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SAMMANFATTNING 
 
I en analys av folkhälsan som Lidingö stad genomförde år 2005 framkom det att för att 

främja hälsan bland öns invånare är det viktigt att underlätta tillgängligheten till spontana 

aktiviteter och att dessa bör ske i bostadsområdet. När det gäller äldres behov av aktiviteter 

och mötesplats betonades i rapporten att äldres sociala isolering bör brytas och att lokala 

mötesplatser behövs. Det framkom även att de kommunala mötesplatserna var för få, att 

lokalfrågan måste lösas och att staden bör vara huvudman för verksamheten. 

Studiens syfte var att kartlägga och beskriva utbudet av mötesplats samt fysiska och sociala 

aktiviteter för äldre i ordinärt boende på Lidingö. 

För kartläggningen har både information från Lidingö stad friskvårdsprogrammet för äldre 

Pigg och Vital samt e-post kontakt med programmets ansvarig använts. GIS (Geografisk 

information system) har använts för att visualisera aktivitets lokalisering. 

Kartläggningen visade att sex av stadens sexton stadsdelar hade aktiviteter för äldre i ordinär 

boende. Vilken typ av aktivitet som erbjöds varierade mycket. Mötesplats för äldre fanns i en 

stadsdel. I fem stadsdelar fanns både sociala och fysisk aktivitet och i tre av de sju stadsdelar 

med högst antal äldre förekommer inga aktiviteter riktad till äldre. 

Flera mötesplatser för äldre behöver skapas för att Lidingö stad ska kunna nå upp till sitt 

uttalande om att ha lokala mötesplatser för äldre, och framförallt i de stadsdelar med högst 

antal äldre. 
 
 
 
Nyckelord 
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INLEDNING 
Att kunna fortsätta vara socialt och fysiskt aktiv på äldre dagar kan vara en utmaning för 

många  äldre  bland  annat  på  grund  av  sämre  funktionsförmåga  och/eller  dålig  hälsa, 

ekonomisk situation eller på grund av brist på ork och lust och då är det viktig med ett 

anpassat samhälleligt stöd som kan erbjuda äldre plats och tillfälle för social gemenskap och 

fysisk aktivitet (Agahi, Lennartsson, Österman & Wånell 2010). Social gemenskap och stöd 

är mycket viktiga faktorer för äldres allmänna välbefinnande och livsglädje och är en viktig 

komponent i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet riktat mot äldre. Andra faktorer 

som har betydelse för äldres välbefinnande och hälsa är goda matvanor, fysisk aktivitet och 

meningsfull sysselsättning (Thille & Wramner, 1998). 

Samhälleligt stöd i form av mötesplatser riktade till äldre har fått större uppmärksamhet i 

Sverige under 2000-talet. Exempel på det är regeringens uppdrag till Statens folkhälsoinstitut 

(2008a) som syftade till att kartlägga lärande exempel på sociala mötesplatser runt om i 

landet med fokus på främjande av fysisk aktivitet och goda matvanor, samt redovisa för 

förslag till insatser och strategier för spridning till andra kommuner och landsting/regioner. 

Ett annat exempel är regeringsuppdraget till Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen som 

syftar till att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande genom försöksverksamheter med 

hälsocoacher där mötesplatser är viktiga arenor (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 
 
 
BAKGRUND 

 
Förändrad demografi 
På grund av ökad medellivslängd, bättre hälsa och lägre barnafödande har Sverige idag en 

åldersfördelning där en allt större andel tillhör den äldre delen av befolkningen (Statistiska 

centralbyrån, 2013). Cirka 19 procent av befolkningen var 65 år eller äldre i Sverige år 2012 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Andelen äldre (65 år och äldre) utgör 18,3 procent av 

Lidingös befolkning och förväntas bli 21,4 procent år 2026 och det är framförallt de yngre 

pensionärerna (65-74 år) som bli fler de kommande åren (Lidingö Stad, 2009). Att fler 

människor lever till hög ålder är en positiv utveckling, men som även medför en ökad 

belastning på välfärdssystem (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Att stärka det friska och 

förebygga ohälsa är enligt Statens folkhälsoinstitut (2009b) viktiga strategier för att stödja ett 

hälsosamt åldrande och därmed skjuta upp behovet av insatser samt minska omfattning och 

kostnaderna för vård och omsorg av äldre. 
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Hög ålder och ohälsa 
Med stigande ålder ökar förekomsten av sjukdomar och hälsoproblem och bland pensionärer 

har nästan alla något lindrigt besvär eller något mer allvarlig sjukdom (Thille & Wramner, 

1998). De vanligaste sjukdomarna hos äldre personer är hjärt- kärlsjukdomar, sjukdomar i 

rörelseorganen, cancer och diabetes. Många faktorer samspelar för uppkomsten av dessa 

sjukdomar men bra kost och fysisk aktivitet kan förebygga insjuknande och/ eller motverka 

symtomen i många fall (Thille & Wramner, 1998; Pellmer & Wramner, 2007). Insatser som 

bland annat främjar äldres matvanor och fysisk aktivitet leder till ökad livskvalitet för 

individen och ekonomiska vinster för samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
 
Hälsa och ohälsa på Lidingö 
”Hälsan på Lidingö är överlag god om man ser till genomsnittliga värden” (Lidingö stad, 

 

2010). Ca 31,4 procent av Lidingöborna skattade sin hälsa som mycket god jämfört med 23,1 

procent i Stockholms län (Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010, refererat i Lidingö 

stad 2010). Den beräknade medellivslängden för barn födda på Lidingö mellan åren 2006– 

2010 är 85,2 år för kvinnor och 81,7 år för män. För riket är genomsnittet 83,2 år för kvinnor 

och 79,1 år för män (Lidingö stad, 2010). Men även om många mår bra visar en närmare 

analys att det finns anledning att fortsätta utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser 

för äldre (Lidingö stad, 2010; Eriksson & Berg, 2008). 
 
Många äldre känner sig ensamma 
Enligt rapporten Hur mår Lidingö? (Lidingö stad, 2011) som byggs på data från nationella 

databaser, Lidingö stads egen statistik och Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010, säger 

nästan 25 procent av kvinnorna och 16 procent av männen över 65 år att de besväras av 

ensamhet någon gång per vecka eller några gånger per månad. 
 
Fallskador och höftledsfrakturer 
Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem med stora kostnader och lidanden som 

följd (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Fallskador är i allmänhet vanligare bland kvinnor än 

bland män (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I Sverige dör i genomsnitt mer än tre äldre 

personer varje dag till följd av fallolyckor. Antalet fallskador per 1 000 invånare över 80 år 

på Lidingö var i genomsnitt 72 för kvinnor och 43 för män under perioden 2007–2009 

(Lidingö  stad,  2011).  Många  faktorer  som  ökar  risken  för  fallolyckor  bland  äldre  är 

påverkbara vilket gör ett förebyggande arbete meningsfullt (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 
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Det sker ca 18 000 höftledsfrakturer i Sverige varje år (Räddningsverket, 2003). År 2007 

drabbades 100 personer av höftledsfraktur på Lidingö. Kostnaden för en höftledsfraktur för 

staden är 95 200 kr (Lidingö stad, 2010b). 

Med hänsyn till den kommun grupp som Lidingö stad tillhör ligger antalet höftledsfraktur 

något över det förväntad (Lidingö stad, 2011). Ensamhet är den viktigaste indikator för risken 

att drabbas av en höftledsfraktur (Sernbo 1998 refererad i Thille & Wramner1998, 100). 
 
Folkhälsoarbete för äldre 
Enligt Thille och Hamerslag (2003) det viktigaste argumentet för folkhälsoarbete bland äldre 

är att det i hög utsträckning går att påverka äldres hälsa genom hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Vidare betonar författarna att trots detta har folkhälsoarbete 

riktat till äldre inte bedrivits i samma omfattning som till barn, ungdomar och vuxna i 

yrkesaktiv ålder och dessutom har insatser för äldre handlat främst om vård och omsorg. 
 
Vikten av att erbjuda äldre mötesplatser och aktiviteter 
Betydelse av mötesplatser för äldre är väl studerat och denna typ av verksamhet ses som en 

viktig arena för förebyggande av ohälsa bland äldre (Karp & Wånell 2013; Statens 

folkhälsoinstitut 2009; Statens folkhälsoinstitut 2010). Sociala relationer och gemenskap är 

en kärnfråga för god hälsa och välbefinnande och mötesplatser kan uppfylla en viktig del av 

äldres  behov  av  sociala  kontakter  (Statens  Folkhälsoinstitutet,  2008a).     Äldre  själva 

framhåller den sociala gemenskapen de upplever på mötesplatsen som viktigaste men ser 

även de olika aktiviteterna som betydelsefulla (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). 

Enligt Andersson Svidén (2007) kan stödinsatser i form av dagcentraler/mötesplatser 

möjliggöra att sköra äldre få bo kvar längre i sina egna hem. Vidare påpekar Andersson 

Svidén (2007) att aktiviteter och social gemenskap som erbjuds på mötesplatser kan skjuta 

upp eller undvika mer resurskrävande insatser. 
 
 
I Sverige blev betydelsen av sociala mötesplatser för äldre mer explicit när Statens 

folkhälsoinstitut (2008a) på uppdrag av regeringen tog fram rapporten Redovisning av 

uppdraget Äldres hälsa. Rapporten syftade till att kartlägga lärande exempel på sociala 

mötesplatser runt om i landet med fokus på främjande av fysisk aktivitet och goda matvanor, 

samt redovisa för förslag till insatser och strategier för spridning till andra kommuner och 

landsting/regioner. 
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I USA har den typ av verksamhet funnits sedan 1960-talet (Karp & Wånell, 2013). Senior 

Centers som den kallas finns med många olika inriktningar, en del har friska äldre som vill 

hålla sig i form som målgrupp medan andra inriktar sig till äldre med låga inkomster och 

dålig hälsa som är i behov av olika former stöd (Karp & Wånell, 2013).  Huvudsyftet är 

däremot att dessa skall fungera som en förebyggande verksamhet för äldre som är socialt och 

ekonomiskt utsatta och som kan löpa ökad risk för försämrad hälsa och förlorad 

självständighet (Ashida & Heaney, 2008). Många studier och utvärderingar som syftar till att 

bevisa nyttan av Senior Centers har gjorts. Enligt García-Martin, Gómez-Jacinto och 

Martimportugués-Goyenechea (2004) är skapandet och utvecklande av mötesplatser för äldre 

välmotiverad då empiriska studier visar att aktiviteter som erbjuds har en positiv effekt på 

välbefinnandet och därmed på livskvalitet. De fysiska aktiviteterna främjar äldres 

självständighet och de sociala hjälper äldre att uppleva och behålla en aktiv roll i sin 

åldrandeprocess. Mötesplatser för äldre gynnar integreringen och gemenskap då den 

uppmuntrar till mötet och samspelet mellan människor (García-Martin, Gómez-Jacinto & 

Martimportugués-Goyenechea, 2004). Äldre som besöker mötesplatser uppvisar också bättre 

fysisk hälsa och har färre depressiva symptom än icke-besökare (Hanssen et al 1978, Krout et 

al 1990, refererad i Ashida & Heaney 2008, 42). 
 
Mötesplatsens formulering och inriktning 
I Sverige finns idag inga generella krav på hur en mötesplats för äldre bör utformas och vilka 

aktiviteter som skall erbjudas men det finns rekommendationer (Statens folkhälsoinstitut 

2008a; Statens folkhälsoinstitut, 2010) som syftar till att en mötesplats skall stödja de fyra 

främsta faktorerna för gott åldrande som Statens folkhälsoinstitut (2008a) har identifierat som 

är: fysisk aktivitet, social gemenskap och stöd, delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd 

samt goda matvanor. Enligt Agahi, Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) kan dessa 

faktorer påverka hälsan i positiv riktning, framför allt för de personer som fortfarande klarar 

sig på egen hand och ännu inte är i behov av större stödinsatser. 
 
Fysisk aktivitet 
Regelbunden  fysisk  aktivitet  medför  förbättrat  välbefinnande  och  kan  bidra  till  att  man 

bevarar sin funktionsförmåga och sitt oberoende på äldre dagar (Blair, 1997). Dessutom 

minskar regelbunden fysisk aktivitet risken för sjuklighet och dödlighet i flera kroniska 

sjukdomar (Blair, Kohl, Gordon & Paffenbarger, 1992). Enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2009b) är en ökning av den fysiska aktiviteten hos dem som rör sig för lite eller är helt 

inaktiva en av de insatser som har den största positiva effekten på människors hälsa. 
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Social gemenskap och stöd 
Äldres sociala nätverk blir ofta färre med tiden samtidigt som orken och funktionsförmågan 

minskar och det kan leda till ensamhet och isolering (Agahi,  Lagergren, Thorslund och 

Wånell (2005). Enligt Thille och Wramner (1998) kunde man konstatera i H70- 

undersökningen (Populationsstudier i Göteborg som inleds i början på 1970-talet) att den som 

lider av ensamhet konsumerar mera sjukvård, läkemedel och socialvård än andra. Sociala 

relationer har stor påverkan på välbefinnande och äldre själva värderar social gemenskap som 

den viktigaste källan till god hälsa (Gabriel & Bowling, 2004). Aktiviteter som främja social 

gemenskap och sociala kontakter samt motverka ensamhet har stor betydelse för den psykiska 

hälsan och är av stort värde för äldre nar det gäller god livskvalitet (Thille & Wramner 1998). 

Mötesplats för äldre är en verksamhet med mycket goda förutsättningar för att bryta och 

motverka ensamhet och social isolering. För äldre äldre är insatser som underlättar social 

gemenskap särskilt angelägna då många i denna åldersgrupp har en eller flera 

funktionsnedsättningar som gör det svårt att på egen hand kunna söka kontakt och delta i 

aktiviteter (Aggestam, 2010). 
 
Meningsfullhet/att känna sig behövd 
Meningsfullhet är den tredje komponenten i KASAM, ett begrepp som myntats utav 

Antonovsky  (1991).  Med  meningsfullhet  menas  graden  av  känslomässig  mening  som 

individer upplever i sitt liv och i det han eller hon gör (Antonovsky, 1991). Enligt Andersson 

Syrén (2000) erbjuder mötesplatser social samvaro, rörelseutrymme och sysselsättning, dvs. 

tillfälle till sådant som har begränsats i äldres liv på grund av bland annat 

funktionsnedsättning, sjukdom eller handikapp. 

Att få komma regelbundet till en mötesplats eller liknande verksamhet har enligt Andersson 

Syrén (2000)  betydelse för hur äldre strukturerar sitt vardagsliv och ger stöd till att uppehålla 

vanor och rutiner, sådant som lätt påverkas när man inte längre kan utföra sina dagliga 

aktiviteter som tidigare. 
 
 
En annan viktig aspekt av mötesplatser och aktiviteter för äldre är att de själva kan engagera 

sig som frivilliga (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005). Äldres engagemang som 

frivilliga förutom att vara en viktig samhällsinsats är också en hälsofrämjande faktor för äldre 

själva. Äldres självkänsla stärks, de känner sig behövda och får en meningsfull sysselsättning 

(Agahi,  Lagergren,  Thorslund  &  Wånell,  2005).  De  som  är  frivilligt  aktiva  har  enligt 

Lundåsen (2005) en något högre självskattad hälsa än de som inte är frivilligt engagerade. 
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Goda matvanor 
Matens näringsinnehåll och sammansättning är viktig ur flera synpunkter; för att bevara hälsa 

och förebygga sjukdomar samt för prevention och rehabilitering (Thille & Wramner 1998). 

En positiv upplevelse kring måltiden påverkar både den fysiska och psykiska hälsan och 

enligt Douhan & Elmståhl (2013) finns det forskning som tyder på att personer som lever i 

äktenskap eller samboskap har bättre kosthållning just på grund av att mat förknippas med 

socialt umgänge. ”Pigga” äldre äter ofta bra men matvanorna förändras med åldern, bland 

annat på grund av funktionsnedsättning, förändrad livssituation, förlust av livspartner och 

ensamhet  (Statens  folkhälsoinstitut,  2009b).  Förändrade  matvanor  kan  ledda  till 

viktminskning som orsakar förlust av muskelmassa som i sin tur leder till minskad styrka i 

armar och ben och ökad risk för fall (Skånes universitetssjukhus och Malmö stad, 2011). 

Undervikt och undernäring drabbar framför allt de allra äldsta. Riskgruppen är framförallt 

ensamboende män och kvinnor, socioekonomiskt svaga grupper, äldre i vård- och 

omsorgsboende, nyblivna änkor och änklingar samt personer som känner sig ensamma 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008a). 
 
 
Det framkom i forskningsprojektet ”Mat på äldre dar - att välja mat, äta måltider: att bevara 

självständighet och livskvalitet” (Nydahl, 2007) att många äldre känner stor oro för sin 

framtida matsituation och framhäver att de önskar klara sin matsituation på egen hand så 

långt som möjligt. Även högt upp i ålder är det framförallt kvinnor som tar ansvar för 

matlagningen och äldre män är en grupp som riskerar sämre matvanor om de blir ensamma 

(Nydahl, 2007). 
 
Mötesplatsens praktiska utformning 
Faktorer som har betydelse för äldres kontinuerliga besök på mötesplatserna är att de ligger 

nära hemmet och har god tillgänglighet (Österman & Wånell, 2010). För dem som inte själva 

kan ta sig till mötesplatser är möjlighet till ledsagning och/eller transport en avgörande faktor 

(Österman & Wånell, 2010). Eftersom gruppen äldre är mycket heterogen är det viktig att 

mötesplatsen har ett varierat och anpassad utbud av ledarledda aktiviteter så att alla kan hitta 

något som passar ens behov, intresse och förutsättningar (Agahi, Lennartsson, Österman & 

Wånell, 2010). Att aktiviteterna är kostnadsfria samt att det finns möjlighet till fika och lunch 

är också viktigt (Karp & Wånell, 2013). Att det finns en värd/värdinna som ser alla besökare 

och som får äldre att känna sig välkomna är en till viktig aspekt (Agahi, Lennartsson, 

Österman & Wånell; Karp & Wånell 2013). 
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En utvärdering av mötesplatser i Enskede-Årsta-Vantör som sedan många år bedriver ett 

ambitiöst och framgångsrik arbete riktad till äldre visade att flertalet besökare är över 80 år 

och att de flesta som kommer till mötesplatsen har fått nya bekanta (Karp & Wånell, 2013). 

Personalens engagemang och kunskap samt närhet till mötesplasten och att man kan ta sig dit 

själv eller med hjälp av någon är viktiga framgångsfaktorer. För de äldre som kommer till 

Enskede-Årsta-Vantörs mötesplatser är det viktigaste att få träffa andra, fika och prata. 

Anpassade motionsaktiviteter, inomhusboule, bingo och allsång värderas högst. Åtta av tio 

äldre som besöker seniorgymmet i Årsta säger att de har blivit friskare av att delta och känner 

sig gladare (Karp & Wånell, 2013). 
 
 
I rapporten Redovisning av uppdraget Äldres hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008a) 

presenteras  också  exempel  på  faktorer  som  har  stor  betydelse  för  utformningen  av 

mötesplatser för äldre. Dessa är; 

• Samverkan och samordning mellan olika aktörer för att bredda utbudet 
 

• God tillgänglighet 
 

• Frivilligas arbete 
 

• Att det finns riktade ekonomiska medel 
 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008a) 
 
 
Aktivitetens utformning 
Utbudet av aktiviteter på en mötesplats bör omfatta fysiska aktiviteter, aktiviteter kring mat 

och matlagning samt även sociala aktiviteter (Statens Folkhälsoinstitut, 2010b). De sociala 

aktiviteterna bör utformas så att deltagarna få möjlighet att skapa nya relationer och 

gemenskap (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Aktiviteter med kulturellt inslag bör också 

erbjudas då forskning visar att dessa åtföljs av bättre upplevd hälsa (Statens folkhälsoinstitut 

2005; Cohen, Perlstein, Chapline, Kelly, Firth & Simmens 2006; Wikström 2010). 
 
 
Mötesplatsens och aktivitetens målgrupp 
Ålder är en betydelsefull faktor för ohälsa och man talar om äldre i tredje- och fjärde åldern 

när man planerar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (Agahi, Lagergren, 

Thorslund & Wånell, 2005).   Den tredje åldern benämns som för många den långa och 

relativt friska tiden efter pensionering och de flesta klarar av att vara aktiva på egen hand. 

Den fjärde åldern benämns som den ”sista fasen” när man blir beroende av andra för att klara 

sig och få sina behov tillgodosedda (Agahi m.fl. 2005).   Men även om det finns tydliga 
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samband mellan hög ålder och ohälsa man bör enligt Agahi m.fl. (2005) inte dra slutsatser på 

individnivå eftersom variationen är alltför stora. 
 
 
Det är välbekant att besökarna på traditionella kommunala mötesplatser är ca 80 år eller äldre 

(Karp & Wånell 2013). Enligt Lennartsson, Agahi & Wånell (2012) det är nödvändigt att 

skapa en balans när det gäller utbud av aktiviteter så att såväl friska pensionärer som de med 

funktionsnedsättningar,  de  som  tidigare  motionerat  och  de  som  aldrig  tidigare  har  varit 

fysiskt aktiva ska få relevant kunskap, stimulans och möjligheter att hitta de motions- och 

aktivitetsformer som passar var och en. 
 
 
Enligt Svidén (2000) det finns ett behov av differentierade insatser för olika målgrupper, så 

att inte de mer sköra äldres behov åsidosätts och försvinner bland de mer aktiva. 

Enligt Aggestam (2010) det viktigaste att iaktta vid utformning av mötesplatser för äldre är 

att  bestämma  verksamheternas  huvudsakliga  syften  samt  vilken  målgrupp  som  skall 

prioriteras i verksamheten och därefter planera det praktiska innehållet. 
 
Kommunens ansvar 
Kommuner har hälso- och sjukvårdsansvar där rehabilitering kan ingå. Däremot avses inte 

det så kallad öppna verksamheter som exempelsvis träffpunkter och kaféverksamhet vara en 

kommunal  skyldighet  (SOU  2004:068).  D.v.s.  det  är  upp  till  kommunerna  själva  att 

bestämma vad de vill erbjuda sina ”friska” äldre invånare. 

Men även om kommunerna inte officiellt har ett ansvar för ”friska” äldres sociala- fysiska 

och fritidsaktiviteter förekommer i de föreslagna insatser till Handlingsplanen för goda 

matvanor och ökad fysisk aktivitet som Statens folkhälsoinstitut (2005) tog fram bland annat 

att kommunerna skall vara huvudaktör när det gäller ansvaret att erbjuda äldre personer 

möjlighet till daglig fysisk aktivitet som är lämplig med hänsyn till individens ålder och 

hälsotillstånd samt till daglig utevistelse för att förbättra styrka, rörlighet, kondition och 

balans. I handlingsplanen står även att ett aktivitetsprogram anpassat för äldres behov bör 

utvecklas och att hemmaboende äldre bör få förebyggande hembesök med bl. a. rådgivning 

om lämplig mat och fysisk aktivitet. I närområdet bör kommunerna skapa mötesplatser som 

främjar  fysisk  aktivitet  och  goda  matvanor  bland  äldre  samt  minskar  isolering  och 

stillasittande (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
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Lindigös strategi för utveckling av aktiviteter för äldre i ordinär boende 
Mål fem i Lidingös hälsostrategi som kommunstyrelsen beslutades 2006 är ”att äldre ska 

erbjudas alternativ till ensamhet” (Lidingö stad, 2006a). Resultatet av rapporten Hur mår 

Lidingö? (Lidingö stad, 2006b) användes som underlag för strategins utformning. I rapporten 

framkom att för att främja hälsan bland öns invånare är det viktigt att underlätta 

tillgängligheten till spontana aktiviteter och att dessa bör ske i bostadsområdet. När det gäller 

äldres behov av aktiviteter och mötesplats betonades i rapporten att äldres sociala isolering 

bör brytas där det pågår och att lokala mötesplatser behövs. Aktiviteter bör finnas där 

pensionärerna bor, vilket också skulle innebära en avlastning för äldreomsorgen (Lidingö 

stad, 2006b). Det framkom även att de kommunala mötesplatserna var för få, att lokalfrågan 

måste lösas och att staden bör vara huvudman för verksamheten (Lidingö stad, 2006b). 
 
Stimulansmedel för skapandet av en social mötesplats 
Sedan 2007 har regeringen årligen avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras 

arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2011). Fördelningsansvaret 

ligger hos Socialstyrelsen som mellan åren 2007-2011 sammanlagt har betalat ut cirka 4,9 

mdkr i stimulansmedel. Syftet med stimulansmedlen är att uppnå en höjning av kvaliteten 

inom sju prioriterade områden (Socialstyrelsen, 2011). 

Lidingö stad sökte medel för bland annat områden socialt innehåll. Sammanlagt har staden 

fått totalt 17 253 mkr i statligt stimulansstöd under en 4 års period (Lidingö stad, 2010). 

Inom områden socialt innehåll var ett av delmålen att skapa en mötesplats för äldre, frivilliga 

och anhöriga. 
 
 
SYFTE 

 
Frågeställningar 
Studiens syfte var att kartlägga och beskriva utbudet av mötesplatser samt fysiska och sociala 

aktiviteter för äldre i ordinärt boende på Lidingö. 
 

• Vad finns det för mötesplats och aktiviteter för äldre på Lidingö och vart ligger dessa? 
 

• Vilka är de som erbjuder aktiviteter för äldre inom staden? 
 

• Är kommunala aktiviteter kostnadsfria? 
 

• Har äldre i de sju stadsdelarna med högst antal äldre en mötesplats i sin närmiljö 
 

(inom 800 m)? 
 

• Hur lång tid tar det för äldre från andra stadsdelar att ta sig till närmast mötesplats? 
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Definitioner 
 
Äldre 
Begreppet äldre används för att definiera människor som har passerat en viss ålder och olika 

gränser  används  för  att  definiera  gruppen  äldre  (Janlert,  2000).  Åldersgruppen  65-74 

betecknas som yngre äldre, gruppen 75-84 som äldre äldre och gruppen 85 och äldre som 

mycket gamla (Janlert, 2000.). 
 
Mötesplats för äldre 
Enligt  Statens  Folkhälsoinstitut  (2008)  är  en  mötesplats  ”en  träffpunkt  med  ett 

hälsofrämjande fokus som utgör en stödjande miljö för hälsa. Mötesplatser kan vara en lokal 

inomhus men även en samlingsplats utomhus”. På Lidingö kallas för mötesplats en lokal med 

ett  antal  aktiviteter  samlad  på  samma  plats  (Lidingö  stad,  2010).  För  att  underlätta 

urskiljandet i det har studie kommer begreppet mötesplats att syfta till en lokal med samma 

egenskaper som på Lidingös definition medan övriga aktiviteter som inte äger rum på en 

mötesplats kommer att betecknas enbart som aktivitet. 
 
Ordinärt boende 
Med ordinärt boende menas boendeformer som till exempel egnahem, bostadsrätter och 
hyresrätter. 

 
 
METOD 

 
Studie design 
Studien genomfördes som en deskriptiv undersökning med kvantitativ ansats. Enligt Patel 

(1987) syfta en deskriptiv undersökning till att beskriva situationer, händelse, processer mm. 

och kan byggas på redan existerande data eller kunskap. För sammanställning och 

kartläggningen av mötesplatser och aktiviteter för äldre har både information från Lidingö 

stad friskvårdsprogram för äldre Pigg och Vital 2013 (Lidingö stad, 2013c), e-post kontakt 

med programmets ansvariga Cecilia Eriksson (2013d) samt statistiska och geografiska data 

använts. Kontakt med programmets ansvarige togs för att tydliggöra programmets innehåll 

och inhämta kompletterande information om erbjudna aktiviteter. 

GIS   (Geografisk   information   system)   har   använts   för   att   visualisera   aktiviteternas 

lokalisering. 
 
Geografiskt informationssystem 
Geografiskt informationssystem (GIS) är ett datoriserat informationssystem med funktioner 

för insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av geografiska data (Harrie, 
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2008). I Sverige är användning av GIS inom samhällsplanering i stort sett mycket bred men 

med koppling till folkhälsosammanhang är den fortfarande i inlednings fasen (Schærström & 

Johansson, 2007). 
 
 
Jansson, Hägglund och Klepke (2002) påpekar att GIS kan användas som ett instrument för 

att lyfta in och tydliggöra folkhälsofakta i samhällsplaneringen. Enligt Schærström & 

Johansson (2007) ”för den praktiska planeringen kan man ta GIS till hjälp för att analysera 

var man ska sätta in interventioner för att undanröja risker eller förbättra tillgången till 

hälsovård”. Som exempel nämns att man kan beräkna behovet av barnavårdscentraler i olika 

stadsdelar med hjälp av noggrann geografisk information om befolkningen (Schærström & 

Johansson, 2007). På samma sätt kan GIS användas för att beräkna behovet av mötesplats och 

aktiviteter för äldre. 
 
Datainsamling 
Information om de aktiviteter för äldre som förekommer i staden samlades in under min 

praktiktid på Lidingö stad. Materialet bestod av broschyrer och andra dokument: 

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital 2012 (Lidingö stad, 2012a) 

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital 2013 (Lidingö stad, 2013) 

Mötesplatser för äldre, anhöriga och frivilliga (Lidingö stad, 2012b) 

Program för anhöriga och närstående hösten 2009 (Lidingö stad, 2009) 

Projektet Socialt innehåll (Lidingö stad, 2010c). 

Vid fyra tillfällen kontaktades den ansvariga för friskvårdsprogrammet Pigg och vital för 

upplysning och kompletterande information om stadens utbud av aktiviteter för äldre. 

För visualisering i GIS-programmet har två olika typer av data samlats in, statistiska och 

geografiska. Statistiska data om antal äldre per stadsdel hämtades från Konsult- och 

servicekontoret på Lidingö. Sökningskriteriet som använts var personer över 65 år bokförda i 

staden. En adresslista med alla äldre över 65 år bokförda på Lidingö stad hämtades från IT- 

enheten på Konsult- och servicekontoret. 

Geografiska data som bestod av en tätortskarta i rasterformat samt en shapefil med Lidingös 

stadsdelar hämtades från Miljö- och stadsbyggnadskontoret på Lidingö. Tider och turer för 

närtrafikens bussar hämtades från Storstockholms Lokaltrafik AB hemsida. 
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Analys och bearbetning av insamlade data 
En sammanställning gjordes av de aktiviteter som förekommer i friskvårdsprogrammet Pigg 

och Vital samt av de olika broschyrer och dokument som upplyser om utbud av aktiviteter för 

äldre i staden. 
 
 
Eftersom verksamheterna som kartlades i den här undersökningen är riktat till äldre i ordinärt 

boende har äldre som bor i någon form av särskilt boende ”räknats” bort. 

Detta gjordes för att kunna få en mer korrekt bild av antalet äldre i staden som kan ses som 

troliga målgrupp till den typen av verksamhet (mötesplats och aktiviteter). Selekteringen 

gjordes genom att ”matcha” äldres adress med adressen på de särskilda boende som finns i 

staden. 
 
 
En Excel tabell med endast äldre i ordinärboende skapades. Tabellen importerades till GIS- 

programmet ArcMap och kopplades till en shapefil (Stadsdelar) som skapades i ArcCatalog 

för att kunna visualisera antal äldre per stadsdel. Lämplig färg med gradering valdes för att 

illustrera antalet äldre som bor i varje stadsdel. 

För var och en av aktivitetsgrupper (kommunala, föreningar och församlingar) skapades en 

shapefil i programmet ArcCatalog och med hjälp av lägeskoordinater skapades i ArcMap 

punkter för var och en av aktiviteterna och mötesplats med tätortskartan som bakgrund. 
 
Urval 
I undersökningen ingick aktiviteter riktade till äldre som förekommer i friskvårdsprogrammet 

Pigg och Vital samt i de olika broschyrer och dokument som upplyser om utbud av aktiviteter 

för äldre i Lidingö stad. 
 
Etiska överväganden 
Människörs personuppgifter måste behandlas med försiktighet vid geografiska analyser där 

GIS  används  som  verktyg  då  tekniken  ger  möjligheter  att  göra  sammanställningar  av 

uppgifter och tillgängliggöra information på ett mycket ingående sätt (Harrie, 2008; 

Schærström & Johansson, 2007). De statistiska data som använts i den här studien 

sammanställdes och visualiserades på ett sådant sätt att inga personuppgifter som kan påverka 

eller kopplas till enskilda individer och däremot strida mot personuppgiftslagen (PUL) 

efterlämnades. 
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RESULTAT 
Kartläggningen visade att sex av stadens sexton stadsdelar hade aktiviteter för äldre i ordinär 

boende. Vilken typ av aktivitet som erbjöds varierade mycket. Mötesplats för äldre fanns i en 

stadsdel, i Torsvik. Den heter Mötesplats centrum och invigdes 2009. I fem stadsdelar fanns 

både sociala och fysisk aktivitet och i en stadsdel fanns endast fysisk aktivitet (Torsvik, 

Hersby, Gångsätra, Larsberg, Baggeby och Brevik) I tre (Käppala, Näset och Rudboda) av de 

sju stadsdelar med högst antal äldre förekommer inga aktiviteter riktade till äldre. I den västra 

delen av staden förekommer inga aktiviteter för äldre. Kommunala aktiviteter fanns i fem 

stadsdelar  (Torsvik,  Hersby,  Gångsätra  och  Brevik).  Kommunala  kostnadsfria  aktiviteter 

finns, förutom boule i Larsberg, endast på Mötesplats centrum. 
 
 

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF och andra föreningar står för den största andel 

fysiska aktiviteter riktade till äldre som erbjuds i staden. 

Det är främst i två stadsdelar (Torsvik och Hersby) som äldre har tillgång till en mötesplats 

inom 800 meter. För äldre som bor i andra stadsdelar finns närtrafikens buss som stannar 

utanför Mötesplats centrum. Resans tid kan variera från några minuter till upp ca 40 minuter. 

Linjen har hållplatser i nästan hela södra delen av staden. 
 

Vad finns det för mötesplats och aktiviteter för äldre på Lidingö och vart ligger dessa? 
 

Kommunala aktiviteter 
Kommunala aktiviteter fanns i fem stadsdelar (Torsvik, Hersby, Gångsätra, Larsberg och 

Brevik). Mötesplats för äldre fanns i en stadsdel, i Torsvik. På Mötesplats Centrum som den 

heter erbjuds tre typer av gymnastik och fem olika aktiviteter med socialt innehåll (se tabell 

1.). Resterande kommunala aktiviteter sker i andra lokaler (vattengymnastik i Gångsätra, 

pingis i Hersby, linne dance och qigong i Torsvik, boule i Larsberg och gymnastik i Torsvik 

och Brevik). 
 
 

Tabell 1. Kommunala aktiviteter på Lidingö stad 
 

Kod Lokal Aktivitet TYP Avgift 
1 Mötesplats centrum Qigong Fysisk Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Sitt och stå Gymnastik Fysisk Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Balansgymnastik Fysisk Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Musik och rörelse Fysisk Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Hantverk och handarbete Social Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Stickkafé Social Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Bokcirkel Social Kostnadsfri 
1 Mötesplats centrum Trivseleftermiddagar* Social Kostnadsfri 
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1 Mötesplats centrum Bingo Social Kostnadsfri 
Kostnadsfri 2 Bouleplan Boule Fysisk/social 

3 Gångsätra simhall Vattengymnastik Fysisk 950 kr/19 ggr 
4 Brandstation Pingis Fysisk/social 500 kr/termin 
5 Ansgarskyrkan Linne dance Fysisk/social 450 kr/12 ggr 
5 Angarskyrkan Qigong Fysisk 30 kr/gång 
6 Breviks kyrka Gymnastik Fysisk 400 kr/termin 
7 Stadshuset Gymnastik Fysisk 400 kr/termin 
* Trivseleftermiddagar med olika tema; filmvisning, frågesport, underhållning och berättarkafé 

 

Källa: Friskvårdsprogram Pigg och Vital 2013; Eriksson (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Tätortskarta Copyright Stockholm stad 
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Aktiviteter som erbjuds genom föreningar, privata aktörer och ländsting. 
Det är pensionärsorganisationerna PRO och SPF och andra föreningar som erbjuder flest 

aktiviteter riktad till äldre i staden. Aktiviteter från dessa arrangörer (se figur 2) fanns i fem 

stadsdelar (Torsvik, Hersby, Baggeby, Larsberg och Gångsätra). Tio aktiviteter var av fysisk 

karaktär och tre av social karaktär (se tabell 2). Medlemsavgift för PRO är 305 kr per år och 

för SPF är 230 kr per år (PRO Lidingö, 2013: SPF Lidingö, 2013). 

Hjärt- och lungföreningen erbjuder mot medlemskap och deltagaravgift fem olika typer av 

fysisk aktivitet i fyra stadsdelar (Torsvik, Larsberg, Baggeby och Gångsätra). Seniorgymmet 

på Primärvårds Rehab ligger i Gångsätra är landstingsanknutet och landstings taxa och frikort 

gäller (Lidingö stad, 2008). 

Privata aktörer erbjuder aktiviteter riktad till äldre i två stadsdelar. Frisks och Svettis erbjuder 

seniorgympa och dans i Hersby och Lidingö Super Bowl erbjuder inomhusboule och bowling 

i Baggeby. 
 
 

Tabell 2. Aktiviteter som erbjuds på Lidingö stad genom pensionärsorganisationerna PRO 
 

och SPF, föreningar, privata aktörer och ländsting. 
 

KOD LOKAL AKTIVITET TYP AVGIFT ARRANGÖR 
8 Frisks och Svettis Seniorgympa Fysisk 1450 kr/år + Privat 

medlemskap 
8 Frisks och Svettis Dans Social 1450 kr/år + Privat 

medlemskap 
9 Angarskyrkan Pilates light Fysisk 1350 kr/12 ggr. Medborgarskolan 
9 Angarskyrkan Qigong 1350 kr/12 ggr. Medborgarskolan 
9 Ansgarskyrkan Sittgymnastik Fysisk 250 kr + Hjärt- och 

medlemskap lungföreningen 
10 Nya föreningsgården Medicinsk yoga Fysisk 650 kr/termin Hjärt- och 

lungföreningen 
10 Nya föreningsgården Qigong Fysisk 40 kr/gång + Hjärt- och 

medlemskap lungföreningen 
10 Nya föreningsgården Stavgång Fysisk Medlemskap SPF Skeppet 

 
10 Nya föreningsgården Bridge Social 50 kr/gång Lidingö 

bridgeklubb/Lidingö 
pensionärsklubb 

11 Bodals kyrka Sjung i kör Social 550 kr Seniorkören 
Gråtrutarne 

12 Gångsätra simhall Vattengymnastik Fysisk 450 kr + Hjärt- och 
medlemskap lungföreningen 

13 Bodals bollhall Gymnastik Fysisk 250 kr + Hjärt- och 
medlemskap lungföreningen 

14 Kafé Källan Sjung i kör Social 70 kr/termin PRO 
15 Lidingö Superbowl Inomhusboule Social 32 kr/serie Privat 
15 Lidingö Superbowl Bowling Social 32 kr/serie Privat 
16 Danica sporthall Skytte Social Skytteförening 
17 PRO-stugan Stavgång Fysisk Medlemskap PRO 
17 PRO-stugan Möte/fika Social Medlemskap PRO 
18 Primärvårds Rehab Seniorgym Fysisk 200 kr/månad Stockolms län 
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19  Gymnastik Fysisk 250kr + Hjärt- och 
    Medlemskap lungföreningen 
 * Promenad Fysisk Medlemskap PRO 
 ** Promenad Fysisk Medlemskap SPF Lidingöskeppet 

Källa: Friskvårdsprogram Pigg och Vital 2013; Lidingö stad, 2008; Eriksson (2013) 
*, ** Olika samlingslokaler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Tätortskarta Copyright Stockholm stad 
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Aktiviteter som erbjuds genom organisationer och församlingar 
Lidingö församling och Röda korset erbjuder café verksamhet i tre stadsdelar (Torsvik, 

Baggeby och Brevik) och syaktivitet i Torsvik. I Torsvik finns även Angarskyrkans café, 

Kafé Ansgar. 

Tabell 3. Aktiviteter som erbjuds i staden genom Lidingö församling och Röda korset 
 

KOD LOKAL AKTIVITET AVIGIFT ARRANGÖR 
20 Mötesplats Centrum Sygrupp Kostnadsfri Röda korset 
21 Mötesplats Kupan Café, Röda korset 

secondhand 
butik 

22 Café Bodal Café Lidingö församling 
23 Café Brevik Café Lidingö församling 
24 Kafé Ansgar Café Ansgarskyrkan 
Källa: Friskvårdsprogram Pigg och Vital 2013; Eriksson (2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Tätortskarta Copyright Stockholm stad 
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Vilka erbjuder aktiviteter för äldre i staden? 
Två förvaltningar inom Lidingö stad, Kultur- och fritidsförvaltning och Äldre- och 

handikappförvaltning  (Enheten  för  stöd  och  hälsa)  samverka  för  att  erbjuda  aktiviteter 

inriktad till äldre (Eriksson, 2013). 
 
 
Staden är huvudman för aktiviteterna på Mötesplats Centrum, förutom Kafé Källan och Röda 

Korsets frivilliginsatser som t.ex. anhörigstöd. Pensionärsorganisationerna PRO och SPF, 

Hjärt- och lungsjukas förening och andra föreningar står för det största utbud av aktiviteter i 

staden och finns i fyra av de sju stadsdelar med högst antal äldre. Lidingö församling erbjuder 

flest  café  verksamhet  i  staden.  Angarskyrkan  och  Röda  korset  erbjuder  också  café 

verksamhet och den sist nämnda även anhörigstöd, kontaktverksamhet, syaktiviteter, 

insamlingar samt driver mötesplats Kupan. 
 
Är kommunala aktiviteter kostnadsfria? 
De kommunala aktiviteterna som arrangeras i Kultur- och fritidsförvaltningens regi (pingis, 

linne dance, gymnastik och qigong) finansieras med hjälp av deltagaravgifter för att betala 

ledarlönen och lokalen (Eriksson, 2013). Aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna 

(balansgymnastik, hantverk och handarbete, stickkafé, bokcirkel, trivseleftermiddagar, bingo 

och boule) anordnas inom Äldre och handikappförvaltningen och ingår i deras budget och 

kategoriseras som friskvård (Eriksson, 2013). 
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Har äldre i de sju stadsdelar med högst antal äldre en mötesplats i sin närmiljö (inom 
800 m)? 

 
Stadsdelar med högst antal äldre 
Stadsdelarna  med  högst  antal  äldre  är  Torsvik  (1048),  Larsberg  (882),  Käppala  (755), 

 

Baggeby (718), Näset (685), Hersby (670) och Rudboda (637). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. 

 

Ålderfördelning ser olika ut i stadsdelarna. De flesta äldre mellan 65 och 79 år i ordinär 

boende finns i Torsvik, Käppala, Larsberg, Rudboda och Baggeby medan de som är 80 år och 

äldre bor främst i Torsvik, Larsberg, Näset, Bo och Hersby. 
 
Tillgång till mötesplats inom 800 m 
Inom en radie på 800 meter är det framför allt äldre från Torsvik och avgränsande stadsdelen 

Hersby som har tillgång till en kommunal mötesplats med kostnadsfria aktiviteter i sitt 

närområde (se figur 4). Även äldre i södra Islinge har tillgång till en mötesplats inom 800 m. 

Enligt Kearns & Parkinson (2001) är närområde den area som man når till fots inom 5-10 

minuter.  I en studie av Heinrich, Lee, Suminski, Regan, Reese-Smith, Howard, Haddock, 

Poston & Ahluwalia (2007) avgränsades närområde till en radie på 800 m som ett avstånd 



20  

som kan nås inom ca 10-15 minuter även av individer som använder sig av hjälpmedel för att 
 

förflyta sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Tätortskarta Copyright Stockholm stad 

 
 
Hur lång tid det tar för äldre från andra stadsdelar att ta sig till närmast mötesplats? 
För äldre som inte kan gå till Mötesplats centrum på grund av avstånd är framkomlighet i 

form av kommunal transport (till och från vissa stadsdelar) god då närtrafikens buss stannar 

utanför  Mötesplatsen.  Servicelinjen  921  och  923  går  mellan  klockan  09.00  och  16.00, 

måndag till fredag och trafikeras av små handikappanpassade bussar (Storstockholms 

Lokaltrafik AB, 2013). Resetid med linjen 921 som åker från stadsdelen Käppala (via Brevik, 

Larsberg, Gångsätra och Torsvik) är 38 minuter och med linjen 923 som åker från stadsdelen 

Gångsätra (via Larsberg, Baggeby och Torsvik) är 14 minuter (Storstockholms Lokaltrafik 

AB, 2013). Annars finns två busshållplatser i vardera riktningen vid stadshuset som ligger ca 

200 m från Mötesplats centrum, men ytterligare information om detta behandlas inte i denna 

undersökning. 
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 

 
Utbudet av aktiviteter på Lidingö 
Utbudet av aktiviteter och mötesplats för äldre på Lidingö är ojämn fördelat om man tar 

hänsyn till antalet äldre per stadsdel och i vilka stadsdelar äldre har en mötesplats i sin 

närmiljö. Om man tittar på äldres åldersfördelning inom de olika stadsdelarna med högst 

antal äldre ser man att äldre över 80 år i Larsberg, Näset* och Bo har varken tillgång till 

aktiviteter eller mötesplatser. För äldre äldre eller mycket gamla som bor hemma kan 

aktiviteter,  gemenskap  och  stöd  på  en  mötesplats  vara  den  enda  realistiska  alternativet 

(Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005) 
 
Aktiviteternas anordnare 
I rapporten (Lidingö stad, 2006b) framkom att de kommunala mötesplatserna för äldre var för 

få, att lokalfrågan måste lösas och att staden bör vara huvudman för verksamheterna. Idag 

finns det en kommunal mötesplats på Lidingö. 

Lidingö är huvudman för sin kommunala mötesplats (Lidingö stad, 2006b) men enligt 

regeringens uppdrag till Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen (VERK 2010/140) är 

önskvärt att ”mötesplatsens verksamhet skall byggas på ett brett samarbete med den ideella 

sektorn”. Detta på grund av att inom den ideella sektorn redan finns ett väl utarbetat utbud av 

fysiska och sociala aktiviteter (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
 
Aktiviteternas kostnad 
De  kommunala  aktiviteterna  som  arrangeras  i  Kultur-  och  fritidsförvaltningens  regi 

finansieras med hjälp av deltagaravgifter för att betala ledarlönen och lokalen (Eriksson, 

2013). Aktiviteter som är kostnadsfria för deltagarna anordnas inom Äldre och 

handikappförvaltningen och ingår i deras budget och kategoriseras som friskvård (Eriksson, 

2013). Samma typ av aktivitet kan vara avgiftsfria respektive avgiftsbelagda beroende på i 

vilken förvaltning den anordnas. En bredare kategorisering av aktiviteter som friskvård samt 

en  tydligare  ansvarsfördelning  inom  berörda  förvaltningar  skulle  troligen  göra  flera 

aktiviteter för äldre kostnadsfria. 
 
Förutom aktiviteternas kostnad finns andra utgifter som kan hindra äldre från att besöka en 

mötesplats eller delta i aktiviteter. Utgifter med transport för de äldre som inte har en 

mötesplats eller aktiviteter i sitt närområde kan vara ett sådant hinder. 
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Enligt Österman & Wånell (2010) det finns en samhällelig vinst i att subventionera 

verksamheter som bidrar till att bryta isolering och främja social gemenskap. Genom att 

samordna stadens resurser i form av lokal och personal med frivilligas goda vilja kan 

mötesplatser  skapas  i  äldres  närmiljöer  och  erbjuda  avgiftsfria  aktiviteter  (Österman  & 

Wånell, 2010). 
 
Mötesplatser i äldres närmiljö 
Det är främst i två stadsdelar (Torsvik och Hersby) som äldre har tillgång till en mötesplats i 

sin närmiljö. Att mötesplatsen ligger nära hemmet är en av de viktigaste faktorer för äldres 

deltagande och kontinuerliga besök. Om äldre inte har mötesplatser i sin närmiljö är det 

viktig att det finns lättillgänglig och billig, alternativet kostnadsfri transport och någon form 

av stöd till och från mötesplatser för de som behöver det (Österman & Wånell, 2010). Man 

förlitar sig på att äldre kan ta sig själva till mötesplatsen men enligt Österman och Wånell 

(2010) det kan vara en tröskel som är för hög att klara på egen hand. Att erbjuda möjlighet till 

ledsagning och transport ge flera äldre möjligheten att delta i aktiviteter (Österman & Wånell, 

2010). 
 
 
 
Möjlighet till sällskap till och från Mötesplats centrum samt på lokalbussen finns på Lidingö 

genom frivilligas insatser men denna information förekommer inte tydligt i samband med 

övrig information från Mötesplats centrum. Den informationen kan vara av betydelse för de 

äldre som önskar komma till mötesplatsen men inte vågar eller kan ta sig ditt själva. 
 
De fyra främsta faktorer för gott åldrande 

 
Fysisk aktivitet 
Inom ramen för kommunala aktiviteter är det mesta som erbjuds av fysiskt slag såsom; olika 

typer av gymnastik, stavgång, vattengympa, qigong, pilates och medicinsk yoga. Även 

föreningarnas utbud består mestadel av fysisk aktivitet (Se tabellen 2). Enligt rapporten Hur 

mår Lidingö? (Lidingö stad, 2006b) når pensionärsföreningarna och Friskis – och Svettis 

främst de friska och pigga pensionärerna som vill delta i studiecirklar och aktiviteter. 

Medelåldern på pensionärsföreningarna är då cirka 75 år. I så fall stämmer detta väl med 

Andersson Svidén (2007) som menar att friska äldre har stor möjlighet att tillgodose sitt 

aktivitetsbehov utifrån intressen och möjligheter då föreningar och framförallt 

pensionärsföreningar har en mängd aktiviteter riktade till äldre. Med detta vore intressant för 

Lidingö stad att utvärdera behovet av flera kommunala mötesplatser och aktiviteter riktad för 

att möta dem som inte längre ”orka” delta i det allmänna utbudet av aktiviteter. 
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Social gemenskap och stöd 
Social gemenskap kan skapas på många olika sätt och det kan finnas inslag av det i olika 

typer av aktiviteter (Agahi, Lennartsson, Österman & Wånell 2010). Aktiviteter där äldre kan 

knyta nya kontakter, interagera och samtala med andra är exempel på tillfällen där social 

gemenskap kan skapas och främjas (Statens folkhälsoinstitut, 2009 ). Vid en intervju med 

besökarna på Mötesplats centrum som genomfördes i slutet av 2010 av en utomstående 

utredare från Karolinska institutet uppgav flera informanter att anledningen till att de kommer 

till Mötesplatsen var för att träffa andra, dricka kaffe och prata och ett par nämnde att de hade 

fått nya bekantskaper (Lidingö stad, 2010). Sammanlagt intervjuades elva personer mellan 68 

och 94 år där tio var kvinnor och en var man (Lidingö stad, 2010). 

Inom den kommunala verksamheten (Mötesplats centrum) finns stickcafé, hantverk & 

handarbetsverkstad, bokcirklar, café, bingo och trivseleftermiddagar med olika teman; 

filmvisning, frågesport, underhållning och berättarcafé. I Larsberg finns boule. Insatser inom 

ramen för anhöriga stöd erbjuds på Mötesplatsplats centrum i form av drop in-avlösning, 

anhörigcafé, anhörigcirkel samt möjlighet att delta i aktiviteter. För äldre äldre och/eller 

mycket gamla är behovet av sociala aktiviteter särskilt viktigt eftersom många i denna 

åldersgrupp har en eller flera funktionsnedsättningar som gör att deltagande i fysiska 

aktiviteter blir svårare (Aggestam, 2010). De kommunala sociala aktiviteterna finns först och 

främst i Torsvik (förutom boule i Larsberg) och eftersom föreningars utbud av aktiviteter 

består mestadels av fysiska aktiviteter blir det ett glapp i de flesta stadsdelar när det gäller 

sociala aktiviteter. 
 
Meningsfullhet 
Att känna meningsfullhet är en individuell upplevelse och en utvärdering av äldres känsla av 

meningsfullhet kräver en djupare studie än den som gjorts i det här examensarbetet. 

På en mötesplats kan meningsfullhet handla om att ”ge äldre möjlighet att utöva intressen och 

aktiviteter som leder till en meningsfull tillvaro för den enskilde” (Gotlands kommun, 2009). 

I intervjun med besökarna på Mötesplats centrum (Lidingö stad, 2011) uppgav de intervjuade 

att deras välbefinnande påverkats på ett positivt sätt och att det kändes meningsfullt för dem 

att gå till mötesplatsen. Det som bidrog till det var enligt informanterna den sociala samvaron 

de upplevde där (Lidingö stad, 2011). 
 
Goda matvanor 
På Lidingö finns inga direkta aktiviteter kring mat och matlagning. För att samtala med 

någon kring mat och måltider behöver äldre själva ringa upp stadens äldrevägledare och boka 



24  

en tid (Lidingö stad, 2013). Samtal kring kost tas upp under hembesöket som staden erbjuder 

alla äldre som är över 80 år, bor i ordinärt boende och som inte redan har insatser från Äldre- 

och handikappomsorgen (Westman, 2013). 
 
 
Bland de förbättringar som föreslogs vid en intervju med besökarna på Mötesplats centrum 

(Lidingö stad, 2011) nämnde de flesta att möjligheten till mat borde finnas. Ett exempel som 

visar på samband mellan antal besökare och möjlighet till lunch kan ses på Hudiksvalls 

träffpunkt där man har överlägset flest besökare den dag i veckan då man serverar hemlagad 

soppa till ett relativt lågt pris (Fasth, 2011). 
 
 
En utvärdering av pilotprojekt ”Matskola för äldre” som genomfördes i Uppsala kommun av 

Institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala universitet (Nydahl, 2007) visade bland annat 

att; 
 

• mer än hälften av deltagarna hade förändrat sitt beteende kring livsmedelshantering 

vilket tyder på att matskolan har god effekt 

• de gemensamma måltiderna var mycket uppskattade 
 

• mer  än  hälften  läser  i  större  utsträckning  än  tidigare  märkning  på  produkterna 
 

(näringsdeklaration och innehållsmärkning) 
 

• matskolorna har lett till att deltagarna lärt sig förenkla sin matlagning, att använda nya 

produkter och att de i större utsträckning har kunskap om vilken mat som är hälsosam 

• de flesta ville gå en fortsättningskurs 
 

(Nydahl, 2007) 
 
 
Andra faktorer av betydelse 
Aspekter av Mötesplats Centrum som kom fram i kartläggningen och som är av betydelse för 

denna typ av verksamhet är enligt Agahi 2010 och Statens Folkhälsoinstitut 2009 att: 

• det finns möjlighet till fika 
 

• det finns personal/värd alltid på plats 
 

• aktiviteter är ledarleda 
 

• målgruppen är definierad 
 
 
 
På Mötesplats centrum finns det möjlighet till fika (Kafé Källan) och den är alltid bemannad 

under  öppettiden  och  de  fysiska  aktiviteter  som  erbjuds  på  Mötesplatsen  är  ledarledda 

(Lidingö stad, 2013). Enlig Agahi, Lennartsson, Österman & Wånell (2010) det är viktig att 
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det alltid finns personal närvarande som kan ta emot och välkomna nya besökare i 

verksamheten samt hjälpa de att etablera sig i gruppen men som även se till att både nya och 

gamla besökare hittar passande aktiviteter. 
 
Mötesplats centrums målgrupp 
Lidingö stads formella definition av Mötesplats centrum är att ”den är en träffpunkt för 

seniorer, anhörig eller frivilliga” (Lidingö stad, 2010 ). Begrepp senior är svår tolkad och när 

målgruppen inte är specificerad blir utformning abstrakt (Aggestam, 2010). Utifrån denna 

definition är det svårt att veta om Mötesplats centrum och de aktiviteter den erbjuder vänder 

sig till yngre pensionärer, friska äldre äldre, äldre med funktionsnedsättningar eller en 

kombination av dessa.  I ett dokument som Enheten för stöd och hälsa på Lidingö tog fram 

står att ”Gruppen av besökare på Mötesplats centrum är homogen” (ej specificerad) och man 

ställer sig frågorna ”Hur nås en bredare målgrupp?” och ”Hur nås de som inte bor precis 

runt omkring?” (Man syftar till att det är framförallt äldre från seniorboende Tor där 

Mötesplats centrum ligger eller från närliggande bebyggelse som besöker Mötesplats 

Centrum) (Lidingö stad, 2011). 

 
I rapporten Äldre personens hälsa och livssituation (2012) redovisar författarna för några 

exempel av pågående verksamheter i Stockholms län och lyfter upp betydelsen av att ha ett 

tydligt fokus i verksamheten för att kunna locka till sig den valda målgruppen. 

I t.ex. Hässelby-Vällingby finns en mötesplats, Växthuset, intill Vällingby centrum och ett 

friskvårdscentrum i Hässelgården. Målgrupp för både verksamheterna är alla som fyllt 65 år. 

På Friskvårdscentrum finns vissa sociala aktiviteter som komplement till träning, medan på 

Växthuset är det motsatta. Där är de sociala aktiviteterna i centrum och fysisk träning ett 

komplement.  Aktivitetens  art  återspeglar  sig  i  vilka  som  besöker  mötesplatserna.  På 

Friskvårdscentrum är det fler pigga och yngre pensionärer och på Växthuset är medelåldern 

kring  85  år.  Samma  mönster  ses  i  Årsta.  På  seniorgymmet  i  Årsta  är  flertalet  yngre 

pensionärer och på mötesplatserna med fokus på social gemenskap är flertalet över 80 år 

(Lennartsson, Agahi & Wånell, 2012). 
 
Metoddiskussion 
Information om utbudet av fysisk och sociala aktiviteter för äldre hämtades i första hand från 

ett friskvårdsprogram, olika broschyrer och andra dokument som jag fick tillgång till under 

min  praktik  på  Lidingö.  Denna  insamlingsmetod  kan  inte  betraktas  som  helt  tillförligt 

eftersom viktig information kan ha missats. Friskvårdsprogrammet som låg till grund för 



26  

kartläggningen reviderades förra året för att gälla under 2013 och troligtvis har inga stora 

förändringar i utbudet tillkommit efter revideringen. 

Det var önskvärt att all information om stadens utbud av aktiviteter för äldre hade skedd via 

personliga  kontakter  men  det  var  tyvärr  inte  möjligt.  Men  även  om  den  använda 

informationen om utbudet av mötesplatser och aktiviteter enbart hade skedd via personliga 

kontakter hade resultatet troligen inte påverkats nämnvärt eftersom programmets innehåll 

bekräftades av programmets ansvarige vid två olika tillfällen. 

Även personlig kontakt med chefen för Enheten för stöd och hälsa hade varit önskvärt för att 

bekräfta Lindigös strategi för utveckling av aktiviteter för äldre i ordinär boende som 

förekommer i samhällsanalysen Hur mår Lidingö? som staden tog fram 2006. 

Det pågår för närvarande en revidering av Lidingös hälsostrategi men dokumentet är ännu 

inte publicerat. En mer aktuell information om stadens strategi, plan och mål för utveckling 

av aktiviteter för äldre i ordinär boende hade ökat problematiseringen i det här arbetet. 
 
Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet i sammanställning och kartläggnings del bestämdes av att korrekt 

information om mötesplats och aktiviteter använts. Friskvårdsprogrammet Frisk och Vital är 

ett formellt dokument som Lidingö tog fram för att upplysa äldre invånarna om vad det finns 

för aktiviteter för dem i staden. Kontakten med friskvårdsprogrammets ansvarig ökade 

reliabiliteten i kartläggning eftersom en jämförelse av hennes redovisning kunde likställas 

med programmets innehåll. För visualiseringsdelen avgjordes reliabiliteten av kvaliteten på 

de geografiska och statistiska data som samlades in. Enligt Harrie är (2008) en av de 

huvudsakliga komponenter som bestämmer kvaliteten på resultat av en analys kvaliteten på 

indata. Både geografiska och statistiska data som använts i studien kommer från Lidingös 

databas. 
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SLUTSATS 
För att Lidingö skulle nå upp till sitt uttalande om att ha lokala mötesplatser behöver staden 

skapa flera mötesplatser framförallt i de stadsdelar med flest äldre men även öka sitt stöd och 

samarbete med föreningar och framförallt med pensionärsföreningar för att kunna ta tillvara 

det redan utarbetat utbud av fysiska och sociala aktiviteter som dessa verksamheter har och 

sprida aktiviteterna till flera lokaler. Genom att ta hänsyn till äldres åldersfördelning i 

stadsdelarna kan Lidingö stad bättre definiera verksamhetens funktion och inriktning. 
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