av Holloway och 

Wheeler (2010).  

Ett missivbrev med information om studiens syfte samt att intervjuerna skulle bli inspelade 

mejlades till seniorerna. Eftersom alla seniorer inte ägde en mejladress samt att det inte är 

säkerställt hur ofta de kontrollerar mejlen har ett missivbrev tagits med under intervjuerna 

för att seniorerna tillsammans med författaren kunde gå igenom missivbrevet och säkerställa 

att de hade förstått den information som gets. Deltagandet var frivilligt vilket även var 

beskrivet i missivbrevet. Ett samtycke av seniorerna krävdes för att de skulle ha en möjlighet 

att delta i studien. 

Uppgifter och material om seniorerna har hanterats konfidentiellt. Seniorernas namn har 

inte angivits och resultat har redovisats på ett vis att ingen förutom författaren ska kunna 

identifiera vad som har sagts av vem. I resultatsavsnittet hänvisas seniorerna som IP1 till IP5, 

och vissa ord har tagits bort från citat och blivit ersatt av två hakparenteser med tre punkter 

för att avidentifiera intervjupersonerna. 

Vid tillämpning av ett målinriktad urval var författaren själv och frågade endast de seniorer 

som inte hade något sällskap, för att ingen obehörig skulle förstå vad samtalet gällde. 

Information som deltagarna lämnat har endast nyttjats till studien och ingenting annat, 

vilket seniorerna även blev informerade om. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Vad seniora invandrare vet om de mötesplatser som finns för dem 

I studiens resultat har information om mötesplatser som nått seniora invandrare endast 

förmedlats från vänner och bekanta. Att informationen endast förmedlats från vänner och 

bekanta och inte de som ansvarar för mötesplatserna, kan enligt Folkhälsomyndigheten 

(2010) bero på att det är en utmaning att nå ut med information till alla äldre personer som 

kan tänka sig vara intresserade av att besöka mötesplatser. Trots att seniorerna inte visste 

mycket om mötesplatser beskrev de att de skulle vilja bli mer informerade om mötesplatser, 

vilket visar att seniora invandrare är intresserade av att delta på mötesplatser. Att vilja veta 

mer om mötesplatser kan även bidra till ökat intresse av att besöka dem, eftersom seniorerna 

då skulle skapa sig en helhetsbild över vad det innebär att besöka mötesplatser. 

 

Den typ av information seniorerna hade fått handlade endast om fysisk aktivitet som 

mötesplatserna erbjuder. Seniorerna kan därför uppfattat det som att mötesplatserna endast 

är till för de som vill vara fysiskt aktiva. Att endast bli informerad om fysisk aktivitet kan leda 

till att seniorer som inte är intresserade av fysisk aktivitet inte kommer att bli intresserade av 

att besöka mötesplatserna. Fiske (1997) menar att det i det fallet har uppstått 

effektivitetsproblem, vilket innebär att den mottagna informationen inte har påverkat 

mottagarens beteende. 

 

Senioren som besökt mötesplats i samband med annat ärende visste inte om att mötesplatsen 

fanns förrän besöket på mötesplatsen skedde. Senioren visade sig inte begripa vad som 

skedde på mötesplatsen och har därför inte tagit tillfället i akt att besöka mötesplatsen igen. 

Antonovsky (2005) menar att det är viktigt att individen begripa det som sker runt omkring 

för att känna ett sammanhang med sin omgivning. Att intervjupersonen inte begrep sin 

omgivning kan exempelvis bero på att besöket på mötesplatsen varade under en kort tid. 

6.2.2 Hur seniora invandrare kan bli mer intresserade av att besöka mötesplatser 

Att bli informerad om mötesplatserna via sjukvården upplever flera seniorer kunna vara ett 

fungerande sätt att skapa ett intresse på. Dock beskriver Socialstyrelsen (2011) att seniora 

invandrare anser att de har mindre tillgänglighet vilket minskar delaktigheten till den 

information som ges av sjukvården. Socialstyrelsen (2011) förklarar språksvårigheter som en 

orsak till att seniora invandrare är mindre delaktiga i den information som ges av sjukvården. 

Varför seniorerna i denna studie vill bli informerade av sjukvården trots att Socialstyrelsen 

(2011) nämner att seniora invandrare har svårt att ta del av den information som ges av 

sjukvården, kan bero på att de seniorer som blev intervjuade kan det svenska språket 

flytande och har adapterat sig bra i samhället genom anskaffande av familj, vänner, jobb och 

anser därför inte att de har problem gällande språksvårigheter, vilket även tyder på en bra 

hälsa och välbefinnande i livet. 

 

Varför information om mötesplatserna inte når seniora invandrare kan förklaras med 

Shannon och Weavers modell om överföring av information. Fiske (1997) beskriver att 

metoden för sändning av information, vilket sammanhang informationen förmedlas och 

relationen mottagaren har till avsändaren har stor betydelse för hur information motas. För 

att tillämpa modellen på studien kan informationskälla exempelvis vara Eskilstuna kommun 
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som vill informera seniora invandrare om mötesplatserna i syfte att öka deras delaktighet på 

mötesplatserna. Avsändaren kan i fallet vara sjukvården (läkare, sjukgymnast mm.) som 

genom en kanal sprider budskapet till seniora invandrare. Kanalen kan exempelvis vara att 

seniora invandrare blir tipsade om att besöka mötesplatserna utav en läkare eller 

sjukgymnast eller får med en broschyr med information om mötesplatserna efter varje 

läkarbesök. Brus som kan uppstå är att det vid läkarbesök inte finns tid över för information 

om mötesplatserna. Även språksvårigheter kan hindra att budskapet nås effektivt, vilket även 

tydliggörs av Johansson (2014) som menar att språket kan leda till svårigheter att nå ut med 

information till seniora invandrare, vilket kan påverka den effekt information får på 

mottagaren. 

 

Den senior som blev informerad om mötesplatser genom ett besök hos sjukgymnasten, hade 

tidigare aldrig hört talas om mötesplatser för seniorer. Hur sjukgymnasten informerade 

senioren kan ha haft en stor betydelse för skapandet av motivation för att besöka dem. 

Sjukgymnasten kan på ett tydligt och noggrant sätt ha förklarat vilka fördelar mötesplatserna 

skulle kunna ha på seniorens hälsa och på det sättet lyckats göra intervjupersonen 

intresserad av att besöka mötesplatser.  

 

Att besöka platser och föreningar äldre invandrare vistas på eller samarbeta med etniska 

föreningar skulle enligt seniorerna i studien göra seniora invandrare intresserade av 

mötesplatserna. Det är viktigt att det även sker en tvåvägs dialog mellan den som sprider 

information, och seniora invandrare för att effektivt ta reda på vad seniora invandrare är 

intresserade av och samtidigt skapa mening av budskapet.  

 

Torres (2008) beskriver i sin studie att äldre invandrare oftast betraktas som en homogen 

grupp och sätts därför in i en och samma sociala kategori. Det beskrivs som problematisk 

eftersom äldre invandrare är en heterogen grupp av personer med bland annat olika 

bakgrund, religion, kulturer och språk. Som Torres (2008) beskriver bör inte seniora 

invandrare betraktas som en homogen grupp eftersom de alla skiljer sig åt. Det finns många 

olika aspekter att se till och därför kan inte seniora invandrare betraktas som en grupp där 

alla tänker lika och delar samma åsikter, utbildningsbakgrund, socioekonomisk status och 

förutsättningar.  

6.2.3 Vilken typ av aktiviteter seniora invandrare skulle vilja ha på mötesplatser 

Seniorerna nämner att de har ett behov av att vara delaktiga i aktiviteter där de kan vara del 

av en social grupp. Att delta i samtalsämnen i form av seminarium och föreläsningar där 

seniora invandrare får diskutera kring olika ämnen samt byta erfarenhet med andra, visade 

sig vara betydelsefullt. Även Statens folkhälsoinstitut (2009) beskriver att mötesplatser kan 

främja en stödjande miljö för seniorer genom att skapa aktiviteter där de har möjlighet att 

vara aktiva och engagera sig i samtalsämnen tillsammans med andra samt delta i olika 

sociala sammanhang och på det viset uppnå målområdet Delaktighet och inflytande i 

samhället. Antonovsky (2007) nämner att människor bör uppleva att de uppgifter som utförs 

är meningsfulla vilket ökar ett engagemang och livsglädje hos dem. Det är därför viktigt att 

seniora invandrare känner sig delaktiga i de aktiviteter som finns på mötesplatser, och att de 

har möjlighet till att påverka situationer som förbättringsmöjligheter på mötesplatserna. Att 

ingå i ett socialt sammanhang sprider känsla av någonting meningsfullt. Meningsfullhet kan 
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även skapas genom sociala aktiviteter där seniora invandrare får träffa andra människor och 

byta erfarenhet.  

 

Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna kommun erbjuder aktiviteter som gymnastik, stöd med 

telefon och IT, sång och musikstund, uteaktivitet och underhållning (Eskilstuna kommun, 

2018). Många av de aktiviteter (utflykt, musik, gymnastik, lekar) som seniorerna beskriver 

att de skulle vilja vara del av finns tillgängligt på mötesplatserna i Eskilstuna. Det handlar 

endast om att hitta en metod för att effektivt nå seniora invandrare med information, vilket 

förhoppningsvis kan bidra till att fler seniora invandrare skulle besöka mötesplatserna. 

 

Seniorerna beskriver att språket inte har någon betydelse i aktiviteter där de inte behöver 

delta i samtalsämnen. De beskriver vidare att språket leder till komplikationer vid tillfällen 

där de behöver ingå i större samtalsämnen som diskussioner eller utbyte av information. 

Melle (2006) beskriver att språket är det huvudsakliga medlet för kommunikation mellan 

individer och används för att uttrycka idéer och känslor, dela information och överföra den 

till varandra. För att hindra en osynlig barriär i den sociala interaktionen från att skapas 

beskriver seniorerna att användning av tolk vid sådana tillfällen hade gjort det möjligt för 

kommunikationen med personer som inte talar samma språk som dem. Dessutom är frågan 

om det ska finnas tolk för varje språk, eller om det ska ske en prioritering. Alternativ kan vara 

att hitta tolk som kan flera olika språk eller som kan tala engelska som är ett språk som talas i 

många olika länder. 

 

Då seniorerna inte deltog i aktiviteter på mötesplatser kan det betyda att seniora invandrare i 

Eskilstuna kommun skulle kunna uppnå ett högre socialt nätverk och samhörighet av att 

besöka mötesplatser, vilket visar sig i tidigare studier där Ashida och Heaney (2008) 

beskriver att seniorer som deltar i aktiviteter på mötesplatser upplevde hög samhörighet 

samt att mötesplatserna ökade ett socialt engagemang bland äldre personer som saknade ett 

socialt nätverk.  

 

Seniorerna beskriver att social gemenskap har en stor betydelse för dem och deras hälsa och 

att det är viktigt att känna samhörighet med andra människor, eftersom känslan av 

samhörighet fyller en stor glädje och livslust hos dem. Social gemenskap är även en resurs 

som kan öka individens hanterbarhet, vilket är en av delkomponenterna i teorin KASAM. Det 

innebär att social gemenskap är ett stöd för individen vilket även är viktigt for att kunna 

hantera negativa händelser (Agahi et al., 2010). 

 

Den senior som önskade delta på mötesplatser med en variation av både yngre och äldre 

personer var det viktigt att mötesplatserna ska kunna erbjuda fysiska aktiviteter. Genom att 

seniorer är fysisk aktiva på mötesplatser kan en god fysisk hälsa främjas, då fysisk aktivitet 

innebär många hälsovinster och bland annat kan skjuta upp vissa funktionsnedsättningar 

som åldrandet kan innebära (Folkhälsomyndigheten, 2010).  
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7 SLUTSATS 

• Seniora invandrare har hört talas om mötesplatserna men inte besökt dem, med 

undantag från en intervjuperson. 

 

• Seniora invandrare anger att de skulle kunna bli intresserade av att besöka 

mötesplatser om information nådde fram till dem på ett tydligt sätt. 

 

• Seniora invandrare önskar delta i aktiviteter där social gemenskap samt delaktighet är 

i fokus. 

 

7.1 Framtida studier och förhoppningar med studien 

Målområdet Delaktighet och inflytande i samhället ska bidra till att uppnå det övergripande 

folkhälsomålet som handlar om att hela befolkningen ska ha hälsa på samma villkor. Genom 

att införa insatser för utsatta grupper kan deras delaktighet i samhället främjas. Insatser som 

väljs ut bör syfta till att öka kunskap om hur seniora invandrare kan integreras i samhället, 

undersöka hur de skiljer sig åt samt vad de har för behov.  

 

Under studiens gång har författaren uppmärksammat ett svagt kunskapsunderlag gällande 

seniora invandrare, vilket ledde till svårigheter för författaren att hitta relevanta studier. Det 

bör göras fler studier om seniora invandrares hälsa och de faktorer som har störst påverkan 

på deras hälsa utifrån deras individuella situation. Det är även viktigt att ta reda på hur 

behov kan mötas för att deras hälsa ska främjas, då det är bevisat att seniora invandrare 

upplever en sämre hälsa i jämförelse med övriga seniorer.  

 

Förhoppningen med studien är att den ska bidra med kunskap och förståelse för vilka 

förutsättningar seniora invandrare betraktar vara viktiga för ett gott åldrande och genom det 

bidra med ett perspektiv utifrån den målgrupp studien riktas till. Andra förhoppningar är att 

studien ska vara till fördel för Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. 
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 
Hej!  

Jag heter Dorcas Ngao Loembe och jag läser min sista termin på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete och kommer att 

genomföra en studie vars syfte är att undersöka hur seniora invandrare med utomnordisk 

bakgrund kan bli delaktiga i de mötesplatser som finns för dem i Eskilstuna kommun.  

 

Du är en av fem intervjupersoner som har tackat ja till att delta i min studie. Jag är tacksam 

över detta eftersom din information är värdefull för min uppsats. Intervjun beräknas ta 

mellan 30- 40 minuter och spelas in för att sedan skrivas ut på papper och analyseras.  

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Ditt deltagande kommer att vara anonymt, och allt som sägs under intervjun kommer endast 

att användas till uppsatsen. Det är endast jag och min handledare som kommer att ha 

tillgång till materialet. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Resultatet kommer att presenteras i min uppsats och när den är godkänt kommer den att 

publiceras i databasen DIVA på Mälardalens högskola.  

 

Med vänliga hälsningar  

Dorcas Ngao Loembe 

 

Mail: xxx@student.mdh.se 

Mobilnummer: xxx-xx xx xxx 

Handledare: Anita Larsson 

Mail: xxx@mdh.se 
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BILAGA B; INTERVJUGUIDE  

 

Tema 1, Mötesplatser för seniorer i Eskilstuna 

• Vilka mötesplatser för seniorer känner du till i Eskilstuna kommun? 

• Vad är det som gör att du inte besöker de mötesplatser som finns?  

• Vad skulle du tycka var ett bra sätt att få dig att bli intresserad av att komma till 
någon av mötesplatserna som finns? 

• Vilka förväntningar har du på en mötesplats för att du skulle uppleva det som trevligt 
att gå dit? 

 

Tema 2, Hur information ges till seniora invandrare för att de ska besöka 
mötesplatser 

• Hur har du blivit informerad om de mötesplatser som finns i kommunen?  

• Hur tycker du att informationen till dig om mötesplatserna skulle utformas för att du 
skulle bli intresserad av att gå dit? 

• Hur skulle informationen om mötesplatserna nå dig på bästa sätt?  

• Hur skulle du själv locka invandrare till mötesplatser för seniorer?   

 

Tema 3, Vilken betydelse mötesplatsen skulle ha för seniora invandrare  

• Kan du förklara vad som är viktigt för dig för att du skulle vilja bli intresserad att 
komma till en mötesplats? 

• Hur skulle du själv vilja bli delaktig i mötesplatserna som finns? 

• Vilken betydelse skulle det ha för dig att bli delaktig i mötesplatserna som finns? 

• Kan du beskriva vilka aktiviteter du skulle vilja att en mötesplats ska erbjuda? 

• Kan du beskriva hur du har möjlighet att ta dig till dessa mötesplatser? 

• Har du vänner som besöker någon av mötesplatserna? 

• Vad säger de i så fall om att delta i dem?  
 

Är det något mer du skulle vilja säga om mötesplatser och som jag inte har frågat dig om 
här?
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