
Följeforskning av verksamheten 2018 - 2022 

Aktiv senior 
i Varberg 

Anita Boij 

Rapport 2022:1 
VETA MERA 

Boij AB 



 



 
 
 
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktiv senior i Varberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla bilder är publicerade med samtycke från dem som är med på bild. 
 
 
 
Rapport 2022:1 
ISBN 978-91-983473-8-8 
1:a upplagan 30 maj 2022 
© 2022 Anita Boij  
Veta Mera Boij AB, Skövde 



   
 

3 

Innehåll 
 

Sammanfattning .................................................................................................. 4 
 

 

Bakgrund, verksamheten och följeforskningen 

Bakgrund ............................................................................................................ 10 

Verksamheten Aktiv senior .............................................................................. 14 

Följeforskningen ................................................................................................ 18 
 

 

Resultaten 

Seniorernas hälsa och livskvalitet .................................................................. 25 

Behov och förväntningar .................................................................................. 28 

Besluten .............................................................................................................. 36 

Verksamhet och aktiviteter .............................................................................. 38 

Mål och resultat ................................................................................................. 47 

Utveckling ........................................................................................................... 61 
 

 

Slutsatser och utvecklingsförslag 

Slutsatser och utvecklingsförslag ................................................................... 63 
 

 

Metod, referenser och bilagor 

Följeforskningens metod .................................................................................. 71 

Referenser .......................................................................................................... 76 

Bilaga 1. Intervjufrågor seniorer våren 2022 ................................................. 78 

Bilaga 2. Intervjufrågor anställda hösten 2018 ............................................. 79 

Bilaga 3. Seniorenkät våren 2022 .................................................................. 81 

Bilaga 4. Seniorenkäten hösten 2018 ............................................................ 83 

Tidigare rapporter av Anita Boij ...................................................................... 85 

 



   
 

4 

Sammanfattning 
I Varbergs kommun hade tidigare socialnämnden ansvarat för ej biståndsbedömd 
verksamhet riktad till seniorer. Frivilligverksamheten har letts av frivilliga1 och fått 
stöd från socialförvaltningen genom en frivilligsamordnare och en aktivitetssamord-
nare. I april 2018 startades kultur- och fritidsnämndens verksamhet Aktiv senior som 
riktar sig till seniorer och frivilligverksamheten från socialnämnden flyttades hit. I och 
med att verksamheten var ny för kultur- och fritidsnämnden fanns ett behov av att 
utvärdera den för att få kunskap både om hur verksamheten fungerade och få underlag 
för utveckling. Den här slutrapporten handlar just om verksamheten Aktiv senior från 
april 2018 till mars 2022. 

Följeforskningen 
Kortfattat var syftet att genom följeforskningen erhålla kunskap om hur verksamheten 
uppfattats av seniorerna, de anställda i verksamheten och styrgruppen, om vilka resul-
tat verksamheten uppnått, om den nått målen och i så fall hur samt om eventuella 
effekter kunde skönjas. 

Följeforskningen har skett löpande. Vid fyra tillfällen genomfördes intervjuer med 
seniorer, anställda och styrgrupp; hösten 2018, våren och hösten 2019 samt våren 
2022. Vid tre av dessa tillfällen fick deltagarna också svara på en enkät. Under tiden 
har tre delrapporter skrivits och redovisats för styrgrupp och anställda. Hösten 2019 
skedde också en redovisning för kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten har också 
följts genom dess dokumentation och metodstöd har getts. 

Slutsatser  
Den första slutsatsen handlar om behov och beslut kring verksamheten. I den 
mån det varit möjligt har de anställda varit mycket lyhörda och försökt att till-

godose seniorernas önskemål. Personalens lyhördhet och förmåga att möta seniorer-
nas behov har varit en stor del i de goda resultat som Aktiv senior uppvisar. Verksam-
heten bygger i huvudsak på att seniorer, så kallade frivilliga, vill leda seniorer i olika 
aktiviteter. I mycket begränsad omfattning kan de anställda komplettera med aktivite-
ter som de själva leder. De frivilliga är därmed verksamhetens största tillgång och utan 
dem skulle inte många aktiviteter kunna bedrivas. Samtidigt kan konstateras att Aktiv 
senior skulle behöva mer personalresurser för att mer kunna initiera nya aktivitetsfor-
mer som kan locka nya grupper av seniorer. 

Resultaten visar också att seniorerna vill ha aktiviteter nära där de bor, alltså på 
mötesplatserna och att digitala aktiviteter inte kan ersätta de fysiska mötena. 

Utifrån den första slutsatsen ges följande utvecklingsförslag kring behov och beslut: 

 
1 Frivilliga är i Varbergs kommun den gängse benämningen på de seniorer som leder en verk-
samhet eller aktivitet för andra seniorer. 

1. 
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Den andra slutsatsen handlar om verksamheten. Innan pandemin (2019) upp-
skattades frivilligverksamheten inom Aktiv senior ha cirka 500 unika besökare 

till ett 50-tal aktiviteter per vecka på åtta olika mötesplatser. På årsbasis hade Aktiv 
senior närmare 25 000 besökare. Ytterligare drygt 1 300 besökare deltog i surfcaféer, 
hälsocaféer och Anslagstavlan som leddes av de anställda.  

I början av pandemin ställde de anställda snabbt om till att finna nya former för att 
kunna erbjuda aktiviteter till seniorerna, trots att mötesplatserna hölls stängda och se-
niorerna skulle undvika att träffa andra utanför det egna hushållet. Från mars 2020 till 
december 2021 hade verksamheten närmare 3 000 besökare till sina femtontal olika 
digitala och fysiska aktiviteter.2 Följeforskningen visar att även under pandemin del-
tog seniorerna mest i de aktiviteter som skedde på mötesplatserna eller i anknytning 
till mötesplatserna. 

Resultaten från både verksamhetens egen statistik och från följeforskningen visar 
att det främst är kvinnor som kommer till verksamheten. Följeforskningen visar också 
att det främst är seniorer från 70 år och uppåt som kommer till de olika aktiviteterna. 

Slutsatsen från dessa resultat om verksamheten leder till följande utvecklingsförslag: 
 

 
2 I den siffran är inte de frivilliga inräknade. De var 148 personer 2020 och 145 personer 2021. 

2. 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG KRING BEHOV OCH BESLUT 
 

1) Att fördjupa enhetens arbete med samlokalisering och fördelning av perso-
nalresurser för att försöka skapa mer resurser till Aktiv senior.  
 

2) Att öka anställningsgraden inom Aktiv senior så att verksamheten åt-
minstone kan bli lika omfattande som innan omorganisationen.  
  

3) Att succesivt öka resurserna till Aktiv senior för att kunna erbjuda fler seni-
orer aktiviteter. Framför allt med tanke på särskilt utsatta människor och 
grupper som ofrivilligt ensamma. När det gäller jämlik och jämställd resurs-
fördelning är möjligheten att nå fler män och yngre seniorer angeläget. Ge-
nom en större bredd i aktiviteterna kan seniorernas möjlighet att delta öka. 
 

4) Att återigen genomföra dialogmöten med seniorer runt om i kommunen för 
att samtala om seniorernas behov och önskemål både på Aktiv senior och 
i andra frågor. 
 

5) Att skapa fler forum där seniorer (oavsett om de är med i Aktiv senior eller 
inte) kan möta politiker och höga tjänstemän för att ställa frågor och sam-
tala om seniorfrågor. 
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Den tredje slutsatsen handlar om mål och resultat. För att överhuvudtaget ha 
möjlighet att delta i en verksamhet är informationen avgörande. Överlag var en 

majoritet av seniorerna nöjda med informationen, även om de hade mindre kunskap 
om vad som hände på andra mötesplatser. Trots att betydligt fler hittade till Aktiv 
seniors webbsidor under pandemin, visade intervjuerna med seniorerna att det var 
svårt att nå ut med informationen om aktiviteterna. 

När det gäller själva verksamheten visar resultaten under hela följeforskningen att 
Aktiv senior är en verksamhet med mycket god kvalitet. Nästan alla seniorer var nöjda 
med de aktiviteter de deltog i och de var också viktiga för dem. Verksamheten betydde 
också mycket för seniorernas möjlighet till social gemenskap, välbefinnande, livskva-
litet, psykiska och fysiska hälsa. 

En jämförelse mellan resultaten och målen visar att genom Aktiv senior skapas 
aktiviteter för och av människor i hela kommunen. För seniorerna är mötesplatserna 
runt om i kommunen särskilt viktiga. Aktiv senior ger möjlighet att stärka sin fysiska 
och psykiska hälsa och på det sättet öka sin livskvalitet och välbefinnande. Däremot 
behöver arbetet med särskilt utsatta seniorer och grupper stärkas. 

Demografiska studier visar att andelen seniorer kommer att öka och en åldrande 
befolkning skapar nya förutsättningar och utmaningar också för hela Varbergs kom-
mun. Därför är alla aktiviteter som erbjuds som förebygger ohälsa och skapar bättre 
hälsa bland seniorer av största vikt. I och med det hälsopreventiva arbete som Aktiv 
senior utför, kan antagligen behovet av annat kommunalt stöd och insatser åtminstone 
senareläggas. I ett sådant perspektiv är frågan om en åldrande befolkning större än 
Aktiv senior och större än kultur- och fritidsförvaltningen. 

Slutsatserna från dessa resultat och om målen leder till följande utvecklingsförslag: 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG KRING VERKSAMHETEN 
 
6) Att tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla mötesplatserna och aktivite-

terna på dem.  
 

7) Att också tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla aktiviteter som är ge-
mensamma för seniorerna i hela kommunen.  
 

8) Att tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla fler aktiviteter som i huvudsak 
leds av de anställda. Goda exempel på det är surfcaféer och anslagstavlan. 
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Slutord 
Sedan Aktiv senior startade på kultur- och fritidsförvaltningen våren 2018 har mycket 
hänt. Man kan med fog säga att Aktiv senior inte har haft långa perioder av stabilitet 
där verksamheten kunnat fortsätta utan störning månad efter månad. Utifrån det per-
spektivet är det ännu mer häpnadsväckande att verksamheten genom allt har fått så 
goda omdömen av seniorerna. Aktiv senior är en mycket väl fungerande verksamhet 
med hög kvalitet. Verksamheten är viktig för de seniorer som deltar i den och ökar 
deras välbefinnande och hälsa. 

Redan nu och ännu mer i framtiden står dock Varbergs kommun (liksom alla kom-
muner i Sverige) för utmaningar som följer med en ökande åldrande befolkning. I det 
sammanhanget är Aktiv senior en viktig del för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Sannolikt behöver Aktiv senior som verksamhet snarast växa för att kunna tillgodose 
de behov som finns bland seniorerna. Däremot kan inte Aktiv senior vara den enda 
delen i den kommunala verksamheten som är förebyggande och hälsofrämjande för 
seniorer. Därför behövs ett helhetsperspektiv där många förvaltningar och verksam-
heter aktivt arbetar för goda villkor för seniorer. Med all den kunskap som finns inom 
Aktiv senior och bland seniorerna finns en bra bas för fortsatta samtal om att vara 
senior i Varbergs kommun och vad som behöver göras ytterligare. 

 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG OM VERKSAMHETSRESULTAT OCH MÅL 
 

9) Att fortsätta utveckla hur information om verksamheten ska ske för att nå ut till 
så många seniorer som möjligt. Här behövs säkerligen flera metoder (affischer, 
månadsblad, informationsblad…) som också kan utformas i samtal med seni-
orer. På så sätt ökar också seniorernas delaktighet och påverkansmöjligheter. 
 

10) Att på hög politisk nivå föra samtal om hur man önskar att möta utmaningen 
med en större åldrande befolkning inom flera förvaltningar och verksamheter. 
Förslagsvis kan sådana samtal utmynna i en äldrestrategi där Aktiv senior ut-
gör en del av kommunens ansvar. Där kan också ämnen som; utemiljöer, be-
byggelse, bostäder, transporter, social inkludering, socialt deltagande, delak-
tighet i samhälle och arbetsliv, kommunikation, information, samhällsstöd och 
hälsovård ingå. 
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Rapportens uppläggning 
Den här rapporten består av fyra delar. I den första delen ges en bakgrund till ämnet, 
en beskrivning av verksamhetens organisation och anställda samt om följeforsk-
ningen. Den andra delen handlar om resultaten som framkommit under följeforsk-
ningen. I den tredje delen dras slutsatser från resultaten och några utvecklingsförslag 
lämnas. I den fjärde delen finns för den mer forskningsintresserade läsaren ett kapitel 
om följeforskningens metod och genomförande. Sist kommer referenser och bilagor. 
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Bakgrund 
I Sverige har medellivslängden ökat stadigt under 1900-talet och fram till idag. Till 
exempel var medellivslängden 1970 drygt 74 år, 72 år för män och 77 år för kvinnor. 
År 2020 var medellivslängden drygt 82 år, för kvinnor 84 år och för män 81 år.  

Befolkningen har också ökat under dessa femtio år. År 1970 var befolkningen drygt 
8 miljoner och antalet 65 år eller äldre var cirka 1,1 miljoner. År 2020 var befolkningen 
cirka 10,3 miljoner och antalet 65 år eller äldre var knappt 2,1 miljoner (Statistiska 
centralbyrån, 2022).3 Alltså har gruppen 65 år eller äldre ökat i högre takt än befolk-
ningen i övrigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Varberg (som den här rapporten handlar om) bodde i december 1970 nästan 39 000 
personer i Varberg. Sedan dess har befolkningen ökat till drygt 65 000 invånare 2020. 
Av dessa var 2020 drygt 15 000 personer 65 år eller äldre (Statistiska centralbyrån, 
2022).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I de flesta europeiska länder visar demografiska studier att befolkningen blir allt äldre. 
Statistiska Centralbyrån (SCB) har också delat in de som är 65 år eller äldre i två 
åldersgrupper; 65–79 år och 80 år eller äldre. De konstaterar om åldersgruppen 65–79 
år i Sverige att: 

 
Antalet personer i åldrarna 65–79 år har ökat de senaste åren. Det är de små 
kullarna födda på 1930-talet som successivt har ersatts av de stora kullarna 
födda på 1940-talet (Statistiska centralbyrån, 2018, s. 23).  

 
Enligt SCB (2018) var 2017 var nästan 1,5 miljoner invånare i Sverige mellan 65–79 
år. I slutet av 2040-talet förväntas 1,7 miljoner vara i den åldersgruppen. När det gäller 
åldersgruppen 80 eller äldre skriver de: 
 
 

 
3 Jämförelser görs mellan 2020 som är den senaste rapporterade nationella folkmängden och 
1970 som är 50 år tidigare. 

” ”

 
 

Drygt 65 000 invånare. 
Drygt 15 000 var 65 år eller äldre. 
 

 
 

Cirka 10,3 miljoner invånare. 
Knappt 2,1 miljoner var 65 år eller äldre.
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I åldrarna 80 år och äldre kan man följa samma födelseårgångar som i den 
yngre åldersgruppen, men lite senare i tid. År 2020 fyller de första fyrtiotalis-
terna 80 år och år 2045 är det dags för de födda i mitten av 1960-talet. Det 
här är en åldersgrupp som har ökat i antal. År 1970 var det färre än 200 000 
i åldersgruppen, 2017 var de drygt en halv miljon. Enligt framskrivningen för-
väntas det att vara en miljon i dessa åldrar i slutet av 2040-talet. Åldersgrup-
pen beräknas fortsätta öka (Statistiska centralbyrån, 2018, s. 23). 

 
En åldrande befolkning skapar nya förutsättningar och utmaningar på nationell, re-
gional och kommunal nivå. Så här skriver Region Halland i sin analys till den region-
ala utvecklingsstrategin Halland 2035: 
 

En ökad livslängd är tveklöst en av mänsklighetens största framgångar. En 
hallänning som föddes för ungefär 100 år sedan kunde förvänta sig att leva i 
ungefär 59 år. Ett barn som föds i Halland idag kan i genomsnitt förvänta sig 
att leva i 85 år respektive 81 år beroende på om det är en flicka eller pojke. 
Det är svårt att tänka sig ett mer grundläggande mått på en positiv regional 
utveckling! (s 24). /…/4 
Samtidigt som det finns anledning att glädjas över att allt fler hallänningar 
kan förväntas leva längre betraktas en åldrande befolkning som ett av vår tids 
stora problem. Det kan verka märkligt men problemet kan illustreras med för-
sörjningskvoten, ett grovt mått som visar hur många de i yrkesaktiv ålder ska 
försörja. En kvot på 1,76 innebär att varje person i åldern 20 – 64 år försörjer 
sig själv samt ytterligare 0,76 personer i åldersgrupperna 0 – 19 år och över 
65 år. 
Sedan 2005 har försörjningskvoterna i de halländska kommunerna försiktigt 
stigit, och utvecklingen är accelererande. Efter 2020 prognosticeras en brant 
stegring med en avmattning runt 2035. Detta ställer till problem för bland 
annat välfärdens finansiering och arbetslivets kompetensförsörjning. 
Problembeskrivningen är relevant. Men att enbart fokusera på det bekymmer-
samma med stigande försörjningskvoter riskerar att bli alltför ensidigt. Med 
god hälsa ger en ökad livslängd fler möjligheter till bildning, upplevelser, nö-
jen och arbete. Att efter 65 års ålder betraktas som pensionär, alltså en tillba-
kadragen passiv roll, är varken i linje med verkligheten eller i samhällets in-
tresse (Region Halland, u.å. s. 25). 
 

På nationell, regional och kommunal nivå sker arbete med analyser, studier, strategier, 
forskning och beslut för att möta framtidens förändrade befolkningssammansättning. 

Äldres hälsa och livskvalitet 
Utifrån att gruppen 65 år och äldre blir större och att medellivslängden ökar, börjar 
fokus också komma på att bibehålla en god hälsa och ett självständigt liv så länge som 
det är möjligt. Så här skriver Kunskapsguiden5 om äldres hälsa: 
 
 

 
4 Det här tecknet /…/ betyder att en del i texten inte är med i citatet. Det överhoppade förändrar 
dock inte innehållet i citatet.  
5 Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrel-
sen, andra myndigheter och aktörer.  

”
”

”

”
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Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Faktorer 
som kan påverka hälsan positivt är motion, näringsrik mat och social sam-
varo. Men risken ökar att drabbas av olika hälsoproblem med stigande ålder. 
Förebyggande arbete är viktigt för att minska risken för skador hos äldre per-
soner (Kunskapsguiden, 2022). 

 
I Kunskapsguiden tas upp fyra områden som är speciellt viktiga i det sjukdomsföre-
byggande och hälsofrämjande arbetet för äldre personer. De är: social gemenskap, 
meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Ett exempel på forskning kring äldres hälsa och livskvalitet är centrum för åldrande 
och hälsa – AgeCap – vid Göteborgs universitet. De bedriver multidisciplinär forsk-
ning för ett gott och värdefullt åldrande. Deras vision är ett samhälle där årsrika per-
soner respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle som gör det möjligt att 
oberoende av ålder och andra faktorer vara aktörer i våra egna liv (Göteborgs univer-
sitet, 2022). 

Verksamhet för seniorer 
I flera av Sveriges kommuner pågår ett arbete med att vidga fokuset från att mestadels 
handla om äldres behov av stöd och omsorg till att också handla om sjukdomsföre-
byggande och hälsofrämjande arbete för äldre. I den här följeforskningen har det också 
gjorts en enkel analys av pågående verksamhet och aktiviteter för seniorer i liknande 
kommuner som Varberg. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en indelning av Sveriges kom-
muner i totalt nio kommungrupper. Dessa grupper är fördelade på tre huvudgrupper. 
Varbergs kommun ingår i kommungruppen ”Mindre stad/tätort”. Den innehåller kom-
muner med minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort 
(SKR, 2017). I denna kommungrupp ingår 29 kommuner såsom Kiruna, Ystad, Fal-
kenberg och Gotland. Av dessa bedriver 16 kommuner verksamhet som är öppen för 
seniorer som är 65 år eller äldre. Verksamheten bedrivs mestadels på mötesplatser och 
har i de flesta kommunerna ett uttalat hälsofrämjande perspektiv. I många kommuner 
har precis verksamheten öppnats upp efter pandemin. På mötesplatserna erbjuds ett 
varierat utbud av aktiviteter som främst leds och drivs av anställda. En del av dessa 
kommuner erbjuder också lunch till reducerat pris till seniorer, medan några anser att 
det inte är förenligt med kommunens uppdrag. 

Utöver verksamhet i kommunal regi erbjuder andra aktörer liknande verksamhet. I 
Sverige finns framför allt två stora pensionärsorganisationer: SPF Seniorerna (Sveri-
ges pensionärsförbund) och PRO (Pensionärernas riksorganisation). SPF Seniorerna 
hade cirka 260 000 medlemmar i slutet av 2020 (SPF, 2021) och hade PRO omkring 
300 000 medlemmar (PRO, 2021). Båda förbunden bedriver opinionsarbete kring 
olika seniorfrågor och har lokalföreningar runt om i landet. Dessa lokalföreningar er-
bjuder olika aktiviteter för seniorer. Det finns också många olika föreningar, studie-
förbund och kyrkor som anordnar verksamhet riktad till seniorer.  

” ”
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Varbergs kommun 
I Varbergs kommun hade tidigare socialförvaltningen ansvarat för ej biståndsbedömd 
verksamhet riktad till seniorer. Verksamheten har letts av frivilliga6 och fått stöd från 
förvaltningen genom en frivilligsamordnare och en aktivitetssamordnare.  

I april 2018 startades kultur- och fritidsnämndens verksamhet Aktiv senior som 
riktar sig till seniorer och frivilligverksamheten från socialnämnden flyttades hit. I 
samband med flytten till kultur- och fritidsförvaltningen har också kommunfullmäk-
tige tillskjutit 2,5 miljoner kronor årligen för att skapa och utveckla seniorverksam-
heten. I Verksamhetsplanen för Aktiv senior beskrivs det som kan benämnas som syf-
tet med verksamheten på följande sätt: 

 
Aktiv senior innebär att ta ett helhetsgrepp kring mötesplatser och aktiviteter 
för seniorer i hela kommunen. Mötesplatser och aktiviteter ska finnas där 
människor bor, både i centrum och i övriga kommundelar. Det innebär också 
start av ett mobilt team som ska röra sig runt om i kommunen för att stötta 
föreningsliv och ideella krafter att fylla mötesplatser med verksamhet. Det mo-
bila teamet ska bidra till att undersöka vad det är för verksamheter som efter-
frågas, hjälpa till att starta upp aktiviteter och stötta ideella krafter att driva 
dem vidare på egen hand. Frivilligverksamheten, öppna mötesplatser och kul-
tur för äldre, som tidigare bedrivits av socialnämnden kommer att fortsätta 
inom ramen för Aktiv senior. Navet i verksamheten blir seniorcentret ”Ljus-
punkten”, som finns belägen på Lorensberg i den före detta lampaffären (Var-
bergs kommun, 2018, s. 2). 

 
 

I verksamhetsplanen finns också målen med verksamheten beskrivna så här: 
 

Verksamheten ska främja hälsa och förebygga ohälsa utifrån en helhetssyn. 
Verksamheten ska arbeta uppsökande och kompensatoriskt genom att i viss 
utsträckning rikta insatser till grupper av seniorer där det föreligger behov av 
aktiviteter för att stärka hälsa. Specifika mål för verksamheten sätts efter att en 
grundlig kartläggning och behovsanalys är genomförd som ska ligga till grund 
för vidare inriktning av verksamheten (Varbergs kommun, 2018, s. 4). 

 
I och med att verksamheten var ny för kultur- och fritidsförvaltningen fanns ett behov 
av att utvärdera den för att få kunskap både om hur verksamheten fungerade och få 
underlag för utveckling. 

 
6 Frivilliga är i Varbergs kommun den gängse benämningen på de seniorer som leder en verk-
samhet eller aktivitet för andra seniorer. 

”

”
”

”

”
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Verksamheten Aktiv senior 
Hur är verksamheten Aktiv senior i Varberg organiserad och hur många arbetar i verk-
samheten? De frågorna får svar i det här avsnittet. I rapportens resultatdel beskrivs 
vilken verksamhet som bedrivs och vad seniorerna ansåg om den.  

Personal och organisation till och med december 2019 
Verksamheten Aktiv senior är en del i den kommunala verksamheten och så här be-
skrevs organisationen av den fram till 31 december 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Tjänstemannaorganisationen för Aktiv senior. 
Källa: Presentationsmaterial för Aktiv senior 

 
I april 2018 anställdes en enhetschef tillika utvecklare för verksamheten. Den frivil-
ligsamordnare som tidigare arbetat på socialförvaltningen följde med verksamheten 
till kultur- och fritidsförvaltningen och fick titeln koordinator för frivilligverksam-
heten. Genom detta kunde frivilligverksamheten fortsätta utan avbrott när den gick 
över till kultur- och fritidsförvaltningen.  

I oktober 2018 ersattes den samordnare som inte följde med från socialförvalt-
ningen med en nyrekrytering till tjänsten på heltid som koordinator för det mobila 
teamet. Det mobila teamet skulle, enligt verksamhetsplanen, röra sig runt om i kom-
munen och stötta föreningsliv och ideella krafter att fylla olika mötesplatser och loka-
ler med verksamhet. Teamet kunde också bidra med att undersöka vad det var för 
verksamheter som efterfrågades, hjälpa till att starta upp dem och även stötta ideella 
krafter att driva dem vidare (Varbergs kommun, 2018). 

I mars 2019 tillkom en nyanställning som koordinator för fritidsverksamheten. 
Tjänsten delades mellan Aktiv senior och fritidsavdelningen. Därmed var all personal 
på plats i mars 2019. Sammanlagt arbetade fyra anställda 3,8 årsarbetare med Aktiv 
senior.  

För att stämma av arbetet, planera och fatta beslut skedde olika möten. Under 
2018–2019 träffades styrgruppen för följeforskningen ungefär en gång i månaden. En-
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hetschefen och de tre koordinatorerna träffades också en gång i månaden till arbets-
platsträffar. Därutöver träffades koordinatorerna varje vecka. Utöver dessa inplane-
rade möten skedde möten i olika konstellationer vid behov. I slutet av maj 2019 deltog 
de anställda i ”The International Association of Gerontology and Geriatrics European 
Region Congress 2019” i Göteborg.  

Personal och organisation från och med januari 2020 
Under hösten 2019 gjordes en genomlysning av hela förvaltningen för att se över möj-
ligheterna att organisera för ökad effektivitet och bästa möjliga stöd för chefer och 
medarbetare. Den 18 december 2019 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om en om-
organisation av Kultur- och fritidsförvaltningen. Bakgrunden var att förvaltningen 
hade bestått av tre avdelningar; kulturavdelningen, fritidsavdelningen samt ungdoms-
avdelningen. Så här skrevs i nämndens protokoll: 
 

Organisationen har varit framgångsrik vad gäller extern leverans men haft 
utmaningar med den interna leveransen på grund av hög arbetsbelastning och 
viss otydlighet (Varbergs kommun. Sammanträdesprotokoll 2019-12-18). 

 
Den nya organisationen består av två avdelningar: Kultur & Bibliotek samt Fritid. I 
figur 2 finns den nya övergripande organisationsplanen. Den är med blå och gröna 
rutor. Omorganisationen har även fått konsekvenser för Aktiv senior. I figur 2 är därför 
inritat av forskaren var Aktiv senior finns i organisationsplanen. Det är återgivet med 
en brun ruta. 

Den största förändringen var att Aktiv senior inte längre är en egen enhet, utan 
ingår i enheten Aktiv Fritid. Det har fått till följd att enhetschefen och tillika verksam-
hetsutvecklaren för Aktiv senior har flyttats till avdelningen Kultur & Bibliotek och 
arbetade viss tid med seniorfrågor kopplat till Aktiv senior. Under hösten 2020 fram 
till hösten 2021 har seniorfrågor helt fasats ut. Det är istället enhetschefen för Aktiv 
Fritid som leder och styr verksamheten Aktiv senior. Enhetschefen har också ansvar 
för Ungdomsgårdar/MUVE (Mobil UngdomsVErksamhet).  

I den nya verksamheten är enbart en av tjänsterna definierad och det är Koordina-
torn för frivilligverksamheten. De andra två koordinatorernas funktion är inte defini-
erad. Tidigare var de definierade som Koordinator för fritidsverksamheten och Koor-
dinator för Mobila teamet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” ”
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Figur 2. Organisationsplan Kultur- och fritidsförvaltningen.  
Förslag ny organisation 20191203 och forskarens inritade bruna rutor). 

 
I januari 2020 trädde den nya organisationen på plats. I mars 2020 var pandemin ett 
faktum. Utöver de personalförändringar som skett i samband med omorganisationen 
har koordinatorn för fritidsverksamheten övergått till andra arbetsuppgifter inom för-
valtningen och en anställd med fokus på kommunikation tillträdde på 50 % i mars 
2020. Sedan årsskiftet 2021–2022 arbetar fyra personer cirka 2,45 årsarbeten med Ak-
tiv senior, vilket innebär en minskning från 2019 års nivå som var 3,8 årsarbeten. 

För att stämma av arbetet, planera och fatta beslut skedde olika möten så gott som 
uteslutande digitalt. Eftersom Aktiv senior ingår i Aktiv fritid har också sedan 2020 
hela enheten haft några gemensamma värdegrundsdagar. 

Till följeforskningen har en styrgrupp skapats med avdelningschef, enhetschef och 
utvecklingsstrateg. Efter omorganisationen ingick även verksamhetsutvecklaren i 
styrgruppen. Under hösten 2021 skedde en del personalförändringar som ledde till att 
styrgruppen enbart bestod av avdelningschef och enhetschef. 

Förvaltningsövergripande
stab

Kultur & Bibliotek

Kultur

Bibliotek

Kulturskola

Avdelningsövergripande 
stöd

Fritid

Anläggning

Aktiv Fritid

Avdelningsövergripande 
stöd

Aktiv senior 
• Koordinator Frivil- 
   ligverksamhet (0,8) 
• Koordinator (1,0) 
• Koordinator (1,0) 
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Sedan kom pandemin 
Verksamheten Aktiv senior hade hållit på i nästan två år och enbart i två månader med 
den nya organisationen innan pandemin kom. Den 16 mars stängdes kommunernas 
mötesplatser. Verksamheten fick därmed snabbt ställas om och anpassas till pande-
min. Under en kort period i oktober 2020 började mötesplatserna öppnas för att snabbt 
stängas igen när smittspridningen ökade. Först under hösten 2021 kunde de öppnas 
igen. Pandemin har på många sätt påverkat verksamheten när det gäller de stängda 
mötesplatserna, möjligheterna att träffas fysiskt, antalet deltagare och vilken typ av 
verksamhet som kunnat bedrivas.  

Den nuvarande verksamheten är på det sättet till många delar en annan verksamhet 
än vad den var innan pandemin. Även om liknande aktiviteter har kommit igång och 
nya aktiviteter tillkommit går det i många stycken inte att jämföra verksamheten före 
pandemin med verksamheten under pandemin.  

Pandemin har också påverkat följeforskningen. Den fjärde och sista delen skulle 
genomförts under hösten 2020 och istället senarelades den till våren 2022. För följe-
forskningens del har det inneburit att verksamheten har följts i mindre utsträckning 
under 2020 och 2021 då följeforskningen i princip varit vilande. 

I rapporten har tydliggjorts vilka resultat som kommer från innan pandemin 2018–
2019. De har fått olika bruna nyanser i diagram och tabeller. Resultaten från under 
pandemin 2022 markeras med olika blå nyanser. 
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Följeforskningen 
Efter en upphandlingsprocess fick Veta Mera Boij AB med Anita Boij som forskare 
uppdraget i juni 2018 av kultur- och fritidsförvaltningen att utvärdera verksamheten 
genom en så kallad följeforskning.  

Syftet och lärandeprocessen 
Syftet med följeforskningen var tredelat:  
 

1. att följa processen med utvecklandet av verksamheten för att erhålla kunskap 
om hur verksamheten uppfattats av seniorerna, de anställda i verksamheten 
och styrgruppen. 

2. att följa upp resultat, mål och eventuella effekter för att erhålla kunskap om 
vilka resultat verksamheten uppnår, om den når målen och i så fall hur och 
om eventuella effekter kan skönjas. 

3. att vara ett stöd i verksamheten i dess utveckling och lärande. 
 

Följeforskningen skulle vara ett stöd för lärande bland ansvariga och berörda, framför 
allt gentemot anställda och styrgrupp, så att förbättringar kunde göras successivt. Den 
lärande processen kan beskrivas på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Lärandeprocessen. 
 
Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes vilka frågor som skulle besvaras i ut-
värderingsdelen. Därefter samlades in uppgifter genom intervjuer, enkäter och sta-
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tistikuppgifter. Resultaten beskrevs i tre delrapporter och en slutrapport utifrån de frå-
geställningar som uppdragsgivaren ville ha svar på. Utifrån resultaten gjordes en be-
dömning om hur arbetet genomförts jämfört med verksamhetens mål. Resultaten åter-
kopplades till styrgrupp med flera. På så sätt skapades en spiralformad lärande process 
där delen med den genomförda följeforskningen blev utgångspunkten för nästa. Föl-
jeforskningen utgick från ett jämställdhets, folkhälso- och förebyggande perspektiv. 

Verksamhets- och följeforskningsteori  
De frågeställningar som ställts sammanfattades i en programteori över verksamheten 
och följeforskningen. En programteori är en modell eller karta som identifierar de cen-
trala aktiviteterna i den verksamhet som ska granskas. Det kan också kallas för pro-
gramlogik eller interventionsteori (Karlsson Vestman 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Verksamhets- och följeforskningsteori. 
 
Figur 5 visar hur verksamheten i Aktiv senior grundar sig i de behov som finns bland 
seniorerna. För att verksamheten ska fungera behövs beslut fattas av olika karaktär och 
omfattning. Det är verksamhetsnära beslut som kan fattas av koordinatorerna om olika 
möten, skicka ut information, samla in uppgifter med mera. En del beslut behöver fattas 
av enhetschefen om bland annat personalrekrytering, ekonomi, arbetsuppgifter, strate-
gier, planer och rutiner. Andra beslut kan behöva fattas av avdelningschefen. De mest 
övergripande besluten behöver fattas av nämnden om budget och inriktning. 

Utifrån behov och beslut ska sedan verksamhet och aktiviteter genomföras. Resul-
taten av verksamheten och aktiviteterna behöver följas upp och värderas utifrån må-
len. Utifrån resultaten och målen kan sedan arbetssätt, organisation, verksamhet och 
aktiviteter behöva utvecklas. I hela den processen finns följeforskningen med som 
både beskriver och bedömer. 

I följeforskningen har också en programteori tagits fram som beskriver processen 
i verksamheten och vad som ska göras i följeforskningen under olika tidpunkter.  
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Figur 6. Verksamhets- och följeforskningsteori. 
 

Den första raden beskriver processen i verksamheten med uppstarten där den fjärde 
anställde tillkom i mars 2019. Sedan följde en stabilisering och utveckling av arbetet 
som pågick till december 2019. Från och med januari 2020 trädde den nya omorgani-
sationen i kraft. I mars 2020 pandemin var ett faktum och den innebar att verksam-
heten fick ställas om och förändras.  

Följeforskningen skedde i fyra delar; hösten 2018, våren och hösten 2019. Det var 
planerat att den fjärde och sista delen skulle genomföras hösten 2020. På grund av 
pandemin senarelades den till våren 2022.  

I följeforskningens olika delar har genomförts intervjuer, enkäter till seniorerna har 
delats ut och samlats in och verksamhetsstatistik har tagits fram. Resultaten från föl-
jeforskningen har återkopplats skriftligt och muntligt. Forskaren har även gett metod- 
och processtöd och deltagit i viktiga möten utifrån uppdragsgivarens behov och öns-
kemål.  

Intervjuerna 
Intervjuerna har gjorts med styrgruppen, anställda koordinatorer och seniorer. Till-
sammans gav dessa intervjuer gett svar från tre perspektiv. 
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Figur 6. Tre intervjuperspektiv. 
 
Sammanlagt har 19 intervjuer genomförts under de fyra delarna av följeforskningen. 
Vid första delen intervjuades enhetschefen och styrgruppen separat. Efter önskemål 
från styrgruppen ingick även enhetschefen i styrgruppsintervjun från och med den 
andra delen och ingen enskild intervjun med enhetschefen genomfördes.  

Seniorenkäten 
När det gäller seniorenkäten togs den fram i samråd med uppdragsgivaren och utifrån 
forskarens tidigare erfarenheter och kunskap om enkäter i allmänhet och specifikt en-
käter till seniorer. Enkäten har varit på 16–33 frågor och underfrågor beroende på ut-
delningstillfälle.  

Enkäten kopierades av koordinatorerna. För att öka deltagandet åkte de anställda 
ut till en del grupper för att informera om följeforskningen, dela ut och samla in enkä-
terna. I andra grupper var det de frivilliga som delade ut och samlade in de ifyllda 
enkäterna. Med enkäten följde information till deltagarna. Enkäten skulle besvaras av 
både frivilliga och deltagare. För att skapa en beredskap kring följeforskningen och 
enkäten hade de frivilliga fått förhandsinformation. I tabell 1 visas antalet seniorer, 
samt svarsprocenten. 
 

Tabell 1. Svarande på seniorenkäten. Antal och procent. 

 Totalt antal utdelade Antal svarande Svarsprocent 

 2018 2019 2022 2018 2019 2022 2018 2019 2022 

Deltagare 592 501 301 *- 216 142 - 43 % 47 %

Frivillig 131 130 146 *- 69 78 - 53 % 53 %

Ej angett - - - - 18 - - - -

Totalt 723 631 447 211 303 220 33 % 48 % 50 %
* De anställda uppmärksammade under datainsamlingen 2018 att seniorerna hade haft svårt att 
skilja mellan deltagare och frivilliga, vilket medförde att även deltagare svarade att de var frivilliga. 
På grund av detta redovisas inga resultat fördelat på dessa två grupper, utan bara totala antalet 
svarande.  
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Under 2018 och 2019 delades fler enkäter ut än under 2022. Det beror på att verksam-
heten i mars 2022 precis hade startat upp efter pandemin. Däremot var svarsprocenten 
något högre 2022 än 2019. Det som inte syns i svarsprocenten för alla tre utdelnings-
tillfällena är att enkäten delats ut till alla deltagare i grupperna och att det i flera grup-
per fanns deltagare som deltog i två eller flera aktiviteter och då bara fyllde i enkäten 
i en grupp. Enligt de medskickade deltagarrapporterna 2022 skrev fem frivilliga att 
deltagare redan svarat på enkäten. Några frivilliga skrev också i antalet som redan 
svarat på enkäten. Lågt räknat var det minst 30 deltagare som fått enkäten vid två eller 
flera tillfällen. Det skulle då öka svarsprocenten för deltagare med minst 5 %. Man 
kan anta att samma förhållande gäller för de två andra tillfällena och att den angivna 
svarsprocenten är något låg. 

Som jämförelse till svarsprocenten kan nämnas Socialstyrelsens årliga undersök-
ning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2018). Deras posten-
kät innehåller 33 frågor och vänder sig till personer som är 65 år och äldre som hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende. År 2018 svarade 63 % av de äldre i Varbergs 
kommun.7 Målgruppen för Socialstyrelsens undersökning och Aktiv senior är inte lik-
värdiga, men indikerar ändå att det verkar vara svårt att få en hög svarsprocent bland 
seniorer i olika livssituationer.  

Verksamhetsstatistik 
Ifråga om verksamhetsstatistik har dels uppgifter samlats in om de anställdas kontakter 
och möten i och kring verksamheten. Detta gjordes under del 1–3. Inför den fjärde och 
sista delen gjordes bedömningen att arbetet i verksamheten förändrats så mycket under 
pandemin att det inte var relevant att samla in och redovisa de uppgifterna.  

Eftersom verksamhetens ordinarie statistik inte innehåller uppgifter om deltagarnas 
ålder, har även uppgifter om födelseår samlats in via de frivilliga under hösten 2018. 
Av de 30 grupper som fanns under hösten 2018 har uppgifter lämnats in av 25 grupper. 
Under de övriga delarna har inte de uppgifterna samlats in för att på så sätt minska hur 
mycket deltagarna skulle behöva besvara i följeforskningen.  

Delrapporter och möten 
I augusti 2018 hölls uppstartsmötet för följeforskningen tillsammans med styrgruppen 
och de anställda. Resultaten från den första delen i följeforskningen presenterade i en 
kortfattad delrapport (Boij, 2019a) och diskuterades med styrgruppen och de anställda 
i februari 2019. Den andra delrapporten (Boij 2019b) diskuterades med styrgruppen 
och de anställda i juni. Den redovisades också för nämnden i september 2019. Den 
tredje delen genomfördes under hösten 2019. I december 2019 deltog forskaren i en 
samling för frivilliga. Delrapporten (Boij 2020) presenterades och diskuterades styr-
gruppen och de anställda i februari 2020. En månad senare var pandemin ett faktum. 

 
7 Socialstyrelsens databas för dessa uppgifter ligger nere till juni 2022. Det gör att de senaste 
siffrorna för Varberg och alla andra kommuner är från 2018. 
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Efter samtal om läget i verksamheten och pandemin beslutades i oktober 2020 att 
den fjärde och sista delen i följeforskningen som skulle genomförts skulle senareläg-
gas till våren 2021. Då pandemin fortsatte beslutades i april 2021 att senarelägga föl-
jeforskningen ytterligare och till hösten 2021. Under hösten 2021 togs beslutet om att 
påbörja förberedelserna inför att försöka starta den fjärde delen under våren 2022. I 
slutet av januari 2022 togs beslutet om att påbörja följeforskningen utifrån de förut-
sättningar som råder. 

Det insamlade datamaterialet 
I tabell 2 finns en sammanställning på det material som samlats in och som ligger till 
grund för följeforskningen. 
 

Tabell 2. Insamlat datamaterial. 
  Hösten 

2018 
Våren 
2019 

Hösten 
2019 

Våren 
2022 

Intervjuer      

     Styrgruppen  1 1 1 1 

     Enhetschefen  1 *- - - 

     Anställda  1 1 1 1 

     Seniorer  2 4 2 2 

Seniorenkäten  211 - 303 220 
*I första delen intervjuades enhetschefen separat. I övriga delar ingick enhetschefen i styrgruppsintervjun. 

 
Under tiden för följeforskningen har sammanlagt 19 intervjuer genomförts med seni-
orer, anställda och styrgrupp. Totalt har också 734 enkätsvar lämnats in från senio-
rerna.  

Under tiden har en dialog skett med enhetschefen om verksamhetens och följe-
forskningen fortskridande. Denna dialog har varit av en informativ och stödjande ka-
raktär. Dialogen har förts via telefon, digitalt och mejl.  

Under hela tiden skedde också en dokumentstudie. Verksamheten följdes via den 
dokumentation som skedde och som tillsändes forskaren. Genom dokumentstudien 
byggdes en förståelse upp för verksamheten och dess fortskridande. 

En utförligare diskussion om utvärderingens metod, tillvägagångssätt och analys 
finns i rapportens sista kapitlet. 
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Seniorernas hälsa och livskvalitet 
I den första delen av följeforskningen ställdes några frågor om seniorernas hälsa och 
livskvalitet i enkäten. Med tanke på att livet förändrades på många sätt under pande-
min ställdes också frågor om hälsa och livskvalitet under den sista delen i följeforsk-
ningen. 

Seniorerna hösten 2018 – innan pandemin 
I enkäten ställdes åtta frågor om olika aspekter av seniorlivet; hur de uppfattade sitt bo-
ende, möjligheten till socialt umgänge, sin hälsa med mera. Svaren finns i diagram 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagram 1. Upplevelsen av seniorlivet, 2018. n=211–221.8 Procent. 
 
Överlag upplevde de svarande seniorlivet som bra. Det fanns ingen fråga där färre än 
76 % svarat ganska eller mycket bra. Bäst (över 90 %) var boendet, möjligheterna till 
socialt umgänge och livskvaliteten. Cirka 83 % hade svarat att hälsan och förutsätt-
ningarna för att göra det man ville var bra. Runt 76 % hade svarat att möjligheten att 
delta i samhället, den privata ekonomin och upplevelsen av åldrandet i sig var bra. 

 
8 Bokstaven n (lilla n) står för antalet som svarat på frågan. I det här diagrammet har antalet 
varierat mellan 211 och 221 svarande. 
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Seniorerna i mars 2022 – under pandemin 
I enkäten våren 2022 ställdes tre frågor om hur pandemin påverkat seniorerna. Senio-
rerna kunde svara; ”Mycket till det sämre”, ”Lite till det sämre”, ”Varken eller”, ”Lite 
till det bättre” eller ”Mycket till det bättre”. För överskådligheten har svarsalternativen 
”Mycket till det sämre”, ”Lite till det sämre” förts samman till ”Sämre” och svarsal-
ternativen ”Lite till det bättre” eller ”Mycket till det bättre” förts samman till ”Bättre”. 
Svaren finns i diagram 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2. Upplevelsen av seniorlivet under pandemin, 2022. n=200–212. Procent. 
 

Det kanske kan tyckas konstigt att det även fanns svarsalternativ om att pandemin 
påverkat livssituationen till det bättre, men även under en pandemi kan omständigheter 
göra att livet blivit bättre. 

Diagram 2 visar att för 64 % av de svarande har livskvaliteten blivit sämre under 
pandemin. Den här frågan uppvisade signifikanta skillnader (statistiskt säkerställda) 
mellan kvinnor och män där signifikant fler kvinnor än män ansåg att livskvaliteten 
blivit sämre (69 % jämfört med 49 %). Det var 49 % av seniorerna som ansåg att 
ensamheten blivit sämre och 31 % ansåg att hälsan blivit sämre. 

Även om enkätfrågorna för 2018 och 2022 inte är helt jämförbara, kan ändå kon-
stateras att för många seniorer påverkades livssituationen negativt av pandemin. 

I intervjuerna ställdes också frågor om hur pandemin påverkat seniorernas livssi-
tuation. De intervjuade hade upplevt pandemin på olika sätt. För en del hade det varit 
väldigt svårt och för andra hade det gått bra. Så här sade några seniorer: 

 
Forskare: Hur förändrade pandemin er vardag? 
Senior 1: Ja, vad ska man säga. Man fick dagarna att gå ändå. Eftersom jag 
är ensam och lever ensam så blev man inte så påverkad av ensamheten. Man 
är van vid ensamheten. Man har kommit in i trallen. Jag åkte in till Varberg 
en gång i veckan och höll avstånd hela tiden. Man satt hemma med paddan 
och datorn, det gör jag än idag. Jag har hittat pussel på paddan och det är 
ganska så trevligt. /…/ Det var det man har haft som hjälp. 
Senior 2: Det som jag tyckte var svårast var att man var ju livrädd att bli 
smittad. Har man en underliggande sjukdom så var man ju extra försiktig. Jag 
tyckte första vintern när jag gick upp klockan sex och var i affären klockan sju 
var strävigt. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det var bara jag och min granne 
som träffades. Men dagarna gick ju på något vis ändå. Men det var strävigt 
att gå upp i mörkret och gå och handla. /…/ 
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Senior 3: Jag flyttade hit för tre år sen och var ensam och kände inte någon. 
Jag var ju med på Aktiv Senior precis innan de stängde ner och då blev jag 
väldigt ensam. Jag hade inte hunnit skapa kontakter så man kunde ringa 
varandra och bestämma att man skulle gå ut på eftermiddagen. Så det jag 
gjorde med en dam här inne var att vi började med att gå en timma på mor-
gonen varje dag. Sedan var det ensamt, väldigt. Så ser man ljuset i tunneln så 
kommer Ukraina här (Seniorgrupp 2, våren 2022) 

 
Det fanns också några seniorer som tyckte att tiden under pandemin gått bra: 

 
Forskare: Hur förändrade pandemin er vardag? 
Senior 1: Inte någonting tycker jag. Det har inte ändrats någonting. Vi har 
varit friska och sjuka om vartannat i vanlig ordning. /…/ 
Senior 2: Det var ganska lugnt och skönt tycker jag. Jag fick gjort massor av 
saker som jag inte hunnit med innan. Det har inte gått någon nöd på mig. Har 
haft mina barn på telefon och vi har träffats utomhus. Jag tycker att folk har 
blivit lite snällare. När man är ute och går så säger folk hej. Jag har inte lidit 
någon nöd. 
Senior 3: Det har jag också märkt på många sätt att folk tänker mer på 
varandra. Grannar som har knackat på när de skulle gå och handla och frågat 
om det var något vi ville ha. På så vis kändes det positivt. 
Senior 4: Det är väl ingen större skillnad. Det var väl med vänner och grannar 
som det blev lite begränsat. Man blev lite inlåst. Men vi har en kolonilott. Där 
har vi varit dagligen om det inte ösregnat. Så det har funkat ganska bra. Vi 
har firat julafton i garaget med porten öppen med barnen (Seniorgrupp 1, vå-
ren 2022).  

 
Bland seniorerna fanns erfarenheter av ensamhet, att livet varit sig ganska likt, av oro 
för smitta, vänlighet och förändrade vanor. 

”
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Behov och förväntningar 
Hela följeforskningen har utgått från programteorins olika steg. Det första steget hand-
lade om behov och förväntningar. 
 
 
 
 
 
 
Under hela tiden som följeforskningen pågått har det varit tydligt att det funnits en 
stor lyhördhet från de anställda inför seniorernas behov och förväntningar. 

Dialogmöten våren och sommaren 2018 
Redan under våren och sommaren 2018 genomfördes dialogmöten med seniorer på 
sex platser. Inbjudan gick ut genom information på bibliotek och mötesplatser, sprid-
ning på sociala medier samt annons i Varbergsposten. De frågor som ställdes under 
dialogmötena handlade om;  

 
1) Om du får välja helt fritt utan begränsningar, vad är då viktigt för dig att göra 

för att få ett gott liv? 
2) Vad innebär ”en god livskvalitet” för dig, när känns det som bäst? 
3) Hur ser du att Aktiv senior kan mötas över generationsgränserna vad gäller 

aktiviteter, lokaler mm? Exempelvis ungdomar/barn/seniorer, ungdomsgård, 
kulturskolan mm. 

4) Hur kan Aktiv senior bli en verksamhet som når alla, både i tätorten och på 
landsbygden? 

 
Resultaten sammanställdes och visade sammanfattningsvis att en god hälsa, social ge-
menskap och känslan av att vara behövd var viktigt för målgruppen.  

Kartläggning 2018–februari 2020 
Det har ingått i arbetsuppgifterna för koordinatorn för det mobila teamet att kartlägga 
befintlig verksamhet, aktörer och aktiviteter runt omkring i kommunen. Kartlägg-
ningen har pågått i olika delar av kommunen:  
 
 
 
 
 
 
 

Behov Beslut
Verksamhet/
Aktiviteter

Mål och 
resultat Utveckling
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Bua Limabacka Tofta 
Derome Löftaskog Träslövsläge 
Grimmared Nösslinge Trönninge 
Gunnarsjö Rolfstorp Tvååker 
Gödestad Sibbarp/Dagsås Tångaberg 
Himle Skällinge Valinge 
Hunnestad Spannarp Veddige 
Karl-Gustav Stamnared Väröbacka 
Kungsäter Stråvalla Centrum 
Kärradal Södra Näs  

 
Kartläggningen påbörjades hösten 2018 och fortsatte under 2019. En uppdatering gjor-
des i februari 2020. Genom kartläggningen fick Aktiv senior och förvaltningen kun-
skap om hur många seniorer som bodde i de olika kommundelarna och vilka aktiviteter 
som fanns för seniorer. 

I arbetet har olika metoder för kartläggning prövats. Under hösten 2018 skedde den 
främst genom att ha möten på plats med olika aktörer och berörda. Efter nyår 2019 
förändrades arbetet till att främst ske via telefonkontakter. 

På grund av pandemin kunde inte kartläggningen fortsätta under 2020 och 2021. 

Seniorerna hade olika behov och förväntningar 
Under åren har seniorerna haft olika behov och förväntningar. De har både utgått från 
egna önskemål och från seniorers behov i allmänhet, från lokala förutsättningar och 
från hela kommunen. En del behov har tydligt handlat om vad verksamheten kan göra 
och andra vad som behövs överlag i samhället eller kommunen. 

Nå onådda och ensamma 

Ett behov eller önskemål som framkommit vid alla fyra delar i följeforskningen har 
varit att verksamheten i större utsträckning skulle nå onådda grupper och särskilt en-
samma seniorer. I samtalen om ensamhet upplevdes främst män höra till de onådda 
grupperna. Så här sade en seniorgrupp: 
 

Jag tror det finns många ensamma män som inte vågar ta sig ut (Seniorgrupp 
1, hösten 2018). 

 
I intervjuerna framkom dock inga direkta förslag på verksamhet eller aktiviteter som 
skulle kunna attrahera män i större utsträckning. Det verkade dock som att exempelvis 
våffelcafé attraherade många seniorer och även fler män. 

De intervjuade seniorerna tog också upp frågan om ensamhet och hänvisade till 
projektet ”Tillsammans mot ensamhet” som de tre seniororganisationerna SPF Senio-
rerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. Så här sade en senior: 
 

” ”
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Senior 1: Jag tycker faktiskt att Varbergs kommun är enastående på att jobba 
med de här frågorna, med Aktiv senior. Vad jag vet så har de nu fyra heltids-
anställda tjänstemän. Sju träffpunkter. Följer man Dagboken i tidningen [Hal-
lands nyheter]9 så finns det varenda dag någonting. Egentligen kan man säga 
att ingen behöver vara ensam, men det handlar om att ta steget att gå någon-
stans. /…/ Vid ett tillfälle [när det var en aktivitet på Ljuspunkten] pratade jag 
med en kvinna som var desperat över sin ensamhet. Hon sade då att: ”Det jag 
gör i dag, att gå hit, är något stort” sade hon.  
Senior 2: Första steget är svårt (Seniorgrupp 1, hösten 2019).  

 
De intervjuade seniorerna samtalade kring hur svårt det kan vara att ta första steget 
och följa med till någon aktivitet. Så här sade en grupp seniorer om ensamheten och 
att ta första steget: 
 

Senior 1: Jag har en som bor ovanför mig. Det är alltid en tröskel att komma 
över. Jag frågade om han skulle med till Södertull och äta lunch. Ja, sade han 
sen fortsatte han att äta där.  
Senior 2: De är de som man inom sig tycker behöver det mest, som inte kom-
mer. Jag har flera som jag vet att de behöver det. Har en vän som är ensam 
och hon klagar på ensamheten, men ”Kom”, säger jag. 
Senior 3. Det beror på människan hur den är själv. Ensamhet kan bero på 
sjukdom, att man inte kan komma ut. Men det beror mycket beror på hur du 
är som människa, för du kan ju lyfta telefonluren även om du inte kan gå (Se-
niorgrupp 1, våren 2022). 

 
En senior berättade han kommit med i Aktiv Senior tack vare att en kompis tog med 
honom. En annan senior berättade att det var väldigt viktigt att känna sig välkommen, 
särskilt när man kom som ny till en aktivitet. Hon framhöll särskilt hur hon kände sig 
välkommen och sedd när hon kom till Aktiv Senior. Det var alltid någon som hälsade 
på henne och växlade några ord. Ytterligare en senior sade att hon inte skulle kommit 
ut om det inte var för surfcaféerna. 
 

Jag hade inte gått ut om jag inte fick lära mig om surfen. Fast att jag haft 
surfplatta i hur många år som helst. Jag är i så fall den som hjälper de andra. 
Jag var så glad när jag gick hem i tisdags. Vi hade ju roligt (Seniorgrupp 1, 
hösten 2019).  

 
För henne innebar surfcaféerna både en möjlighet till lärande och till social gemen-
skap. Frågan om seniorers ensamhet underströks i en kommentar i enkätsvaren: 
 

Att ensamheten bland äldre finns det vet vi. I Hassel-föreläsning om åldrandet 
fick vi det bekräftat: ett självmord om dagen i Sverige begås av äldre herrar. 
VAD GÖR VI? (Enkät 284, hösten 2019). 

 
Till behovet att nå onådda och ensamma kan också kopplas önskemålen om aktiviteter 
på sommaren, helgerna och särskilt söndagarna som av en del upplevdes som långtrå-
kiga och ensamma.10 Så här sade några seniorer som också var frivilliga, om ensam-
heten på sommaren: 

 

 
9 Text inom klammer [   ] är inskriven av författaren för att öka läsbarheten. 
10 Det kan nämnas att Ljuspunkten hade caféverksamhet varje fredag under hela sommaren 
2019. Surfcaféerna på Södertull fortsatte under hela sommaren med två veckors uppehåll i juli.  

”
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Informant 1: De [deltagarna] tycker att det är sorgligt att det är stängt på 
sommaren. De är ensamma då med. De kommer, bara dem är på benen. 
Informant 2: Jag kan förstå dem. Det är jättekul att det händer något. 
Informant 3: Förra året hade vi stängt en månad, annars var vi de enda som 
har öppet. Vi behövde ju ledigt. 
Informant 4: Då har man också något att se fram emot, att det är roligt när 
det öppnar igen (Seniorgrupp 4, våren 2019).  

 
Så här sade en grupp seniorer om söndagarna: 
 

Informant 1: Söndagarna är sega. Det är de. Det skulle till exempel kunna 
vara en promenad. 
Informant 3: Du tar orden från mig. Allra helst denna årstiden, det är fint 
väder. Kanske ha lite kaffe med sig, gå någonstans man kan sitta. Behöver inte 
vara så långt ifall folk inte orkar gå.  
Informant 1: Behöver inte vara någon som är ansvarig för det, utan bara en 
tid så går vi en bit (Seniorgrupp 3, våren 2019).  

Informationsspridning 
Ett annat behov handlade om olika typer av informationsspridning. Seniorerna öns-
kade mer information om Aktiv senior. Överlag hade de intervjuade seniorerna mest 
kunskap om den mötesplats de brukade gå till och om den verksamhet de själva deltog 
i. De hade inte så mycket kunskap om Aktiv senior som helhet och verksamheten i sin 
helhet. Så här skrev några seniorer i enkäterna våren 2022: 
 

Vet inte så mycket om Aktiv senior (Enkät 22, våren 2022). 
 
Dålig information. Visste inte att det finns (Enkät 74, våren 2022). 
 
Mer info om aktiviteter utanför city (Enkät 75, våren 2022).  
 
För en som har svårigheter (syn och hörsel) har det varit svårt att få inform-
ation (Enkät 10, våren 2022). 

 
En senior påpekade att det var ännu svårare att få information vid syn- och hörselned-
sättning. Så här sade en intervjugrupp innan pandemin: 
 

Informant 1: Vi kan verksamheten på vår mötesplats. Jag vet väldigt lite om 
de andra mötesplatserna. Vet att de finns och att de har vissa aktiviteter, men 
mer vet jag inte. 
Informant 2: Inte jag heller. Jag läser bara i tidningen om allt som finns.  
Informant 3: Det är nog så att man känner väldigt lite till de andra ställena. 
Informant 1: Jag vet att de har väldigt mycket verksamhet. Men inte hur det 
fungerar (Seniorgrupp 1, våren 2019).  

 
Det fanns också seniorer som läste i Dagboken i Hallands nyheter om vad som var på 
gång i Varberg. Dagboken i Hallands nyheter är numera borttagen. 

”
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Utifrån detta ställdes också frågor om seniorerna hade behov av mer information 
om vad som fanns i Aktiv senior som helhet. Det var flera som önskade att all verk-
samhet/evenemang inklusive Aktiv senior skulle vara samlat på ett ställe. Här följer 
ett citat om detta: 
 

Informant 1: Jag skulle vilja att det fanns något ställe där det finns allt. Vad 
kyrkan har, vad kommunen har, allt vad som finns helst egentligen under en 
portal. Det vore väldigt, väldigt bra. 
Informant 2: Men också att det fanns ett månadsblad om vad är det för aktivi-
teter (Seniorgrupp 3, våren 2019).  

 
Några seniorer önskade också att det fanns ett månadsblad för hela Aktiv senior så att 
de kunde se vad som fanns på alla mötesplatser, men också lite längre fram i tiden. En 
deltagare önskade att Aktiv senior skulle synas mer i media: 
 

Synas mer i media (tidning) (enkät 167, våren 2022). 
 

Övriga behov och önskemål när verksamheten öppnar upp mer 
I samband med den fjärde och sista delen i följeforskningen ställdes frågor om vad 
seniorerna hade för behov och önskemål när verksamheten öppnar upp allt med efter 
pandemin.  

I enkäten ställdes två frågor. Den första frågan handlade om var seniorerna skulle 
vilja ha fler aktiviteter. De svarande kunde ange ett eller flera svarsalternativ, se 
tabell 3. 
 

Tabell 3. VAR seniorerna skulle vilja ha fler aktiviteter. n=19–103. 
Fler aktiviteter på mötesplatserna 103 

Fler gemensamma aktiviteter i kommunen 89 

Fler digitala aktiviteter 19 

Annat 28 

Totalt antal svar 239 

 
De svarande vill främst ha fler aktiviteter på mötesplatserna. Därefter fler gemen-
samma aktiviteter för alla seniorer i kommunen. Däremot var det inte så många som 
ville ha fler digitala aktiviteter. Seniorerna kunde också komma med egna förslag, men 
inga handlade om var aktiviteterna skulle vara, utan om vilken typ av aktiviteter och 
svaren redovisas därför tillsammans med nästa fråga. 

Den andra frågan handlade om vilken eller vilka aktiviteter som seniorerna skulle 
vilja ha mer av. Även på den här frågan kunde de svarande markera ett eller flera 
svarsalternativ, se tabell 4. 
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Tabell 4. VILKEN/VILKA aktiviteter seniorerna skulle vilja ha mer av. n=12–127. 
Underhållning 127 

Föreläsningar 103 

Caféer 73 

Fysiska aktiviteter (dans, gympa, promenader, curling…) 68 

Spel (bridge, rummikub, bingo, kortspel…) 48 

Hobby o. hantverk (måla, sticka, snickra…) 37 

Samtals- o. gemenskapsgrupper (gubbfika…) 37 

Surfcaféer 35 

Annat 12 

Totalt antal svar 540 

 
De svarande ville främst ha mer underhållning och föreläsningar. På de båda frågorna 
kom de svarande med en del egna förslag. Flera förslag rymdes i de föreslagna svars-
alternativen, men några var komplement till svarsalternativen. De var: utflykter i na-
turen, debatter, samtal i grupp när anhörig blir sjuk eller dör, samtalsgrupper med te-
man, filmvisning, resor, läsecirkel, poesi, träffa och diskutera med talesmän för olika 
politiska partier samt företagsbesök. 

I enkäten kunde de svarande också komma med egna kommentarer. Det var flera 
kommentarer som handlade om önskemål när verksamheten startade upp allt mer: 

 
Slinkincafé (Enkät 4, våren 2022). 
 
När Ljuspunkten Varberg och övriga lokaler startade fanns ett stort önskemål 
om en verklig öppen samlingspunkt som höll öppet ett antal timmar per dag. 
Bara för att ”droppa in”, ta en kopp kaffe, sitta ner, kanske någon annan fanns 
där just då. Inte ett krav att delta i någon speciell aktivitet. Många varken vill 
eller orkar ha någon hobby. Vill bara ha en mänsklig kontakt, en levande män-
niska att kanske bara säga ”hej” till. 
Lokalens utformning medger inte att två aktiviteter pågår samtidigt (Enkät 5, 
våren 2022). 
 
TV i lokalen – ett alternativ som togs upp i gruppen (Enkät 99, våren 2022). 
 
Jag hoppas att sittgympan börjar på Södertull och bingon återupptas på lör-
dagar (Enkät 105, våren 2022). 
 
Öppna upp onsdagsunderhållningen på Apelvikshöjd igen (Enkät 130, våren 
2022).  
 
Tanttjat, som gubbfika fast för tanter (Enkät 181, våren 2022). 

 
Några kommentarer var om mer specifika önskemål som tv, sittgympa, bingo och ons-
dagsunderhållning. Två kommentarer handlade om caféverksamhet, en mer allmänt 
och en om Ljuspunkten och behovet av utökade öppet tider. 

Även i intervjuerna ställdes frågor om vad seniorerna önskade när Aktiv senior 
öppnade upp allt mer. Svaren i intervjuerna handlade mestadels om de aktiviteter som 
också togs upp i enkätsvaren. Så här sade en grupp:  

 

”
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Forskare: Vad vill ni ha i Aktiv Senior nu när det öppnar mer? 
Senior 1: Jag vill att det ska bli ett stickcafé. Där kan man sticka en halsduk 
eller sadelskydd eller hatt. 
Senior 2: Jag vill gärna ha rörelse. Lena hade gymnastik utomhus. Det blev 
höst också.  
Senior 3: Jag skulle vilja ha poesikvällar. Få med fler som vill läsa sina dikter. 
Ingen tävling utan bara att läsa. 
Senior 4: Diskussionsklubb eller något där man pratar (Seniorgrupp 1, våren 
2022). 
 

Den andra gruppen utvecklade tankarna om tipspromenader och poängterade att de 
skulle vara korta för att vara tillgängliga även för dem som gick med rullator: 
 

Forskaren: Nu när vi öppnar upp igen. Vad vill ni ska finnas med i Aktiv Se-
nior? 
Senior 1: Bland annat har vi tänkt tipspromenader. Det är väldigt många som 
inte orkar gå så långt som vanliga tipspromenader är och de kan inte ta sig 
dit. Så vi tänkte att man kanske kan ha en tipspromenad som bara går runt 
kvarteret för dem som har rullator eller inte kan gå långt. Att man kanske har 
det var fjortonde dag och att man har frågor som rör vanliga människor. Så 
att kanske två eller tre kan ha fulla poäng. Så det inte är genifrågor. Det är 
lite roligare då (Seniorgrupp 2, våren 2022). 
 

En åsikt som framförts tidigare i följeforskningen var möjligheten att starta upp akti-
viteter antingen med arvoderade ledare eller med möjlighet att utbilda ledare.  

 
Forskare: När de gäller Aktiv Senior: vad är viktigt nu när man öppnar upp? 
Senior 1: Jag tror nog att man ska ha större möjligheter att kunna starta upp 
verksamheter. Frågar man frivilligverksamheten om man kan ha den eller den 
kursen så säger de: ”Om vi har någon som kan leda kursen kan vi leda den, 
men vi kan inte utbilda någon ledare.” Det tycker jag är dåligt av kommunen 
(Seniorgrupp 2, våren 2022). 

 
Några seniorer tog upp, både i intervjuerna och i enkätsvaren, behovet av att få fler 
frivilliga som var beredda att leda aktiviteter. 
 

Det som krävs är att hitta fler frivilliga som kan leda olika verksamheter (En-
kät 212, våren 2022). 

 
Seniorerna hade också funderingar kring hur man kunde få fler seniorer till aktivite-
terna. Ett förslag var att vid någon gång per år på de olika mötesplatserna erbjuda 
någon form av underhållning som kunde intressera många och bjuda på kaffe.  

Seniorerna tog även upp hur viktigt det var att man som ny kände sig välkommen 
till de olika aktiviteterna. Det blev ibland så att de som kände varandra satte sig till-
sammans och de nya inte kom med i gemenskapen. Det skulle kunna underlätta med 
att man till exempel fick en nummerlapp och blev anvisad till ett bord med samma 
nummer för att på så sätt lära känna varandra.  

” ”

”
”

”
”
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Önskemål på kommunen 
Vid alla delarna i följeforskningen har det kommit in önskemål från seniorerna som 
legat utanför Aktiv seniors område, men som ändå är viktigt att föra fram.  

En sådan handlade om kollektivtrafiken. Seniorerna upplevde överlag att det fanns 
många aktiviteter i Aktiv senior att delta i om man bodde på rätt plats. För de som 
bodde centralt eller på landsbygden där det ofta gick bussar, fanns det mycket att delta 
i. För dem med bussförbindelse bara ett par gånger om dagen var det svårare. Så här 
sade några seniorer: 
 

Senior 1: Aktiv senior är väldigt centrerat till Ljuspunkten. Det går inga bus-
sar ifrån vårt. Det finns ju många aktiviteter och det är jättebra, men det är 
ingenting för oss på vischan som inte har egen bil. 
Senior 2: Det är det som är nödvändigt när man bor så. De som har hyggligt 
nära är de som bor i Träslövsläge. Där finns en busslinje som går varje halv-
timme. Där vi bor går det en buss i timmen fram till klockan sex, sen är det 
slut. För många är det tufft att man måste ha bil. 
Senior 1: Vi har ju valt den livskvaliteten att bo där vi bor. Men när det an-
ordnas och sägs hur mycket det görs så är vi bortglömda (Seniorgrupp 2, hös-
ten 2019).  

  
Seniorerna samtalade också om hur känsligt det kunde vara när man blev äldre och 
kanske inte borde köra bil, men ändå ville göra det. Till den här frågan hörde också att 
seniorerna önskade gratis kollektivtrafik för alla över 65 år. 

En annan fråga var möjligheten att äta lunch i de kommunala matsalarna till ett 
reducerat pris. 

 
Senior 1: Ett önskemål från nästan alla som bor här är att man skulle kunna 
gå och äta tillsammans. Det skulle vara så värdefullt för dem. Det är det bästa 
man kan göra när man ska umgås – att gå och äta. 
Senior 2: Då blir det stora problemet när kommunen stängde ner matsalen. 
Kommunen sade att du kan köpa din mat och äta på ditt rum, men vad saknade 
folket? Jo kontakten. Då skapar du en ensamhet (Seniorgrupp 2, våren 2022).  

 
Seniorerna upplevde att det var negativt att de inte längre kunde äta på de matsalar 
som fanns i anknytning till äldreboenden. Den möjligheten som fanns tidigare var ett 
tillfälle att få äta tillsammans med andra och ett sätt att minska den ofrivilliga ensam-
heten. 

”
”

”
”
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Besluten 
Det andra steget i programteorin handlar om hur seniorernas behov och förväntningar 
följs upp i besluten om verksamheten.  
 
 
 

 
 
 

Omorganisation och målstyrning 
Förutom pandemin och dess konsekvenser för verksamheten, är kanske beslutet om 
omorganisation det som förändrat personalsituationen mest. Den 18 december 2019 
beslutade Kultur- och fritidsnämnden om en omorganisation av Kultur- och fritidsför-
valtningen. Den innebar att arbetet i den fulltaliga och ursprungliga personalkonstel-
lationen endast pågick i cirka ett år. Därefter tog en ny vid som också den ändrades 
något i slutet av 2021. 

Det andra beslutet som påverkat Aktiv senior påtagligt är den minskade andelen 
anställda i verksamheten. Den ursprungliga andelen anställda för att arbeta med Aktiv 
senior har minskat från 3,8 årsarbetare till cirka 2,45.  

I arbetet med planering, mål och aktiviteter följer Aktiv senior den struktur som 
finns i övrigt på kultur- och fritidsförvaltningen. I augusti vart fjärde år fattar nämnden 
beslut om mål och resultatindikatorer. I januari varje år informeras nämnden om för-
valtningens verksamhetsplan. Därefter tar de olika verksamheterna, inklusive Aktiv 
senior, fram en aktivitetsplan.  

Beslut i smått och stort 
På alla nivåer fattas beslut av olika karaktär om verksamheten. Överlag kan sägas att 
den verksamhet som finns grundar sig i de behov och önskemål som seniorerna ut-
trycker och som det finns ledare till. Därmed är verksamheten till största delen bero-
ende av att de finns frivilliga som vill leda de olika aktiviteterna. 

Beslutet om att starta Ljuspunkten under 2018 har en sådan bakgrund; att seniorer 
uttryckt behov av en centralt belägen mötesplats. Politiker fångade upp behovet och 
fattade beslut. Sedan har personalen, enhetschefen och en arbetsgrupp med represen-
tanter från pensionärsorganisationerna arbetat för att inreda lokalen samt hitta seniorer 
som vill bilda föreningen och leda aktiviteter i lokalerna. 

Under vintern och våren 2019 fattades beslut om att förändra utbildningen av nya 
frivilliga. Tidigare var den en studiecirkel med fyra eftermiddagsträffar, men tillslut-
ningen har varit låg. Till hösten 2019 skulle det istället anordnas ett informationstill-
fälle på olika mötesplatser runt omkring i kommunen. 

Behov Beslut Verksamhet/
Aktiviteter

Mål och 
resultat Utveckling
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Beroende tillgången på frivilliga som kan leda aktiviteterna har verksamheten på 
de olika mötesplatserna varit fler eller färre. Periodvis har en del verksamhet behövt 
pausas eller läggas ner. På en mötesplats, Brunnsberg, fanns det inte längre några fri-
villiga som kunde ansvara för verksamheten och därför lades verksamheten ner under 
våren 2019. I Tvååker var det paus i verksamheten under våren 2019. 

Under våren 2022 var verksamheten i Bua vilande på grund av att det inte fanns 
några frivilliga som kunde leda verksamheten. Den var också vilande i Träslövsläge. 
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Verksamhet och aktiviteter 
Det tredje steget i programteorin handlar om verksamheten och hur den återspeglat 
seniorernas behov och besluten om verksamheten.  

 
 
 
 
 
 
Det är dags för att redogöra för resultaten om verksamheten. Resultaten kommer från 
seniorernas enkätsvar som inkommit vid tre tillfällen och de intervjuerna som gjorts 
under alla fyra delar av följeforskningen. I både enkätsvar och intervjuer framträder 
en mycket positiv bild av Aktiv senior.  

Verksamheten fram till mars 2020 
I verksamheten förs statistik för frivilligverksamheten, för fritidsverksamheten och det 
mobila teamet. Här redogörs först uppgifter om frivilligverksamheten; antalet besö-
kare som kommit till verksamheten de senaste fem åren samt antalet frivilliga per år, 
se tabell 5. 
 

Tabell 5. Besökare per år och antalet frivilliga per år, 2014–mars 2020. Antal. 

 Fram till 
mars 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Besökare  5 592 24 619 22 048 25 612 25 806 25 090 24 655 

Frivilliga 148 147 135 131 137 135 129 

Totalt antal seniorer 5 740 24 766 22 183 25 743 25 943 25 225 24 784 
 
Under åren 2014–2019 hade cirka 25 000 seniorer funnits med i frivilligverksamheten, 
varav runt 130 seniorer var frivilliga. Under 2018 skedde en minskning av antalet del-
tagare. Under 2019 har dock antalet besökare ökat och antalet frivilliga var den högsta 
för mätperioden. I Aktiv senior finns ingen statistik över antalet unika individer i fri-
villigverksamheten, men under en vecka genomförs uppskattningsvis 50 aktiviteter 
med 500 besökare. 

Från 1 januari 2020 fram till verksamheten stängde den 16 mars på grund av pan-
demin, hade verksamheten närmare 6 000 besökare och frivilliga. 

Verksamheten Aktiv senior har varierat en del under åren. Under hösten 2019 fanns 
verksamhet på åtta mötesplatser i kommunen: Apelvikshöjd, Bua, Kungsäter, Ljus-
punkten, Södertull, Träslövsläge, Veddige och Östergården. Enligt uppgifter från de 
anställda fanns följande aktiviteter under hösten 2019: 

 
 
 
  

Behov Beslut Verksamhet/
Aktiviteter

Mål och 
resultat Utveckling
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Apelvikshöjd  
Bridge 
Café Höjden 
Fredagsträffen 
Linedance (sluten grupp) 
Måndagsträffen 
Qi gong 
Seniorgympa 
 
Bua  
Mötesplats 
Surfcafé 
 
Kungsäter 
Mötesplats 
Surfcafé 
 
 
 

Ljuspunkten 
Anslagstavlan 
Berättardags 
Café 
Gubbfika 
Hobbyförmiddag 
Målargruppen 
Rummikub 
Sinnenas promenad 
Stickträff 
Surfcafé 
 
Södertull 
Bingo 
Curling 
Kortspel 10-öresstopp 
Kortspel vist 
Linedance (sluten grupp) 
Rummikub 

Qi Gong 
Seniordans 
Surfcafé 
 
Träslövsläge 
Mötesplats 
 
Veddige 
Mötesplats 
Surfcafé 
 
Östergården 
Läsecirkel (sluten  
    grupp på trygghets- 
    boendet) 
 
 
 
 

 
De olika aktiviteterna har pågått från ett par gånger i veckan till några gånger per ter-
min. I början av 2020 hann verksamheten precis startas upp innan pandemin kom och 
allt förändrades. 

Under 2019 har också statistik förts över fritidsverksamheten och det mobila tea-
met. Den statistiken handlar om antalet sidvisningar på Aktiv seniors olika sidor på 
kommunens webbplats, antalet besökare på surfcaféerna, hälsocaféerna och Anslags-
tavlan, se tabell 6. 
 

Tabell 6. Besökare på Aktiv seniors hemsidor samt på surfcaféerna, hälsocaféerna och  
Anslagstavlan, 2019. Antal. 

Aktivitet Antal 
Sidvisningar på hemsidan  
     Aktiv senior 5 293 
     Frivilligverksamheten 1 321 
     Surfcaféer 1 352 
     Anslagstavlan 892 
Totalt antal visningar 8 858 
Surfcaféerna centrum och landsbygd 1 032 
Hälsocaféerna Ljuspunkten 145 
Anslagstavlan 184 
Totalt antal besökare 1 361 

 
Under 2019 hade Aktiv senior på kommunens webbsida 8 858 besökare. Surfcaféerna, 
hälsocaféerna och Anslagstavlan har haft 1 361 besökare. 

I Aktiv senior har också ett strategiskt arbete pågått kring äldre och åldrandet. Ar-
betet syftade till att bidra till en positiv syn åldrandet utan att ducka för det svåra, samt 
att motverka ålderism. Under 2019 hölls fyra föreläsningar som seniorer inbjöds till. 
De var:  
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• ”Konsten att åldras” med Nanne Hessel  
• ”50 det nya 70?” med Jenna Najar  
• ”Modet att åldras” med Patricia Tudor Sandahl  
• ”Nu börjar det nya livet” med Helene Andersson. Samlingen var både en 

föreläsning och speedmeeting. 
 

Under våren 2020, innan pandemirestrektionerna infördes, genomförde verksamheten 
ett kunskapsseminarium ”Åldrande befolkning – hot eller möjlighet?” i samband med 
den årliga Seniormässan på Arena Varberg. Moderator var Agneta Lagercrantz. Före-
läsare var: 
 

• Barbro Westerholm, riksdagsledamot  
• John Mellkvist, ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft  
• Hanna Falk Erhag, fil doktor och docent på AgeCap 
• Maria Edström, docent på Göteborgs universitet och forskar om äldre och 

medier  
• Lisa Holtz, processledare för Åldersvänliga Göteborg 

 
Två dagar efter kunskapsseminariet öppnades utställningen Årsrika på Kulturhuset 
Komedianten, en fotoutställning producerad av Rot Produktion med fotografier av Eli-
sabeth Olson Wallin. 

Verksamheten från april 2020 till april 2022 
När pandemin var ett faktum började de anställda att ställa om verksamheten och redan 
i april 2020 kom de första aktiviteterna igång. Under pandemin var verksamheten helt 
ledd av de anställda. I tabell 7 redovisas antal besökare och frivilliga under 2020 och 
2021. 
 

Tabell 7. Besökare per år och antalet frivilliga per år, april 2020 – december 2021. Antal. 

 2020 från och med april  2021 

Besökare digitalt *1 466 442 

Besökare fysiskt 560 482 

Frivilliga 148 145 

Totalt antal seniorer 2 174 1 069 
*I antalet digitala besökare ingår också 1 287 Youtube-visningar av videofilmer av digitala 
surfcaféer.  

 
Som synes blev förändringen i antalet besökare stor då mötesplatserna stängdes och 
nya arbetssätt behövdes tas fram. Dock var antalet frivilliga detsamma och därmed 
fanns det en beredskap att förhållandevis snabbt komma igång med frivilligverksam-
heten så fort pandemin klingade av.  

Enligt uppgifter från Aktiv seniors verksamhetsberättelser fanns följande aktivite-
ter från april 2020 till december 2021 (Varbergs kommun, 2020, 2021): 
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2020 
Digitala aktiviteter 
Nätverket11 
Guidade visningar och quiz 
Kafferep  
Anslagstavlan 
Surfcaféer 
Tipsrunda 
Seniorgympa 
Webbinarium 
 
Fysiska aktiviteter* 
Tipspromenader och  
korvgrillning 
Stegräknarutmaning 
Gympa 
Surfcafé 
 
 

2021 
Digitala aktiviteter 
Kafferep 
Anslagstavlan/Gott och Blandat 
Surfcafé 
 
Fysiska aktiviteter 
Utekontor 
Tipspromenad 
Friluftsdagar 
Underhållning 
 
 
 
 
 
 
 

 
*I det här sammanhanget betyder fysiska aktiviteter att man möts i verkliga livet och 
inte digitalt. 
 
I april 2020 startade den omställda verksamheten. En del aktiviteter har varit återkom-
mande varje eller varannan vecka, medan andra varit mer sällan. 

Hur många har besökt Aktiv seniors olika webbsidor? Statistiken över antalet sid-
visningar på Aktiv seniors olika sidor på kommunens webbplats sparas för närvarande 
i ett år. Det innebär att det inte finns någon tillgänglig statistik för hela 2020 fram till 
april 2021, utan den tillgängliga statistiken enbart finns för perioden maj 2021 – april 
2022, se tabell 8. 
 

Tabell 8. Visningar på Aktiv Seniors webbsidor, maj 2021 – april 2022. Antal. 
Typ av webbsida Antal 
     Huvudsidan 8380 
     Frivilligverksamheten 1337 
     Surfcaféer 1481 
     Digitala surfcaféer 2634 
     Anslagstavlan 1771 
Totalt antal visningar 15 603 

 
Under 2019 hade Aktiv senior på kommunens webbsida 8 858 visningar. Jämfört med 
det senaste året hade alltså antalet visningar så gott som fördubblats till 15 603. 

 
11 Nätverket är en digital mötesplats. 
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Vilka aktiviteter seniorerna deltagit i 

I enkäten 2022 fick seniorerna också ange vilken eller vilka aktiviteter de deltagit i 
under pandemin. De kunde ange ett eller flera alternativ, se tabell 9. 
 

Tabell 9. Vilka aktiviteter seniorerna deltagit i under pandemin, 2022. Antal. 
Aktiviteter på mötesplatserna (hösten 2021 och framåt) 39

Träffat personal på mötesplatsen (vår och höst 2021) 36

Aktiviteter på mötesplatserna (våren 2021) 34

Underhållning (hösten 2021) 31

Tipspromenader på mötesplatserna 29

Gympa utomhus (hösten 2020) 29

Musikunderhållning utomhus (oktober 2020) 23

Korvgrillning på mötesplatserna (hösten 2020) 22

Friluftsdagar (sommaren 2021) 18

Digitalt kafferep 15

Digital anslagstavla 8

Surfcafé utomhus (hösten 2020) 7

Digitalt surfcafé 6

Stegutmaningen (sommaren 2020) 6

Digitala tipspromenader (sommaren 2020) 2

Totalt antal deltagande i aktiviteter 305

 
Under pandemin hade de svarande seniorerna främst deltagit i aktiviteter på mötes-
platserna: 
 

• Aktiviteter på mötesplatserna (hösten 2021 o. framåt) 
• Träffat personal på mötesplatsen (vår o. höst 2021) 
• Aktiviteter på mötesplatserna (våren 2021) 
• Tipspromenader på mötesplatserna 
• Korvgrillning på mötesplatserna (hösten 2020) 

 
Det var sammanlagt 160 av de svarande seniorerna som deltagit i någon aktivitet på 
mötesplatserna. Det var 65 seniorer som hade deltagit i uteaktiviteter som inte var 
specificerade till någon mötesplats: 
 

• Gympa utomhus (hösten 2020) 
• Musikunderhållning utomhus (oktober 2020) 
• Surfcafé utomhus (hösten 2020) 
• Stegutmaningen (sommaren 2020) 
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Sammanlagt 31 svarande hade deltagit i digitala aktiviteter: 
 

• Digitalt kafferep 
• Digital anslagstavla 
• Digitalt surfcafé 
• Digitala tipspromenader (sommaren 2020) 

 
Det var också 31 seniorer som deltagit i underhållningen hösten 2021 som varit på 
flera platser i kommunen. 

Även om inte alla seniorer svarat på enkäten, ger uppgifterna om vilka aktiviteter 
seniorerna deltagit i under pandemin en tydlig indikation om hur viktiga mötesplatserna 
är för seniorerna och hur svårt det ändå varit att ersätta fysiska möten med digitala. 

Övrigt  

Enhetschefen/utvecklaren (som sedan blev verksamhetsutvecklare) satt med i 
AgeCaps referensgrupp bestående av tjänstepersoner från olika organisationer som 
arbetar med seniorfrågor på olika sätt, till exempel pensionärsorganisationer, Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs stad. Hon har också varit med i nätverket för Ålders-
vänliga samhällen, samordnad av Nordens välfärdscenter. 

Under pandemin år 2020 skickade de anställda ut månadsbrev till de frivilliga för 
att hålla kontakten med dem och informera om verksamheten. De ringde också upp de 
frivilliga för att visa omtanke och ha en dialog om möjliga aktiviteter. Istället för den 
julfest som brukade anordnas för de frivilliga varje år, åkte de anställda ut till alla 
frivilliga med en liten julgåva. 

På FN:s internationella äldredag den 1 oktober anordnade Aktiv senior en aktivitet 
i samband till gympan i Nöjesparken. Frivilliga medverkade och visade balans-
övningar. Samma dag erbjöds också en digital föreläsning ”Singel i Sverige” via Nät-
verket med Helen Andersson. Den 30 september anordnade Aktiv senior, som ett led 
i samarbetet med Leap for Life, webbinariet ”Inställt eller omställt”. De anställda har 
också lagt ut inlägg om Aktiv senior på Facebook. I november kom Aktiv senior igång 
med en SMS-tjänst. Tjänsten skulle användas för att skicka ut meddelande om aktivi-
teter som är av mer spontan karaktär och som har kort framförhållning eller vid till-
fällen då aktiviteter ställs in. Informationen om tjänsten gick ut till alla frivilliga och 
de som medverkade på Aktiv seniors aktiviteter. Vid årets slut hade 90 seniorer anslu-
tit sig till tjänsten. De anställda har också satt upp informationsblad om aktiviteterna. 
I samband med de digitala surfcaféerna trycktes 1 000 foldrar och delades ut. Lokal-
tidningen uppmärksammade också surfcaféerna.  

Mycket av intern samverkan med bland annat ungdomsgårdar, bibliotek fick ställas 
in på grund av pandemin. Kontakterna och önskan om samverkan finns dock kvar. En 
del extern samverkan har kunnat fortgå digitalt såsom med nätverket ”Tillsammans 
mot ensamheten” och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (Verksamhetsberättelse 
2020).  

Under 2020 höll den dåvarande verksamhetsutvecklaren en föreläsning vid två till-
fällen ”Ny syn på åldrandet” i samarbete med RF SISU Halland i samband med deras 
projekt Idrott för äldre.  
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Under 2021 fortsatte samverkan med nätverket ”Tillsammans mot ensamheten”. 
Nätverket anordnade en workshop där olika aktörer som arbetade med att motverka 
ofrivillig ensamhet bjöds in. Aktiv senior samordnade insatsen. Av 20 inbjudna aktö-
rer medverkade 9 av dessa och totalt 14 personer. 

De anställda har samverkat internt med Varbergs Omsorg, ungdomsgårdar, biblio-
tek och seniorföreningen. De har också samverkat med ”Kultur för äldre”, en intern 
och extern samverkan mellan Hallands Bildningsförbund, Kultur- och fritidsförvalt-
ningen och Socialförvaltningen. Extern samverkan har fortsatt med seniorföreningen 
som är kopplad till caféet på Ljuspunkten, föreningen Mötesplats Höjden,12 SISU och 
nätverket ”Tillsammans mot ensamheten”. Erfarenhetsutbyte ha också skett med olika 
kommuner. (Verksamhetsberättelse 2021). 

Kvinnorna kommer mest 
Vilka är det som kommer till Aktiv senior? I enkätsvaren framgår hur många kvinnor 
och män som deltog i verksamheten, se diagram 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3. Kvinnor och män som svarat på enkäten, 2018, 2019 och 2022. 2018: n=237, 
2019: n=302, 2022: n=217. Procent. 

 
Hösten 2018 var det 87 % kvinnor som svarat på enkäten. År 2019 var det 76 % kvin-
nor och 2022 var det 75 % kvinnor. Det innebär att andelen män som svarat på enkäten 
har ökat signifikant sedan 2018. 

Verksamhetens egen statistik visar att överlag var cirka 75 % av besökarna kvinnor. 
För år 2022 var siffran dock högre. I den statistik som var fördelad på kvinnor och 
män var cirka 80 % kvinnor. Slutsatsen är ändå att det främst är kvinnor som deltar i 
Aktiv Senior och det återspeglas också i svarsfördelningen i enkäterna. 

 
12 Föreningen är kopplad till caféet på Apelvikshöjd. 
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Seniorer från 70 år och uppåt kommer mest 
I enkäterna ställdes också frågan om seniorernas ålder. Det var främst seniorer i åld-
rarna 70 år och uppåt som kom till verksamheten, se diagram 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 4. Deltagarnas ålder, 2018, 2019 och 2022. 2018: n=236, 2019: n=300, 2022: n=216. 

Procent. 
 
Överlag nådde Aktiv senior deltagare från 70 år och uppåt. Under pandemin minskade 
andelen under 70 år något och andelen 80 år och uppåt ökade något, men inte signifi-
kant. Medelåldern 2018 och 2019 var 78 år och 2022 var den 80 år.  

Skillnad mellan hur ofta seniorerna deltog innan och under pandemin 
Seniorerna fick frågan om hur ofta de deltog i aktiviteterna. Det bör dock poängteras 
att under pandemin var tillgången till aktiviteter helt förändrade jämfört med 2018 och 
2019, se diagram 5. 
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Diagram 5. Hur ofta seniorerna deltog i aktiviteterna, 2018, 2019 och 2022. 2018: n=224, 
2019: n=290, 2022: n=189. Procent. 

 
År 2018 kom 78 % av seniorerna till aktiviteterna en gång i veckan eller oftare och år 
2019 var det 81 %. Endast ett fåtal kom mer sällan än en gång i månaden, 3 % och 
2018 och 2019. De små skillnaderna som finns mellan undersökningstillfällena är inte 
signifikanta (statistiskt säkerställda). 

I och med pandemin förändrades utbudet av aktiviteter och deltagandet drastiskt. I 
mars 2022 angav 38 % seniorer att de deltog en gång i veckan eller oftare och 34 % 
deltog mer sällan än en gång i månaden. Det var också 16 % som inte visste att de 
deltagit i någon aktivitet eller inte. 
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Mål och resultat 
Det fjärde steget i programteorin handlar de mål som funnits för verksamheten och 
hur de uppfyllts samt om de resultat som finns för verksamheten.  

 
 
 
 
 
 

I augusti vart fjärde år fattar nämnden beslut om mål och resultatindikatorer. I januari 
varje år informeras nämnden om förvaltningens verksamhetsplan. Därefter tar de olika 
verksamheterna, inklusive Aktiv senior, fram en aktivitetsplan. Beskrivningen av de 
framtagna åtgärderna är också verksamhetens aktivitetsplan. 

Nämndmål och åtgärder 2018–2019 
Nämndmålen och åtgärder för Aktiv senior 2018 och 2019 var: 
 
 
  

Behov Beslut Verksamhet/
Aktiviteter

Mål och 
resultat Utveckling
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Åtgärderna och aktivitetsplanen följs i första hand upp av förvaltningen och redovisas 
till nämnden. I följeforskningen under hösten 2019 utfördes därför enbart en kortfattad 
analys av hur aktivitetsplanen genomförts (Boij 2019). Det kan konstateras att alla 
åtgärder som skulle göras också blev genomförda. Några åtgärder var dock av den 
karaktären att arbetet behöver fortsätta och utvecklas även efter 2019. 

NÄMNDSMÅL 
1.2.1.1 Vi ska genom våra verksamheter, genom föreningslivet och genom andra samarbets-

parter erbjuda mötesplatser, upplevelser och aktiviteter som ger människor möjlighet 
att stärka sin fysiska och psykiska hälsa. 

 
ÅTGÄRDER 
1.2.1.1.1     Friskvårdsaktiviteter 

Titel Beskrivning 
Friskvårdsaktiviteter - Aktiv senior Genomförda aktiviteter för att öka antalet deltagare i frisk-

vårdsaktiviteter. 
Hälsocafé Föreläsningspaket med fyra tillfällen träning, kost, sömn 

och motivation. Genomgående är hjärnhälsa som mobila 
teamet kommer erbjuda runt omkring i kommunen (spinn 
off på surfcafé). 

Frivilligverksamheten Mötesplatser och aktiviteter befintlig verksamhet. 7 mötes-
platser, 30-40 aktiviteter/veckan 

Anslagstavla Samhällsviktig information 
Surfverksamhet Surfverksamhet. 
Dialogmöten Dialogmöten - vi bygger verksamheten tillsammans med 

målgruppen genom att komma ut dit där de bor. Minst två 
gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. 

Informationsnav Informationsnav kopplat till verksamhet/aktivitet/arrange-
mang riktat till målgruppen. 

Mobila teamet Pågående kartläggning och nätverksarbete på landsbygd 
och centrala delarna av kommunen. 

Referensgrupp Verksamheten byggs tillsammans med målgruppen och för 
att snabbt kunna bolla idéer har verksamheten bjudit in två 
kvinnor och två män. Två personer verkar centralt i kommu-
nen, en person norra landsbygd, en person södra landsbygd.

Bidra till en mer positiv syn på 
åldrandet, men inte ducka för det 
svåra, samt motverka schablonbil-
der och stereotyper av äldre 

Verksamheten arbetar för att bidra till en mer positiv syn på 
åldrandet, men duckar inte för det svåra, samt motverkar 
schablonbilder och stereotyper av äldre. Utifrån detta 
skapar vi arrangemang, aktiviteter och samarbeten. 
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Nämndsmål och åtgärder 2020–2021 
I och med omorganisationen januari 2020 var inte längre Aktiv senior en egen enhet 
med egna övergripande aktiviteter, utan en del i Aktiv fritid. Enligt uppgifter från för-
valtningen har Aktiv senior under 2020 och 2021 arbetat på följande sätt med nämn-
dens mål. De är inskrivna i kommentarerna för 2020 och 2021. 

Det första nämndsmålet som berörde Aktiv senior var: prioritera särskilt utsatta 
människor och grupper inom alla verksamhetsområden. Till målet hörde tre strategier: 
samverkan kring utsatta grupper, inkluderande förhållningssätt i alla verksamheter, 
jämlik och jämställd resursfördelning. 
 

Mål: Prioritera särskilt utsatta människor och grupper inom alla verksamhetsområden
Strategi Övergri-

pande  
aktivitet 

Underaktivitet 
Aktiv senior 

Kommentar 2020 Kommentar 2021 

Samverkan 
kring utsatta 
grupper 

Verka för att 
samverkan 
sker mellan 
förvalt-
ningar och 
andra aktö-
rer kring ut-
satta män-
niskor och 
grupper 

Förebygga en-
samhet 
 

Sms tjänst påbörjad. Detta för 
att nå målgruppen och skicka 
små meddelanden till dem som 
ej använder digital plattform. På 
grund av isoleringen med an-
ledning av pandemin så är 
detta en viktig funktion. 

En tryckt folder skulle distri-
buerats ut tillsammans med 
pensionärsföreningarna (de er-
höll statliga medel för ändamå-
let), detta har fått skjutas på 
framtiden, ovissheten med pan-
demins restriktioner har påver-
kat detta. 
 

Aktiv senior har under hösten ge-
nomfört en workshop "Tillsammans 
mot ensamhet" med övriga aktörer 
runt om i Varbergs kommun som rik-
tar sig till ofrivilligt ensamma äldre. 
Syftet är att öka samverkan och syn-
liggöra vilka aktörer som arbetar 
med ofrivillig ensamhet och i nästa 
steg koordinera fortsatt samverkan i 
syfte att öka social inkludering. 

Aktiv senior arbetar vidare med 
att öka innanförskapet hos äldre 
kopplat till digitala verktyg under 
bland annat aktiviteterna surfcafé 
och den digitala mötesplatsen Nät-
verket 

 
Identifiera 
utsatta 
grupper 
inom re-
spektive 
verksam-
hetsområde 
årligen. 

Kartlägga utsatta 
grupper 

Kartläggningen som skulle ske 
tillsammans med berörda par-
ter har ej kunnat genomföras i 
den grad som planerats. Det 
finns en kunskap hos arbets-
gruppen och den grundar sig på 
den forskning som gjordes tidi-
gare. Detta arbetet är viktigt för 
framtiden och kommer att fort-
sätta så fort restriktionerna lät-
tar. 

(2022) 
Identifierade och prioriterade utsatta 
grupper Aktiv senior: Ofrivilligt en-
samma äldre 

Inklude-
rande för-
hållnings-
sätt i alla 
verksam-
heter 

Utveckla ar-
betssätt för 
ett inklude-
rande för-
hållnings-
sätt och be-
mötande 
kring ut-
satta män-
niskor och 
grupper. 
 

Utveckla gemen-
samt arbetssätt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2022) 
Under hösten har två heldagar ge-
nomförts med all personal på Aktiv 
fritid på temat värderingar. Två hel-
dagar planeras till våren 2022 i syfte 
att innan sommaren ha tagit fram en 
gemensam värdegrund både för 
personalgruppen internt och för hur 
vi bemöter målgrupperna. Detta ar-
betet synkas med förvaltningens 
övergripande jämlikhetsarbete för 
att få ytterligare positiv effekt. 
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Strategi Övergri-
pande ak-
tivitet 

Underaktivitet 
Aktiv senior 

Kommentar 2020 Kommentar 2021 

  Kvalitetssäkra  
arbetssätt 
tillsammans med 
seniorerna. 

Följeforskning 
Delrapport 3 redovisades i feb-
ruari. De enkäter som skulle de-
las ut och intervjuer som skulle 
genomföras under hösten 
2020, flyttades fram till februari-
mars 2021. Detta beslut togs 
vid uppföljningsmöte 2020-10-
22. 
 
Dialogmöten 
Under våren och hösten ringde 
Aktiv senior systematiskt upp 
de frivilliga för att visa extra om-
tanke med anledning av covid-
19. Samtalen syftade också till 
att bjuda in till dialog om förslag 
på aktiviteter och skapa en 
känsla av att känna sig inklude-
rad. 
 
Aktiviteter 
Under maj-juni och augusti-
september anordnade Aktiv se-
nior tipspromenader med fika i 
anslutning till samtliga mötes-
platser. Aktiv senior bjöd också 
in till korvgrillning under oktober 
och november. Totalt medver-
kade 306 seniorer där 264 var 
kvinnor och 42 män. 
 

Stegräknarutmaning 
Under sommarmånaderna juni-
augusti anordnade Aktiv senior 
en stegräknarutmaning. De se-
niorer som medverkade kunde 
skicka in sitt resultat och deltog 
då i utlottningen av presentkort. 
Totalt antal som skickade in re-
sultatet i tävlingen: 8 Kvinnor. 
Män: 0. 
 
Gympa 
Aktiv senior höll i gympa en 
gång i veckan, utomhus i Nöje-
sparken, under september och 
oktober månad. Totalt medver-
kade 102 seniorer. 89 kvinnor 
och 13 män. 
 
Surfcafé 
Vid sju tillfällen i september och 
oktober erbjöd Aktiv senior surf-
café en gång i veckan, under 
läktaren på Varberg Energi 
Arena. Totalt medverkade 34 
seniorer. 23 kvinnor och 11 
män. 
 

Slutrapport för följeföljeforskningen 
är planerad till våren 2022 där verk-
samheten sedan kommer anpassa 
arbetssättet efter resultatet. Hittills 
har verksamheten genomfört de för-
ändringar som föreslagits i tidigare 
rapporter från följeforskningen 
 
 
 
På grund av pandemin har dialog-
möten inte genomförts. Dock har 
verksamheten arbetat med att 
lyssna in målgruppens behov och 
önskemål med andra metoder ex-
empelvis genom en enkät kopplat till 
kick-start insatsen efter pandemin 
samt med ständigt pågående dialo-
ger i form av samtal. 
 
 
Anpassad verksamhet har genom-
förts utomhus och den har varit per-
sonalstyrd. Frivilligverksamheten 
har ej kunnat genomföra sitt arbete 
som planerat pga. restriktionerna. 
De digitala mötena har varit den 
verksamhet som dominerat under 
året. 
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Det andra nämndsmålet som berör Aktiv senior är: Aktiviteter skapas för och av män-
niskor i hela kommunen. Målet har fyra strategier: invånarens delaktighet och infly-
tande, invånarens möjlighet att delta i aktiviteter, invånarens nöjdhet med kulturutbu-
det i kommunen och invånarens nöjdhet med fritidsaktiviteter i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi Övergri-
pande ak-
tivitet 

Underaktivitet 
Aktiv senior 

Kommentar 2020 Kommentar 2021 

  Kvalitetssäkra  
arbetssätt 
tillsammans med 
seniorerna. 
fortsättning 

Se Verksamhetsberättelse 
2020. 
Dokumentationen sker i en bok, 
processen med att digitalisera 
skall startas efterhand när vi 
skapat rätt verktyg 
 

 

 Systema-
tiskt obser-
vera och 
dokumen-
tera för att 
medvetan-
degöra ”av-
görande 
händelser” 
(moments) 
där invåna-
ren upple-
ver sig in-
kluderad. 
 

Kvalitetssäkra  
arbetssätt  
tillsammans med 
seniorerna. 

 Verksamheten dokumenterar berät-
telser som analyseras i helhet och 
delvis citeras i Aktiv seniors verk-
samhetsberättelsen. I filmerna från 
Luften är fri återfinns en del positiva 
berättelser från seniorer 
https://www.youtube.com/watch?v=
enWGTDKVpZE och 
https://www.youtube.com/watch?v=
U-0ke3FTe9s 

Jämlik och 
jämställd  
resursför-
delning 

Verka för 
en mer  
jämlik och 
jämställd 
resursför-
delning i 
verksam-
heten. 
  
Relevant 
analys av 
resursför-
delning 

  Under 2021 arbetade samtliga verk-
samheter på Aktiv fritid med ett ut-
vecklat målarbete som synliggjorde 
och rättade till brister i målarbetet. 
Arbetet bidrog till en tydlig röd tråd 
från planering, genomförande till att 
utvärdering av verksamheten 
skedde i ökad grad i linje med 
grunduppdraget och prioriterade po-
litiska mål. Detta tillsammans med 
värdegrundsarbetet samt med för-
valtningens övergripande jämlik-
hetsarbete tror vi under 2022 kom-
mer leda till en ett utvecklat jämlikt 
och jämställt förhållningssätt. 
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Mål: Aktiviteter skapas för och av människor i hela kommunen 

Strategi Övergri-
pande 
aktivitet 

Underakti-
vitet 
Aktiv senior

Kommentar 2020 Kommentar 2021 

Invånarens 
delaktighet 
och infly-
tande 

Genomföra 
verksam-
hetsnära di-
aloger med 
invånare 
kring aktivi-
teter utifrån 
kultur- 
och fritids-
nämndens 
uppdrag. 
 

Skapa delaktig-
het 

 Aktiv senior har under maj och 
juni 2-3 ggr/veckan haft Ute-
kontor vilket inneburit att de 
mött målgruppen på olika orter 
runt om kommunen. I sam-
band med mötet har en en-
klare aktivitet erbjudits (exem-
pelvis tipspromenad) samt ett 
samtal om önskemål och be-
hov av aktiviteter. 

Invånarens 
möjlighet att 
delta i aktivi-
teter 

Utveckla, 
erbjuda och 
synliggöra 
aktiviteter i 
hela kom-
munen med 
fokus på lo-
kala behov 
och intres-
sen.  

Utveckla aktivi-
teter i hela kom-
munen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mötesplatserna för Seniorerna 
har startades upp i början på året 
men fick stängas på grund av 
pandemin. Detta var framför allt i 
Bua och Veddige där surfcafé var 
planerat. Detta övergick till digital 
verksamhet. 
 
Tipspromenader och korvgrill-
ning 
Under maj-juni och augusti-sep-
tember anordnade Aktiv senior 
tipspromenader med fika i anslut-
ning till samtliga mötesplatser. 
Aktiv senior bjöd också in till korv-
grillning under oktober och no-
vember. Totalt medverkade 306 
seniorer där 264 var kvinnor och 
42 män. 
 
Stegräknarutmaning 
Under sommarmånaderna juni-
augusti anordnade Aktiv senior en 
stegräknarutmaning. De seniorer 
som medverkade kunde skicka in 
sitt resultat och deltog då i utlott-
ningen av presentkort. 
 
Gympa 
Aktiv senior höll i gympa en gång 
i veckan, utomhus i Nöjesparken, 
under september och oktober må-
nad. Totalt medverkade 102 seni-
orer. 89 kvinnor och 13 män. 
Surfcafé 
 
 
Vid sju tillfällen i september och 
oktober erbjöd Aktiv senior surf-
café en gång i veckan, under läk-
taren på Varberg Energi Arena. 
Totalt medverkade 34 seniorer. 
23 kvinnor och 11 män. 
 

Styrda av pandemins restrikt-
ioner. Frivilligverksamheten 
håller på att komma igång ef-
ter pandemin. Verksamheten 
har även varit på nya platser 
under underhållningskväl-
larna. 
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Nämndsmålen följs upp av nämnden och här görs ingen ytterligare analys av målen. 

Andra mål och resultat 
Utöver de mål och resultat som nämnden satt upp för verksamheten har flera frågor 
ställts i enkäter och intervjuer få att få kunskap om hur seniorer, anställda och styr-
grupp uppfattade verksamheten Aktiv senior. 

Informationen om verksamheten 

I all verksamhet är det viktigt att målgruppen får rättvisande information om verksam-
heten. I Aktiv senior har informationen spridits på flera sätt via mötesplatserna, de 
olika aktiviteterna, genom dagstidningar, sms och webbsida. 

Vid alla tre tillfällena då enkäten delades ut ställdes en fråga om hur seniorerna upp-
fattade informationen om Aktiv senior. De kunde svara ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, 
”Varken bra eller dålig”, ”Ganska dålig” eller ”Mycket dålig”. För överskådlighetens 
skull har svarsalternativen ”Ganska bra” och ”Mycket bra” förts samman till ”Bra”. 
”Ganska dålig” och ”Mycket dålig” har förts samman till ”Dålig”, se diagram 6. 

 
 

Strategi Övergri-
pande 
aktivitet 

Underakti-
vitet 
Aktiv senior

Kommentar 2020 Kommentar 2021 

Invånarens 
nöjdhet med 
kulturutbu-
det i kommu-
nen 

      

Invånarens 
nöjdhet med 
fritidsaktivi-
teter i kom-
munen 

 Utveckling av 
fritidsutbudet 

Biovisning på Rosenfred 
Filmgruppen på Rosenfred kom 
igång och planerade Bio under 
början av 2020. En Biovisning ge-
nomfördes för 43 unga innan re-
striktionerna kom. (Gruppen pla-
nerade även att starta igång en 
Seniorgrupp där man tillsammans 
gjorde det möjligt att bedriva Se-
niorbio. Detta har man skjutit 
fram.) 
 
Friluftsliv 
Alla målgrupper i Aktiv Fritid har 
nu lättare för att bli erbjudna akti-
viteter som är kopplade till frilufts-
liv. Arbetet och utveckling kring 
detta startades upp under hösten 
med hjälp av vår koordinator. 
 

Aktiv senior, 8 kvällar med un-
derhållning. Biovisning pau-
sad pga pandemin - levande 
process 
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Diagram 6. Hur seniorerna uppfattade informationen om Aktiv senior, 2018, 2019 och 2022. 
2018: n=198, 2019: n=269, 2022: n=173. Procent. 

 
År 2018 var det drygt två tredjedelar (69 %) som ansåg att informationen var bra. till 
2019 hade andelen ökat signifikant till 86 % för att sedan gå ner signifikant till 75 %.  

En möjlig förklaring till förändringarna är att det var 2018 som verksamheten star-
tade i Kultur- och fritidsförvaltningens regi och att det då tog ett tag innan informat-
ionsrutiner blivit tydliga och informationen nått ut till seniorerna. År 2019 gav arbetet 
med information resultat. Under 2020 förändrades verksamheten radikalt på grund av 
pandemin. Verksamheten blev då mycket digital och på grund av att mötesplatserna 
var stängda och all frivilligverksamhet var pausad spreds inte informationen på samma 
sätt som innan pandemin. Mycket av informationen spreds istället via webbsidan och 
digitala aktiviteter. Hallands Nyheters dagbok, där det fanns information om Aktiv 
senior, lades ner. Även om säkerligen många seniorer blev mer digitala verkade inte 
informationen uppfattas lika bra som innan pandemin. Det bör dock noteras att tre 
fjärdedelar ansåg att informationen var bra och det är ändå ett bra resultat. 

I intervjuerna våren 2022 fanns både seniorer som tyckte att informationen var bra 
och de som inte fått någon information. I den här gruppen fanns flera som fått inform-
ation under pandemin: 

 
Forskare: Har ni fått information om vad som funnits? 
Senior 1: Ja, det tycker jag. 
Senior 2: Ja, det har vi fått. Det finns på plattan att läsa under Aktiv senior. 
Senior 3: Jag tycker att de har varit jättebra på att skicka ut meddelanden med 
informationen om vad som finns att göra. Det tycker jag att det varit jättebra 
på. Där tycker jag att de har skött sig jättebra. 
Senior 4. De har skickat ut sms (seniorgrupp 2; 2022) 

 
Seniorerna berättade att de hade fått information genom webbsidan och sms under 
pandemin. Några brukade också titta på den lokala anslagstavlan. De seniorer som inte 
fått någon information önskade också information via anslag i närliggande affärer. Av 
de som inte fått eller letat efter information om Aktiv senior under pandemin, var det 
flera som gärna hade velat ha information. 

År 2022 ställdes också frågan om hur seniorerna uppfattade möjligheten att komma 
i kontakt med någon anställd. Bakgrunden till frågan var att i och med att man inte 
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kunde mötas fysiskt på samma sätt under pandemin blev det mycket viktigt att senio-
rerna kunde få kontakt med de anställda. Även på den här frågan kunde seniorerna 
svara ”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dålig”, ”Ganska dålig” eller 
”Mycket dålig”. För överskådlighetens skull har svarsalternativen ”Ganska bra” och 
”Mycket bra” förts samman till ”Bra”. ”Ganska dålig” och ”Mycket dålig” har förts 
samman till ”Dålig”, se diagram 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 7. Hur seniorerna uppfattade möjligheten att komma i kontakt med anställda, 2022. 
n=160. Procent. 

 
Närmare tre fjärdedelar (72 %) ansåg att möjligheten att komma i kontakt med någon 
av de anställda var bra. 

Under pandemin har det också funnits en del frustration hos seniorerna som märkts 
i telefonsamtal med de anställda. Seniorer har ringt som tyckt att de anställda skulle ta 
bort restriktionerna. Några har också uttryckt frustration över att de inte kunde vara 
med på digitala aktiviteter för att de inte hade tillgång till den, kunde den eller kände 
sig bekväma med det sättet att umgås.  

Seniorerna var mycket nöjda med verksamheten som de deltog i 

Seniorerna fick frågan om de var nöjda eller missnöjda med verksamheten som de 
deltog i. Seniorerna kunde svara ”Mycket nöjd”, ”Ganska nöjd”, ”Varken nöjd eller 
missnöjd”, ”Ganska missnöjd” eller ”Mycket missnöjd”. För överskådlighetens skull 
har svarsalternativen ”Ganska nöjd” och ”Mycket nöjd” förts samman till ”Nöjd”. 
”Ganska missnöjd” och ”Mycket missnöjd” har förts samman till ”Missnöjd”, Svaren 
finns i diagram 8. 
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Diagram 8. Hur nöjda eller missnöjda seniorerna var med den eller de aktiviteter som de deltog i, 
2018, 2019 och 2022. 2018: n=224, 2019: n=299, 2022: n=193. Procent. 

 
Resultaten vid de olika mättillfällena är så gott som oförändrade, trots att pandemin 
innebar att verksamheten fick ställas om och var mer begränsad än innan. År 2022 var 
91 % nöjda, 2019 var 95 % nöjda och 2018 var 96 % nöjda. Den lilla skillnaden mellan 
2019 och 2022 är inte statistiskt säkerställd. Det innebär att pandemin inte påverkat 
seniorernas nöjdhet med aktiviteterna, utan drygt nio av tio var nöjda. 

I enkäterna var det flera seniorer som kommenterat verksamheten och så skrev de 
2022: 
 

Jättebra (Enkät 35). 
 
Trevlig mötesplats. 
Trevlig personal (Enkät 48). 
 
Jag upplever att de ledare som vi haft och har, varit mycket uppmärksamma 
och märker oss alla vid sorg och glädje vilket hjälper oss i vardagen (Enkät 
51). 
 
Är inte insatt i er verksamhet men Ni behövs verkligen (Enkät 63). 
 
Denna verksamhet är väldigt viktig. Äldre behöver ha denna möjlighet att träf-
fas på enkelt sätt. Aktiva seniorer behövs (enkät 158). 
 
Hoppas att politikerna ser vikten av aktiviteter för äldre.  
Som jag ser det är det en besparing inom äldrevården på längre sikt. 
Vi klarar oss längre själva. 
Det vet vi enligt forskning! (Enkät 174).  
 

Även i tidigare enkätsvaren framkom att seniorerna var nöjda med verksamheten. Här 
följer några kommentarer från 2019: 
 

Vi är ett äldre par 85–90 år gamla. Vi tycker detta är väldigt bra för oss. Nära 
tillhands. Eftersom vi inte kör bil längre är detta förträffligt. Två tacksamma 
pensionärer (Enkät 40, hösten 2019). 
 
Hoppas att Aktiv Senior fortsätter. En viktig funktion för seniorer. Det finns 
mycket att välja på (Enkät 120, hösten 2019). 
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Vi är ett härligt gäng som dansar linedance både på Södertull och Apelviks-
höjd 2 gånger i veckan för en otroligt bra ledare som vi är så otroligt rädda 
om (Enkät 227, hösten 2019). 
 
Att ha någonting att gå till nu när man inte arbetar längre. Träffa andra per-
soner i samma ålder ungefär. Trevliga ledare som bryr sig om oss. Jag är 
mycket nöjd och tacksam att få vara med. bara göra det jag tycker är roligt 
(Enkät 291, hösten 2019). 

 
Så här sade en grupp seniorer hösten 2019: 

 
Senior 1: För min del är verksamheten helt underbar. Det lilla jag varit med 
är det helt fantastiskt. Trevliga människor, olika människor. /…/ 
Senior 2: Jag tycker detta är helt otroligt och de här tjänstemännen är som 
klippt och skurna för sitt jobb. Varbergs kommun får verkligen ett plus i kanten 
för den delen. /…/ 
Senior 2: Du känner dig glad när du går hem? 
Senior 1: Absolut. Helt klart (Seniorgrupp 1, hösten 2019). 

 
Seniorerna beskrev verksamheten med ord som helt underbart, trevliga människor, 
helt otroligt, glad hela eftermiddagen. I intervjuerna uttryckte seniorerna att de var 
mycket nöjda med den blandning av verksamhet som fanns i kommunen. Det fanns 
aktiviteter med olika innehåll såsom caféer, underhållning, fysisk aktivitet, hantverk, 
samtal, föreläsningar. Det fanns också verksamhet som återkom varje vecka och som 
fanns vid enstaka tillfällen. 

Under hela följeforskningen framkom inget i intervjuerna som seniorerna ansåg 
var mindre bra eller dåligt med Aktiv Senior. Även om det fanns önskemål om mer 
aktiviteter på sommaren, på mötesplatserna och liknande, har det inte framförts som 
negativa åsikter. I enkäterna framkom inte heller negativa kommentarer om själva 
verksamheten Aktiv senior. Flera skrev också positiva kommentarer om de anställda 
2022: 
 

Ledningen i Aktiv senior; Ingela, Lena, Peter är guld värda (Enkät 158). 
 
Personerna som ansvarar för Aktiv senior gör ett fantastiskt jobb; Ingela, 
Lena och Peter (Enkät 199). 
 
Samordnare för Aktiv senior gör ett fantastiskt jobb och är all heder värda 
(Enkät 208). 
 
Ser enbart positivt på Aktiv senior och tycker att de som ansvarar för verk-
samheten gör ett bra jobb. De flesta aktiviteterna i punkt 11 finns redan. Det 
som krävs är att hitta fler frivilliga som kan leda olika verksamheter (Enkät 
212).  

 
Under alla intervjutillfällen med seniorerna framkom att de var mycket nöjda med de 
anställda och deras arbete. De var ”som klippt och skurna för verksamheten”, som en 
senior uttryckte det under hösten 2019. 

En typ av aktiviteter som varit mycket uppskattad var surfcaféerna och i enkätsva-
ren fanns flera kommentarer om dessa. Både om att de var uppskattade och att senio-
rerna önskade mer av sådana aktiviteter: 

 
 

”

”

”
”

”
”



   
 

58 

Vill lära hur man använder smart mobil och surfplatta = Grundkurs helst på 
Ljuspunkten (Enkät 181). 
 
Digitala lösningar på plats på Ljuspunkten. Bankärenden, handla på nätet, 
Kivra mm. Söka på 1177, Qliro, betala med app (Enkät 204). 
 
Uppskattar surfcaféerna. 
Hjälp med uppgradering etc, typ seniornet (Enkät 37). 
 
Började gå till surfcafét på Södertull för flera år sedan. Trevligt med info och 
träffa likasinnade. Bra med olika teman som ni har. Mycket händer hela tiden 
i Internetvärlden (Enkät 41). 
 
Fortsättning på surfcaféer. Mer avancerad it-hjälp (Enkät 66).  

 
En senior verkade också vilja ha en dator på Ljuspunkten för att kunna göra olika 
digitala ärenden. Så här sade en senior om surfcaféerna hösten 2019: 
 

Det har varit min räddningsplanka att jag kan gå och lära mig hur man han-
terar telefonen. Det viktigaste för mig att jag har kunnat lära mig. Jag kan det 
långt ifrån bra nu, men man är ju mer eller mindre tvungen till det för det finns 
inga andra möjligheter idag om man inte kan använda telefonen (Seniorgrupp 
2, hösten 2019).  

Verksamheten var viktig för seniorerna 
Hur viktig var Aktiv senior för de svarande? Seniorerna kunde svara ”Mycket viktig”, 
”Ganska viktig”, ”Varken viktig eller oviktig”, ”Ganska oviktig” eller ”Mycket ovik-
tig”. Mindre än 1 % hade svarat ”Ganska oviktig” eller ”Mycket oviktig”. Därför finns 
inte de svaren med i diagram 9. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Diagram 9. Hur viktig verksamheten var för seniorerna, 2018, 2019 och 2022. 2018: n=220, 
2019: n=288, 2022: n=193. Procent. 

 
Skillnaden mellan de olika mättillfällena är marginell. Resultaten visar istället att oav-
sett om verksamheten pågick innan pandemin eller under pandemin så var den viktig 
för nästan alla seniorer som svarat på enkäten. 
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Det var ofta som de anställda fick höra av seniorerna att verksamheten betydde mycket 
för dem. Så här sade de anställda hösten 2019: 

 
Det är jätteofta som man får höra att verksamheten betyder så mycket. Att det 
är det här som håller dem uppe när det är jobbigt med olika saker. För många 
betyder det jättemycket. För en del är det tidsfördriv och för en del är det 
väldigt viktigt. (Anställda, hösten 2019).  

Seniorerna nöjda med verksamheten som helhet 
I enkäten ställdes tre frågor om Aktiv senior som helhet. Dessa bildar tillsammans ett 
NöjdSeniorIndex. Beroende på svarsgrupp kallas det också för NöjdKundIndex, Nöjd-
MedarbetarIndex och liknande. Det är SCB har tagit fram nöjdhetsindexet. Det har ett 
värde mellan 1 och 100. Värden över 60 innebär att deltagarna var nöjda och värden 
under 50 att de var missnöjda. Värden över 80 innebär att de var mycket nöjda.  
 

 2018 2019 2022

NöjdSeniorIndex 71,3 75,5 68,7
 
Sedan 2018 och 2019 har nöjdhetsindexet minskat i jämförelse med 2022. Minsk-
ningen mellan mätningarna innan pandemin (2018 och 2019) och under pandemin 
(2022) är signifikant.  

Minskningen indikerar att även om seniorerna varit nöjda med den eller aktiviteter 
som de deltagit i under pandemin, så var de inte lika nöjda med Aktiv senior som 
helhet. Säkerligen beror detta på pandemin där mötesplatserna, som är viktiga för se-
niorerna, varit stängda. Seniorerna har inte alltid hittat information om de aktiviteter 
som funnits både digitalt och fysiskt, även om många fler besökare har hittat till de 
olika webbsidorna. Ett mindre utbud kan också ha inneburit att det varit färre aktivi-
teter som den enskilde senioren varit intresserad av eller kunnat delta i. 

Det viktiga är dock att resultatet 68,7 på NöjdSeniorIndexet ändå visar att senio-
rerna varit nöjda med verksamheten i sin helhet trots pandemin, även om nöjdheten 
minskat sedan 2019. 

Verksamhetens betydelse för livskvaliteten 
Seniorerna fick under hösten 2018 svara på sex frågor om vad verksamheten betydde 
för deras hälsa och välbefinnande. Fyra frågor anknöt mer till hälsa och de handlade 
om: Social gemenskap, fysisk hälsa, psykisk hälsa och matvanor. Två frågor handlade 
mer om själva upplevelsen av hälsan och sin livssituation och de handlade om: välbe-
finnande och livskvalitet. 
 

” ”
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Diagram 10. Vad verksamheten betydde för seniorerna, hösten 2018. n=186–219. Procent. 
 
Allra mest betydelse hade Aktiv senior för den sociala gemenskapen. Det var 93 % 
som svarat att Aktiv senior betydde mycket eller ganska mycket för den sociala ge-
menskapen. För cirka tre fjärdedelar betydde verksamheten mycket eller ganska 
mycket för den fysiska och psykiska hälsan, 69 % respektive 72 %.  

Aktiv senior hade inte så stor betydelse för matvanorna. Det var 44 % som hade 
svarat mycket eller ganska mycket. Svaret är inte så förvånande då det inte finns någon 
verksamhet inom Aktiv senior som direkt handlar om matlagning eller att äta lunch 
tillsammans.  

När det gäller livskvalitet och välbefinnande svarade över fyra femtedelar att Aktiv 
senior betydde mycket eller ganska mycket, 84 respektive 89 %. 

För att hålla ner på antalet frågor i seniorenkäten och därmed förhoppningsvis öka 
svarsbenägenheten ställdes inte dessa frågor under hösten 2019 och våren 2022. I och 
med att det varit en pandemi är det som förändrat vardagen mycket för alla och även 
seniorerna, är det vanskligt att anta hur Aktivs seniors idag påverkar för seniorernas 
hälsa och välbefinnande.  
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Utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
I och med pandemin var det svårare för många att driva och leda ett utvecklingsarbete. 
För Aktiv seniors del och hela förvaltningen sammanföll också pandemins utbrott med 
en omorganisation. Trots det har utvecklingsarbetet i enheten Aktiv fritid och i Aktiv 
senior pågått under pandemin. Till exempel har enheten haft värdegrundsdagar för alla 
anställda.  

Hitta synergi mellan unga och seniorer 
En fråga som kommit upp under den här sista delen i följeforskningen är hur den nya 
enheten ”Aktiv fritid” ska kunna hitta en synergi genom att arbeta med både unga och 
seniorer. I det ingår till exempel lokalfrågan där ungdomsgårdarna skulle kunna bli 
mötesplatser för både unga och seniorer.  

De anställda berättade i intervjuerna att i Tvååker finns numera en samlingslokal. 
I planeringen av lokalen ingick att den skulle passa för seniorer, kulturskolan och 
unga. Idag finns på Mötesplats Tvååker: 2U ungdomsgård, Aktiv senior, Funka och 
Kulturskolan. Till ungdomsgården är unga från årskurs 5 till de fyller 19 år välkomna. 
Mötesplatsen är planerad vara öppen för unga på eftermiddagar och en del kvällar. 
Aktiv senior ska också ha en del aktiviteter där. Funka som anordnar aktiviteter för 
unga med någon form av funktionsnedsättning kan också ha aktiviteter på Mötesplat-
sen och likaså Kulturskolan. 

Lokalen för ungdomsverksamheten Centralen i centrala Varberg har ändrats till att 
bli Mötesplats Rosenfred. Mötesplatsen ska bli ett nav för kultur- och fritidsaktiviteter. 
Här har Ungdomsgården på Rosenfred öppen verksamhet ett par dagar i veckan. I 
lokalerna finns också Funka och även Aktiv senior kommer att arrangera aktiviteter i 
lokalerna längre fram. 

Det som är ett problem är att hitta lokaler för seniorverksamhet i olika kommunde-
lar. Aktiv senior har fått förfrågningar från seniorer som skulle vilja leda en aktivitet i 
en kommundel, men där man fått säga nej på grund av lokalbrist. Detta trots att det 
funnits ett intresse från seniorer att delta i den aktiviteten. 

Tanken med att samlokalisera flera verksamheter är också på sikt att de anställda 
ska kunna komplettera varandra med kompetens och stöd. Genom att ungdomsverk-
samheten har en grundbemanning kan den också ge praktiskt stöd till Aktiv senior. 
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Aktiviteter
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Slutsatser och utvecklingsförslag 
Det är dags att dra slutsatser och komma med några utvecklingsförslag utifrån de re-
sultat som framkommit i följeforskningen. Syftet med följeforskningen var, som tidi-
gare nämnts, tredelat:  
 

1. att följa processen med utvecklandet av verksamheten för att erhålla kunskap 
om hur verksamheten uppfattats av seniorerna, de anställda i verksamheten 
och styrgruppen. 

2. att följa upp resultat, mål och eventuella effekter för att erhålla kunskap om 
vilka resultat verksamheten uppnår, om den når målen och i så fall hur och 
om eventuella effekter kan skönjas. 

3. att vara ett stöd i verksamheten i dess utveckling och lärande. 
 

Följeforskningen skulle vara ett stöd för lärande bland ansvariga och berörda, framför 
allt gentemot anställda och styrgrupp, så att förbättringar kunde göras successivt.  

Följeforskningen har dock inte kunnat genomföras på det sätt som planerats. På 
grund av pandemin fick den fjärde och sista delen i följeforskningen senareläggas från 
hösten 2020 till våren 2022. Innehållsligt har följeforskningen påverkats av att de 
första tre delarna handlar om verksamheten innan pandemin, medan den sista handlar 
om verksamheten under pandemin och när den kunde öppna upp igen våren 2022.  

Följeforskningen har dock under hela tiden kunnat följa den struktur som besluta-
des om sommaren 2018 som var följande:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Följande slutsatser och utvecklingsförslag följer också denna struktur. 
 
 

Den första slutsatsen handlar om behov och beslut kring verksamheten. De 
anställda i Aktiv senior startade sommaren och hösten 2018 med att inbjuda 
till dialogmöten med seniorer om deras behov och förväntningar. Arbetet 

med att lyssna in önskemål har sedan pågått kontinuerligt på olika sätt; genom kart-
läggning och inventering, deltagande i olika möten med exempelvis seniorföreningen 
i Varbergs kommun och samtal med seniorer. I den mån det varit möjligt har de an-
ställda varit mycket lyhörda och försökt att tillgodose seniorernas önskemål. Persona-
lens lyhördhet och förmåga att möta seniorernas behov har varit en stor del i de goda 
resultat som Aktiv senior uppvisar. 

I följeforskningen har också fortlöpande framkommit behov av aktiviteter från se-
niorerna. På frågan om vad de önskar för verksamhet har många svar handlat om att 
fortsätta med de aktiviteter som bedrevs innan pandemin och främst på mötesplat-
serna, men också gemensamt för hela kommunen. Det visar att den verksamhet som 
fanns innan pandemin var mycket väl anpassad till seniorernas behov och önskemål. 

1. 

Behov Beslut Verksamhet/
Aktiviteter
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Resultaten visar också att de vill ha aktiviteter nära där de bor, alltså på mötesplatserna 
och att digitala aktiviteter inte kan ersätta de fysiska mötena. 

Som all annan verksamhet begränsas dock Aktiv senior av tillgången till resurser. 
Verksamheten bygger i huvudsak på att seniorer, så kallade frivilliga, vill leda de olika 
aktiviteterna. I mycket begränsad omfattning kan de anställda komplettera med akti-
viteter som de själva leder. De frivilliga är därmed verksamhetens största tillgång och 
utan dem skulle inte många aktiviteter kunna bedrivas. Samtidigt kan konstateras att 
Aktiv senior skulle behöva mer personalresurser för att mer kunna initiera nya aktivi-
tetsformer som kan locka nya grupper av seniorer. I följeforskningen har särskilt 
nämnts att män och ofrivilligt ensamma är särskilt angelägna grupper att nå. Det skulle 
också behövas mer personalresurser för att undvika att stänga mötesplatser där det 
finns ett behov och intresse för aktiviteter, men där det inte finns frivilliga som kan 
leda dem.  

Till viss del kan antagligen personalresurser tillföras genom skapandet av mötes-
platser för alla åldrar där ungdomsverksamhetens personal kan stå för en basbeman-
ning som också gynnar Aktiv senior. Däremot kan inte utökandet av arbetsuppgifter 
på befintlig personal inom hela enheten täcka upp hela behovet av Aktiv senior. Det 
kan också konstateras att trots behovet har dagens Aktiv senior en lägre anställnings-
grad idag än i december 2019. Då fanns 3,80 årsarbetare. Idag (maj 2022) är den cirka 
2,45. Andelen årsarbetare har alltså minskat med drygt en heltidstjänst. Med det i be-
aktande är det knappast möjligt att färre anställda ska kunna utföra lika mycket arbete 
som innan pandemin.   

I följeforskningen har också framkommit att seniorerna har många tankar och fun-
deringar kring seniorlivet som inte helt hör samman med Aktiv senior, men som de 
ändå haft behov att dryfta under följeforskningen. Det tyder på att befintliga forum, 
såsom det kommunala pensionärsrådet, för seniorer att möta politiker och chefer inte 
helt räcker till.  

Utifrån den första slutsatsen ges följande utvecklingsförslag kring behov och beslut: 
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Den andra slutsatsen handlar om verksamheten. Innan pandemin (2019) upp-
skattades frivilligverksamheten inom Aktiv senior ha cirka 500 unika besö-
kare till ett 50-tal aktiviteter per vecka på åtta olika mötesplatser. På årsbasis 

hade Aktiv senior närmare 25 000 besökare. Ytterligare drygt 1 300 besökare deltog i 
surfcaféer, hälsocaféer och Anslagstavlan som leddes av de anställda. Kommunens 
webbsidor om Aktiv senior hade cirka 8 800 visningar. Det har också arrangerats fö-
reläsningar. 

I början av pandemin ställde de anställda snabbt om till att finna nya former för att 
kunna erbjuda aktiviteter till seniorerna trots att mötesplatserna hölls stängda och se-
niorerna skulle undvika att träffa andra utanför det egna hushållet. Från mars 2020 till 
december 2021 hade verksamheten närmare 3 000 besökare till sina femtontal olika 
digitala och fysiska aktiviteter.13 Under perioden maj 2021 – april 2022 hade webbsi-
dan över 15 600 visningar, vilket var en fördubbling jämfört med året 2019.  

 
13 I den siffran är inte de frivilliga inräknade. De var 148 personer 2020 och 145 personer 2021. 

2. 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG KRING BEHOV OCH BESLUT 
 

1) Att fördjupa enhetens arbete med samlokalisering och fördelning av personal-
resurser för att försöka skapa mer resurser till Aktiv senior.  

 
2) Att öka anställningsgraden inom Aktiv senior så att verksamheten åtminstone 

kan bli lika omfattande som innan omorganisationen.  
 
3) Att succesivt öka resurserna till Aktiv senior för att kunna erbjuda fler seniorer 

aktiviteter. Framför allt med tanke på särskilt utsatta människor och grupper 
som ofrivilligt ensamma. När det gäller jämlik och jämställd resursfördelning är 
möjligheten att nå fler män och yngre seniorer angeläget. Genom en större 
bredd i aktiviteterna kan seniorernas möjlighet att delta öka.  

 
4) Att återigen genomföra dialogmöten med seniorer runt om i kommunen för att 

samtala om seniorernas behov och önskemål både på Aktiv senior och i andra 
frågor. 

 
5) Att skapa fler forum där seniorer (oavsett om de är med i Aktiv senior eller inte) 

kan möta politiker och höga tjänstemän för att ställa frågor och samtala om 
seniorfrågor. 
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Innan pandemin var verksamheten inom Aktiv senior omfattande. De seniorer som 
deltog kom oftast minst en gång i veckan. Under pandemin har de frivilliga fortsatt att 
vara beredda att starta upp aktiviteterna och i mars 2022 fanns lika många frivilliga 
kvar som innan pandemin. Det tyder på att frivilligverksamheten har alla möjligheter 
att nå samma omfattning som innan pandemin.  

Följeforskningen visar att även under pandemin deltog seniorerna mest i de aktivi-
teter som skedde på mötesplatserna eller i anknytning till mötesplatserna. Detta tyd-
liggör hur viktiga mötesplatserna är för seniorerna. Det tyder också på att Aktiv senior 
var en viktig del i seniorernas vardag. På grund av pandemin minskade också tätheten 
i deltagandet.  

Resultaten från både verksamhetens egen statistik och från följeforskningen visar 
att det främst är kvinnor som kommer till verksamheten. Seniorernas egna reflektioner 
kring behov av aktiviteter tyder på att aktiviteter som mer tilltalar män vore önskvärt.  

Följeforskningen visar också att det främst är seniorer från 70 år och uppåt som 
kommer till de olika aktiviteterna. Det kanske i sig är logiskt då man kan tänka sig att 
ju yngre seniorerna är ju mer ägnar de sig åt egna aktiviteter, men med ökande ålder 
efterfrågas aktiviteter i närområdet. Även om det i sig inte är något problem kan det 
ändå leda till reflektion kring vilka behov av aktiviteter som finns bland de yngre se-
niorerna och vilka aktiviteter kan Aktiv senior komplettera med som lockar yngre se-
niorer. 

Slutsatsen från dessa resultat om verksamheten leder till följande utvecklingsförslag: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG KRING VERKSAMHETEN 
 
6) Att tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla mötesplatserna och aktivite-

terna på dem.  
 

7) Att också tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla aktiviteter som är ge-
mensamma för seniorerna i hela kommunen.  

 
8) Att tillsammans med seniorerna fortsätta utveckla fler aktiviteter som i huvud-

sak leds av de anställda. Goda exempel på det är surfcaféer och anslagstav-
lan. 
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Den tredje slutsatsen handlar om mål och resultat. Under de år som följe-
forskningen pågått har nämndsmålen för verksamheten och för Aktiv senior 
växlat. De övergripande är ändå att aktiviteter ska skapas för och av männi-

skor i hela kommunen, att särskilt utsatta människor och grupper ska prioriteras inom 
alla verksamhetsområden samt att mötesplatser, upplevelser och aktiviteter ska ge 
människor möjlighet att stärka sin fysiska och psykiska hälsa. 

För att överhuvudtaget ha möjlighet att delta i en verksamhet är informationen av-
görande. Överlag var en majoritet av seniorerna nöjda med informationen, även om 
de hade mindre kunskap om vad som hände på andra mötesplatser. Trots att betydligt 
fler hittade till Aktiv seniors webbsidor under pandemin visade intervjuerna med se-
niorerna att det var svårt att nå ut med informationen om aktiviteterna. En del sökte 
inte information genom digitala medier och var inte heller intresserade av att umgås 
digitalt. Ännu verkar inte den digitala tekniken tillräckligt tillgänglig och intressant 
för dagens seniorer. 

När det gäller själva verksamheten visar resultaten under hela följeforskningen att 
Aktiv senior är en verksamhet med mycket god kvalitet. Nästan alla seniorer var nöjda 
med de aktiviteter de deltog i och de var också viktiga för dem. Verksamheten betydde 
också mycket för seniorernas möjlighet till social gemenskap, välbefinnande, livskva-
litet, psykiska och fysiska hälsa. Under hela följeforskningen framkom inget som se-
niorerna ansåg var mindre bra eller dåligt med Aktiv senior. Även om det fanns olika 
behov och önskemål, har det inte framförts som negativa åsikter. Det har blivit mycket 
tydligt att deras nöjdhet med verksamheten var tätt förknippade med de aktiviteter som 
finns på mötesplatsen nära seniorerna.  

En jämförelse mellan resultaten och målen visar att genom Aktiv senior skapas 
aktiviteter för och av människor i hela kommunen. För seniorerna är mötesplatserna 
runt om i kommunen särskilt viktiga. Aktiv senior ger möjlighet att stärka sin fysiska 
och psykiska hälsa och på det sättet öka sin livskvalitet och välbefinnande. 

Däremot behöver arbetet med särskilt utsatta seniorer och grupper stärkas. Ofrivil-
lig ensamhet bland seniorer är till exempel en fråga som arbetas med på alla nivåer i 
Sverige, såväl nationellt som kommunalt och i många olika organisationer. Det svåra 
är dock att finna arbetssätt där verksamhet verkligen når de ofrivilligt ensamma och 
som ger möjlighet att bryta isoleringen. Ska Aktiv senior hitta arbetssätt att nå de ofri-
villigt ensamma seniorerna behövs, som tidigare nämnts, säkerligen en resursförstärk-
ning. Detsamma gäller frågan om att nå fler män och yngre seniorer. 

Aktiv senior har stor betydelse för de som deltar, men har också stor betydelse för 
kommunen. Från den bakgrundsteckning som gjordes i början av rapporten kan kon-
stateras att idag finns drygt 15 000 seniorer i Varbergs kommun. Demografiska studier 
visar att andelen seniorer kommer att öka och en åldrande befolkning skapar nya för-
utsättningar och utmaningar också för hela Varbergs kommun. Även om seniorerna 
deltar i verksamhet i olika föreningar, studieförbund och kyrkor kan antas att antalet 
seniorer som skulle kunna ha behov av att delta i Aktiv senior är betydligt större än 
det antal som nås idag. Med tanke på hur viktig verksamheten är för deltagarnas väl-
befinnande och hälsa är det angeläget att nå fler seniorer än innan pandemin. Detta i 
sig är en utmaning för kommunen redan i dagsläget, men också i framtiden. Därför är 
alla aktiviteter som erbjuds som förebygger ohälsa och skapar bättre hälsa bland seni-
orer av största vikt. I och med det hälsopreventiva arbete som Aktiv senior utför, kan 
antagligen behovet av annat kommunalt stöd och insatser åtminstone senareläggas. I 
ett sådant perspektiv är frågan om en åldrande befolkning större än Aktiv senior och 
större än kultur- och fritidsförvaltningen.  

3. 
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Slutsatserna från dessa resultat och om målen leder till följande utvecklingsförslag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutord 
Sedan Aktiv senior startade på kultur- och fritidsförvaltningen våren 2018 har mycket 
hänt. Under 2018 var fokus på att frivilligverksamheten skulle kunna fortsätta utan 
någon större påverkan av bytet av förvaltning. Sedan fortsatte utvecklandet av verk-
samheten och nyrekrytering av anställda. År 2019 var all planerad personal på plats 
och verksamhetsutvecklingen kunde fortsätta och verksamheten stabiliserades. År 
2020 började med en ny organisation för Aktiv senior och sedan kom pandemin i mars. 
De anställda kunde snabbt ställa om och arbete utifrån nya förutsättningar fram till 
slutet av 2021. I början av 2022 kunde verksamheten äntligen öppna upp på mötes-
platserna igen. Man kan med fog säga att Aktiv senior inte har haft långa perioder av 
stabilitet där verksamheten kunnat fortsätta utan störning månad efter månad. Utifrån 
det perspektivet är det ännu mer häpnadsväckande att verksamheten genom allt har 
fått så goda omdömen av seniorerna. Aktiv senior är en mycket väl fungerande verk-
samhet med hög kvalitet. Verksamheten är viktig för de seniorer som deltar i den och 
ökar deras välbefinnande och hälsa. 

Redan nu och ännu mer i framtiden står dock Varbergs kommun (liksom alla kom-
muner i Sverige) för utmaningar som följer med en ökande åldrande befolkning. I det 
sammanhanget är Aktiv senior en viktig del för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
Sannolikt behöver Aktiv senior som verksamhet snarast växa för att kunna tillgodose 

 
 

UTVECKLINGSFÖRSLAG OM VERKSAMHETSRESULTAT OCH MÅL 
 

9) Att fortsätta utveckla hur information om verksamheten ska ske för att nå ut till 
så många seniorer som möjligt. Här behövs säkerligen flera metoder (affischer, 
månadsblad, informationsblad…) som också kan utformas i samtal med seni-
orer. På så sätt ökar också seniorernas delaktighet och påverkansmöjligheter. 

 
10) Att på hög politisk nivå föra samtal om hur man önskar att möta utmaningen 

med en större åldrande befolkning inom flera förvaltningar och verksamheter. 
Förslagsvis kan sådana samtal utmynna i en äldrestrategi där Aktiv senior ut-
gör en del av kommunens ansvar. Där kan också ämnen som; utemiljöer, be-
byggelse, bostäder, transporter, social inkludering, socialt deltagande, delak-
tighet i samhälle och arbetsliv, kommunikation, information, samhällsstöd och 
hälsovård ingå. 
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de behov som finns bland seniorerna. Däremot kan inte Aktiv senior vara den enda 
delen i den kommunala verksamheten som är förebyggande och hälsofrämjande för 
seniorer. Därför behövs ett helhetsperspektiv där många förvaltningar och verksam-
heter aktivt arbetar för goda villkor för seniorer. Med all den kunskap som finns inom 
Aktiv senior och bland seniorerna finns en bra bas för fortsatta samtal om att vara 
senior i Varbergs kommun och vad som behöver göras ytterligare. 
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Följeforskningens metod 
I all forskning, från enkla lokala undersökningar till stora, komplexa internationella 
studier, finns metodfrågor som åtminstone ur ett forskningsperspektiv behöver besva-
ras och diskuteras. Dessa frågor kan gälla undersökningens syfte, uppläggning, metod, 
urval, bearbetning, resultatpresentation med mera. Beroende på en undersöknings 
syfte och målgrupp kan metoddiskussionen vara mer eller mindre utförlig. I bak-
grundskapitlet om följeforskningen finns mycket beskrivet om tillvägagångssätt och 
metod. Detta upprepas inte här, utan här sker enbart en komplettering och fördjupning 
för den forskningsintresserade läsaren. 

Kortfattat var syftet att genom följeforskningen erhålla kunskap om hur verksam-
heten uppfattats av seniorerna, de anställda i verksamheten och styrgruppen, att erhålla 
kunskap om vilka resultat verksamheten uppnått, om den når målen och i så fall hur 
och om eventuella effekter kan skönjas. 

Metod och tillvägagångssätt 
Följeforskning eller lärande utvärdering som den också kallas är en av flera utvärde-
ringsmodeller. Syftet med följeforskning är att utveckla hållbar kunskap om den verk-
samhet som studeras, att ge underlag till förbättringsåtgärder och att bidra till lärande. 
Utvärderingen sker fortlöpande och utformas i samverkan med uppdragsgivaren. Den 
ingår också i en cyklisk process av datainsamling, analys och återkoppling (Svensson, 
2009). 

Följeforskningen genomfördes från augusti 2018 till mars 2022. Därefter har den 
slutliga bearbetningen, analysen och rapportskrivandet pågått. Tabell 10 visar en sam-
manställning över det insamlade datamaterialet. 
 

Tabell 2. Insamlat datamaterial. 
 Hösten 

2018 
Våren 
2019 

Hösten 
2019 

Våren 
2022 

Intervjuer     

     Styrgruppen 1 1 1 1 

     Enhetschefen 1 *- - - 

     Anställda 1 1 1 1 

     Seniorer 2 4 2 2 

Seniorenkäten 211 - 303 220 

 
Under tiden för följeforskningen har sammanlagt 19 intervjuer genomförts med seni-
orer, anställda och styrgrupp. Totalt har också 734 enkätsvar lämnats in från delta-
garna.  

Intervjuerna, oavsett om de varit enskilda eller i grupp, har varit fokusintervjuer. 
Fokusintervjuer har genomförts med seniorer, anställda och styrgrupp. Intervjuerna 
har varit halvstrukturerade, vilket innebär att forskaren hade en frågeguide som grund, 
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men att dessa frågor kompletterats beroende på vad som kom fram i intervjuerna. In-
tervjuerna tog mellan 80 och 100 minuter. Intervjuerna spelades in för att senare tran-
skriberas och analyseras kvalitativt. I bilaga 1 finns intervjuguiden för seniorerna vå-
ren 2022 och i bilaga 2 finns intervjuguiden för de anställda hösten 2018.14 De an-
ställda bokade in intervjuerna och tillfrågade seniorer om att delta i intervjuer. Inför 
inbokningen fick de information om urvalsförfarande, tidsplanering och gruppstorlek. 
De fick också ett informationsbrev att ge till de seniorer som ville delta i intervjuerna. 

Det har också delats ut enkäter till seniorerna vid tre tillfällen, hösten 2018 och 
2019 samt våren 2022. Enkäterna var på två till fyra sidor och innehöll 15–33 frå-
gor/bearbetningsenheter. I bilaga 3 finns enkäten från våren 2022 och i bilaga 4 finns 
enkäten från hösten 2018. Enkäterna har främst bestått av frågor med slutna svarsal-
ternativ där seniorerna kunde välja mellan flera svarsalternativ. Någon fråga har varit 
öppen där den svarande själv har kunnat skriva ett svar.  

Det var planerat att en seniorenkät skulle delas ut även under våren 2019. I den 
första delen av följeforskningen svarade 33 % av seniorerna på enkäten och syn-
punkter inkom om att svara på en enkät. Dessa handlade om att enkäten var för lång, 
att frågorna var för svåra, att flera på grund av ålder och hälsa inte klarade av att fylla 
i en enkät. Det inkom också kommentarer om att en del seniorer hade en allmän miss-
tro till enkäter, inte förstod syftet med enkäten, att en del frågor upplevdes som irrele-
vanta och att en del upplevde att de inte kunde vara anonyma när de satt tillsammans 
med andra i samma rum. Utifrån detta togs beslutet tillsammans med uppdragsgivaren 
att inte genomföra någon seniorenkät våren 2019. Istället utökades antalet gruppinter-
vjuer med seniorer från två till fyra intervjuer. Inför hösten 2019 gjordes enkäten be-
tydligt mindre omfattande. 

Bearbetning och analys 
Intervjuerna har skrivits ut, dock inte i sin helhet, utan som stödord och nyckelfraser. 
De utskrivna intervjuerna har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av datapro-
grammet NVivo.  

Den kvalitativa analysen av intervjuer innebär ett sökande efter innebörder och 
egenskaper i vad som kan beskrivas som en teorigenererande ansats. Ett exempel på 
detta sökande har varit bearbetningen av utsagor om verksamheten. I ett första steg 
har de utsagorna förts samman till olika teman som exempelvis vad som varit bra eller 
mindre bra, vad som behövde förändras med mera. I det andra analyssteget har olika 
teman tillsammans gett en bild av vad de intervjuade ansett om verksamheten. Som 
ett tredje steg har de olika informanternas uppfattningar jämförts med varandra för att 
kunna identifiera konvergenser och divergenser mellan olika informanter. Både inter-
vjuerna och de olika temana har lästs igenom flera gånger för att fånga nyanser och 
detaljer, likheter och skillnader (Starrin m.fl., 1991). Även svaren på de öppna frå-
gorna har bearbetats och analyserats kvalitativt.  

I rapporten finns utskrivna citat med från intervjuerna och enkäterna. Efter varje 
citat finns en referens, till exempel ”Seniorgrupp 1, våren 2019” eller ”Enkät 212, våren 

 
14 Övriga intervjuguider, enkäter och informationsbrev finns hos författaren. 
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2022) . Sådana referenser gör att läsaren kan se spridningen på de svar som tagits med i 
rapporten, men inte från vilken person de kommit.  

Enkäterna bearbetades i huvudsak kvantitativt. Enkätsvaren har skannats in i pro-
grammet Excel för att sedan analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). I analysen har beräkningar bland annat 
gjorts av frekvens, medelvärden och olika korstabeller (Djurfeldt, Larsson & Stjärn-
hagen, 2010). Den signifikansnivå som använts är 0,05, vilket innebär att sannolik-
heten för att skillnaden är åstadkommen av slumpfel är fem hundradelar eller mindre. 

Metoddiskussion 
I alla undersökningar, utredningar och utvärderingar följer Veta Mera Boij AB de reg-
ler om etik och självständighet som gäller för forskning.15  

Kvantitativa undersökningar 

I kvantitativa undersökningar är ofta urval och bortfall viktiga frågor. När det gäller 
det externa bortfallet kan alla seniorenkäter sägas vara totalundersökningar, det vill 
säga att inget urval gjordes och att alla erbjöds att delta. Trots omfattande arbete från 
de anställda har det dock varit svårt att få upp svarsprocenten. Som tidigare nämnts 
kan det delvis ha att göra med att enkäten delades ut till alla seniorer under en månad, 
oavsett om de deltog i en eller flera aktiviteter. En annan förklaring är att det varit 
svårt att motivera seniorerna till att svara. Det gör sammantaget att svarsprocenten är 
för låg för att resultaten ska kunna sägas vara representativa för alla seniorer, utan de 
speglar enbart de svarandes åsikter. 

En annan bortfallsfråga som ofta är viktig är det interna bortfallet, det vill säga hur 
många som valt att inte svara på en specifik fråga. Det är vanligt att en liten andel inte 
svarar på en specifik fråga. Det kan handla om att man av misstag hoppat över en 
fråga, inte visste vad man skulle svara eller att frågan var svår att förstå (Japek, 1997). 
Det framgår av analysen att det interna bortfallet var lågt och osystematiskt.  

Ett problem som alltid kan diskuteras är om ifyllandet av enkäter är frivilligt (Trost 
1994). Att det är frivilligt att medverka och fylla i enkäten har påpekats i själva in-
formationen om följeforskningen, både muntligt och skriftligt, men det kan ändå tän-
kas att ett grupptryck uppstår som innebär att seniorerna upplevde att de helst bör 
medverka och fylla i enkäten. Med tanke på den, statistiskt sett, låga svarsprocenten 
verkar det inte ha varit fallet.  

Det kan även förekomma fel i själva kodningen, 1 blir 11 till exempel. För att und-
vika denna typ av fel har olika kvalitetskontroller skett inmatningen av enkäterna. 
Detta innebär att möjligheten till kodningsfel i det närmaste är obefintlig (Djurfeldt 
m.fl., 2010).  

 
15 Dessa beskrivs exempelvis i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association (2021) 
och ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Ett annat problem i samband med enkätundersökningar är om frågorna verkligen 
ger svar på det som avsetts (Djurfeldt m.fl., 2010). Är de frågor som till exempel ställts 
om nöjdhet verkligen ett bra mått? Även om de flesta frågorna använts i tidigare under-
sökningar är det inget som nödvändigtvis borgar för deras kvalitet. Det finns alltid en 
risk för att dåligt formulerade frågor reproduceras i nya undersökningar utan någon 
större eftertanke.  

I jämförelse med andra liknande undersökningar kan antas att resultaten är likvär-
diga. De svagheter som finns i alla enkäter kan inte sägas vara eliminerade, men pro-
blemet bör inte heller överbetonas. 

Kvalitativa undersökningar 

När det gäller urvalet i kvalitativa undersökningar finns olika urvalsmetoder. I följe-
forskningen var urvalsprincipen för seniorer till fokusintervjuerna att finna en stor va-
riation, även kallad maximal variation (Miles & Huberman, 1994).  

Det finns vid de flesta former av datainsamling risk för vissa forskningseffekter, att 
kontakten med forskaren påverkar resultaten. När forskaren samtalar med deltagare i 
olika former av intervjuer, behöver det tas med i beräkningen att det kan förekomma 
en del forskningseffekter.  

Dessa forskningseffekter kan handla om att informanterna ger de svar som de tror 
att forskaren förväntar sig, förskönar eller svartmålar de företeelser som undersökts. 
Det är också möjligt att informanterna kan känna en osäkerhet inför vad som kommer 
att redovisas och därför håller tillbaka en del uppfattningar eller åsikter (Repstad, 
1999). Andra möjliga faktorer som påverkar intervjusituationen är om informanterna 
varit stressade eller blivit störda av den omgivande miljön.  

Vid gruppintervjuer bör likaledes beaktas den inverkan gruppen har på de enskilda 
individernas åsikter. Det kan å ena sidan vara svårare i grupp att till exempel tala om 
det som individen eventuellt upplevde som brister. Detta kan leda till att informanterna 
inte säger allt de kanske i förväg tänkt att säga. Gruppdynamiken kan också innebära 
att en person innan intervjun har tänkt igenom sina åsikter, men när de andra inte 
framför några sådana åsikter, övertar personen i fråga de andras uppfattningar eller 
avstår från att säga sin egen mening. Å andra sidan finns det en poäng med att göra 
gruppintervjuer, nämligen att på samma tid få in flera informanters synpunkter, att 
dynamiken i gruppen underlättar intervjun och leder till att tankar och åsikter som 
eventuellt inte skulle ha kommit fram vid en enskild intervju lyfts fram. Att delta i en 
gruppintervju, ventilera sina åsikter och lyssna till andra kan göra de egna attityderna 
och åsikterna tydligare (Repstad, 1999). 

Det är svårt att uttala sig om några av dessa forskningseffekter har förekommit, 
men det verkar som att informanterna varit mycket öppna med sina åsikter. Det talar 
för att få forskningseffekter har förekommit.  
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Blandade data- och analysmetoder 

För att få svar på följeforskningens frågeställningar har flera metoder, material och 
analyser använts. Resultaten från de olika materialen har jämförts med varandra och 
ökat tolkningsförståelsen. Den ger också en god tillförlitlighet i svaren och en mer ful-
lödig bild av verksamheten då olika frågeställningar undersöktes utifrån olika perspek-
tiv. Forskaren använde denna typ av blandade material, metoder och analyser i sin 
doktorsavhandling och har sedan år 2002 använt det i olika undersökningar och utvär-
deringar. För vidare läsning om detta se exempelvis Golafshani ”Understanding Relia-
bility and Validity” (2003).  
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Bilaga 1. Intervjufrågor seniorer våren 2022 

Tiden under pandemin 
Det var väl ingen av oss som kunde ana hösten 2019 att det skulle komma en pandemi som påverkade och 
förändrade hela världen. Vi kan väl börja med att samtala om hur pandemin påverkat er vardag. 

Verksamheten/Aktiviteterna 
När pandemin kom ställde de anställda snabbt om verksamheten till digitala kafferep, surfcaféer, tips-
promenader, samlingar utomhus. I höstas började mötesplatserna öppna upp. 
Vilka aktiviteter ha ni deltagit i? 
Hur uppfattar ni den aktiviteter som ni är med i som deltagare eller frivilliga? 
 Vad är bra? 
 Vad är mindre bra? 
Hur uppfattar ni Aktiv senior som helhet under pandemin? 
 Vad är bra? 
 Vad är mindre bra? 
 Vad behöver utvecklas, förändras? 
Det är ju viktigt att verksamheten är betydelsefull för er seniorer. Har ni något särskilt som verksamheten 
betyder för er (brutit isolering, fått nya vänner, bättre hälsa...)? 

Behoven 
Vi hoppas ju att pandemin ska klinga av allt mer. Efter en pandemi kan ju behoven av aktiviteter ha 
förändrats.  
Vad uppfattar ni är seniorernas behov och förväntningar på framtida aktiviteter när pandemin börjar klinga 
av? 
Finns det kanske aktiviteter som inte känns lika angelägna och som kanske inte behöver finnas med i 
utbudet, i så fall vilka? 
Något mer ni tänker på kring behov och förväntningar? 

Övrigt 
Har ni några kommentarer som ni vill skicka med till politiker, chefer eller anställda? 
Avslutningsvis: Vad skulle ni vilja tillägga om verksamheten, som jag inte frågat om? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor anställda hösten 2018 

Bakgrund 
Vi sågs senast i augusti och då var inte all personal på plats ännu. Nu är ni det. Även om ni presenterade 
er då kan ni väl bara berätta för mig vad ni har för utbildning och vad ni arbetat med innan. 
Hur har ni påbörjat arbetet här i höst (kick off, rutiner, möten…)?  

Behoven 
Jag tänkte att vi skulle utgå i intervjun från den här programteori som jag tog fram i anbudet. Den första 
rutan handlar om behoven. Vad uppfattar ni är seniorernas behov och förväntningar? 
Hur finns de behov som finns tillvaratagna i dagens verksamhet? 
 Vad kan verksamheten behöva kompletteras med utifrån behoven? 
 Vad kan behöva tas bort från dagens verksamhet utifrån behoven? 
Något mer ni tänker på kring behov och förväntningar? 

Beslut 
Vi går vidare till rutan om beslut. Verksamheten har ju en organisation bestående av en styrgrupp, en 
enhetschef och tre anställda. Det är utifrån olika beslut som verksamheten ska utformas. Vad är era be-
slutsmöjligheter, vad kan ni fatta beslut om? 
Hur upplever ni era möjligheter att påverka Aktiv senior? 
Vilka beslut har hittills tagits för att verksamheten ska tillgodose seniorernas behov? 
Vilka beslut behöver tas i framtiden? 
Något mer ni tänker på kring besluten? 

Verksamheten/Aktiviteterna 
Vi går vidare till rutan om verksamheten och aktiviteterna och genomförande. När ni ser den verksamhet 
ni har idag hur väl motsvarar den seniorernas behov? 
Hur delaktiga är seniorerna i verksamhetens genomförande? 
När jag ser på verksamheten utifrån verkar det som att det är de frivilliga som tillsammans med delta-
garna utformar innehållet i grupperna. Kan man se att det finns specifika metoder och arbetssätt som 
används och i så fall vilka? 
Hur flexibel är verksamheten för att snabbt kunna ställa om? 
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Det är ju så nyligen verksamheten övertogs av kultur- och fritidsförvaltningen, men kan man se hur jäm-
ställdhetsperspektivet tillvaratas i verksamheten? 
 Hur tillvaratas folkhälsoperspektivet i verksamheten? 
När ni tänker på verksamheten och aktiviteterna; är det något ni vill göra annorlunda, komplettera med 
eller ta bort? 

Resultaten och målen 
Vi fortsätter med rutan om resultat och mål. Vad tänker ni om målen för verksamheten (relevanta, tydliga, 
svåra…)? 
Är det tydligt för er vad som är målen med verksamheten? 
Vad behöver målen kompletteras med? 
Hur tänker ni arbeta för att nå målen? 
Har ni redan fått indikationer på att det finns verksamhet med högre eller lägre deltagande eller verksam-
het som behöver förändras? Berätta.  
Har ni några fler funderingar kring resultaten och målen? 

Utveckling 
Den sista rutan handlar om utveckling. Ni har ju fått en befintlig och stor verksamhet som kanske behöver 
ändra form. Hur tänker ni att verksamheten behöver utvecklas: 
 Det närmaste halvåret? 
 Det närmaste året? 
 På ännu längre sikt? 
Vad ser ni som enkelt och svårt i utvecklingsarbetet? 

Övrigt 
Avslutningsvis: Vad skulle ni vilja tillägga om verksamheten, som jag inte frågat om? 
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Bilaga 3. Seniorenkät våren 2022 
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Bilaga 4. Seniorenkäten hösten 2018 
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Tidigare rapporter av Anita Boij 
Detta är ett urval av tidigare rapporter. Om inte annat anges är Anita Boij ensam författare till dessa.  

 
Arbetsmiljö, kvalitetsarbete och organisationsförändringar 
• Förslag om ett FoUU-arbete i formaliserad samverkan mellan folkhälsoenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt 

socialförvaltningen i Gotlands kommun 
• Kvalitetsarbete som nödvändighet. Slutrapport från utvärderingen av det BRUK-baserade kvalitetsarbetet i förskola och 

grundskola, Vänersborgs kommun 
• Ljudmiljön inom förskolan. Kartläggning av två förskolor i Skövde kommun inför ett pedagogiskt pilotprojekt 
• Missbruksvård i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning, beviljade insatser och eftervård 
• Stöd till barn och familjer i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser 
• Stöd till ungdomar i Lidköpings kommun. Uppföljning av utredning och beviljade insatser 
• ”Tillit och förtroende skapar samverkan”. Utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan kommuner och region i 

Västra Götaland 
• ”Tillsammans blir vi starkare”. Utvärdering av FoU Fyrbodal 
• Unga i Skara som varken arbetar eller studerar. Utvärdering av kommunens verksamhet för att förebygga och minska ung-

domsarbetslösheten 
• Öppenvård i utveckling. Utvärdering i Västra Hisingen Göteborg. 

 
Drogförebyggande arbete 
• Att arbeta tobakspreventivt med ungdomar. Utvärdering av tre projekt som delvis finansierats av Statens folk-hälsoinstitut 
• Compass. Slutrapport från ett förebyggande skolprojekt. Anita Boij & Zelma Fors  
• Fimpar du, fimpar jag. Utvärdering av en modell för tobaksavvänjning för unga 
• Kartläggning och pilotutbildning. Ingår i A Non Smoking Generations projekt ”Utbildning och handledningsstöd för en 

Tobaksfri skoltid” 
• Kunskapsförsörjning och samordning om tobak. Utvärdering av ett projekt i Göteborgs stad 
• Projekt Oberoende. Utvärdering av ett ANT-förebyggande projekt om samverkan mellan idéburna organisationer och kommuner 
• Tobaksfri grundskola – fem år senare. Utvärdering av vad som finns kvar på skolorna av ett flerkomponentsprogram 
• Tobaksfri gymnasieskola. Utvärdering av ett utvecklingsprojekt för framtagandet av ett flerkomponentsprogram 
• Tobakspreventiva insatser i mångkulturell miljö. En intervjuundersökning om kunskap och attityder. (utgiven av Miljöför-

valtningen, Göteborgs stad) 
• Tobaksfri skola 2.0. Utvärdering av A Non Smoking Generations nationella implementerings- och metodprojekt 
• Tobaksfri skoltid NU. Utvärdering av A Non Smoking Generations nationella projekt 
• Tobaksprevention och invandrargrupper. Utvärdering av ett fortsättningsprojekt i Göteborgs stad. (utgiven av Miljöförvalt-

ningen, Göteborgs stad) 
• Ungdomars hälsa och drogvanor 2011. Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda 
• Ungdomars hälsa och drogvanor 2008. En undersökning bland niondeklassare i sju kommuner i Skaraborg 
• Utveckling av digital plattform/stödfunktion Tobaksfri skoltid. Användbarhetstest i A Non Smoking Generations projekt 

 
Folkhälsa och miljö 
• Att göra barnkonventionen känd och använd i Götene kommun. Utvärdering av ett utvecklingsarbete år 2010 
• En meningsfull ålderdom. Undersökning i Skövde kommun av äldres tankar kring boende, omvårdnad och IT-teknologi  
• Folkhälsoakademin. Utvärdering av ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen i Sverige och Zemgale plane-

ringsregion i Lettland. Anita Boij med flera  
• Hälsofrämjande fysisk aktivitet. Kartläggning av sådan verksamhet i grundskola och gymnasium på Gotland 
• Kraftsamling mot klamydia i Skaraborg. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar 
• Kraftsamling mot klamydia i Trestadsområdet. Utvärdering av gymnasieelevernas uppfattningar 
• Kultur- och fritidsvanor i Gullspångs kommun. Undersökning av olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa 
• Skolmaten i Hjo, Mariestad, Tibro och Töreboda år 2013 
• Skolmaten i Gullspång, Hjo, Mariestad, Tibro och Töreboda år 2016 
• Vem vill satsa på biogas? Utvärdering av ett nationellt projekt om biogasanläggningar på gårdsnivå 
• Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion. Utvärdering av Hushållningssällskapets nationella projekt 
• Äta för livet. Undersökning av uppfattningar om skolmaten bland elever, lärare och föräldrar i Skövde kommun  
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Skola och utbildning 
• Att leva med både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas livssituation och tankar kring en föräldrautbildning i 

Västra Götaland  
• Att stärka föräldraskapet. Uppföljning av insatser riktade till föräldrar med barn i grundskolans år 7, Gotlands kommun 
• Barnmatsinformation på teckenspråk. Utvärdering av en matutbildning för barndomsdöva föräldrar 
• Delutvärdering av Mateko. En satsning för ökat användande av ekologiska livsmedel i storhushåll. Joacim Andersson & Anita Boij 
• Den nationella kampanjen Hitta stilen. Utvärdering med ett elevperspektiv år 2008–2009 
• Föräldrautbildning om mat för överkänsliga barn. Utvärdering av deltagares och projektlednings åsikter om utbildningen 
• Integrationsfrämjande konsumtionsutbildning. Utvärdering av en utbildningsmodell för invandrade småbarnsfamiljer 
• Kognitivt pedagogiskt förhållningssätt. Utbildningsprojekt för baspersonal inom hälso- och sjukvårdens psykiatri och kom-

munernas socialpsykiatri i Skaraborg. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• Livsstil och hälsa. Utvärdering av ett pilotprojekt inriktat på elever, skolpersonal och föräldrar i grundskolans år 5–7 
• Matstart. Utvärdering av en matutbildning för småbarnsföräldrar. Anita Boij & Agneta Zetterlund 
• Mindre Matsvinn. Utvärdering av Hushållningssällskapets nationella projekt 
• Nyckelhålet på restaurang. Utvärdering av restaurangchefers åsikter om Hushållningssällskapets nysatsning. 
• Smarta Matval. Utvärdering av matutbildningar för småbarnsföräldrar samt personal i förskolan inom Uppsala län 
• Stödet till familjer med barn som har både diabetes och celiaki. Undersökning om familjernas samhällsstöd och tankar 

kring en nationell föräldrautbildning  
• Vad betyder livsmedelsmärkningen? Utvärdering av en regional försöksstudie för småbarnsföräldrar med invandrarbakgrund 
• Våga – Vinn. Utvärdering av en kompetenssatsning i Karlsborgs kommun som finansierats av Socialstyrelsen 

 
Socialtjänst, omsorg, omvårdnad och rehabilitering 
• Anhörigstöd i Skaraborg. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner, primärvård och sjukhus år 2006–

2009. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund Socialtjänst FoU) 
• Anhörigstödet i Falköping, Grästorp och Tidaholm. Utvärdering av tre projekt år 2007–2009 
• Att få Chansen igen. Slutrapport från utvärderingen av samverkansprojektet Chansen i Falköping 
• Boendetrappan i Mariestad och gemensamt Beroendecentrum för Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utvärdering av två 

projekt inom beroendevården år 2008–2010 
• Boendetrappan i Lidköping. Utvärdering av en heltäckande vårdkedja för missbrukare på hemmaplan år 2006–2009. (utgi-

ven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• Bra bostäder för äldre i Lidköpings kommun. Utvärdering av ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet 
• Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism. Utvärdering av EU-projektet Black & White i Skövde. (utgi-

ven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• Den svåra konsten att utveckla vård och omsorg till demenssjuka. Slututvärdering av ett projekt i Mölndals stad. (Utgiven av FoU Väst/GR) 
• ”Det gynnar både barnen och området”. Utvärdering av Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping 
• Doris i fokus? Kartläggning av hälsofrämjande insatser för barn till föräldrar med långvarigt försörjningsstöd i Skara kommun 
• En socialt ansvarstagande räddningstjänst. Utvärdering av Ungdomsbrandkåren Backdraft i Falköping 
• Edvin i fokus. Utvärdering av ett gemensamt arbete för barn och unga i Skara kommun 
• Framtidsjobb Avesta hjälper till arbete och studier. Utvärdering av ett treårigt arbetsmarknadsprojekt 
• Fältverksamheten i Lidköping. Utvärdering av olika intressenters åsikter och uppfattningar 
• Föräldrastöd i Fyrbodal. Utvärdering av Hälsokällans samverkansprojekt år 2007–2011 
• Kvinnofridsarbetet i Götene och Lidköpings kommuner. Utvärdering av ett ettårigt utvecklingsprojekt 
• Livet blir bättre. Utvärdering av verksamheten med personliga ombud i Skaraborg år 2002–2006. (utgiven av Skaraborgs 

Kommunalförbund FoU) 
• Medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta. Utvärdering av en verksamhet och ett projekt i Västra Skaraborg 
• När minnet sviktar och stödbehoven ökar. Delutvärdering av ett projekt om vård och omsorg för demenssjuka i Mölndals 

stad. (utgiven av FoU Väst/GR) 
• Projektet ”Hemmaplanslösningar i Götene kommun”. Utvärdering år 2010–2011 (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• ”På väg” i Töreboda kommun. Utvärdering av ett projekt inom äldreomsorgen. (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• Salutogent nätverk i Skaraborg. På väg till känsla av sammanhang? (utgiven av Skaraborgs Kommunalförbund FoU) 
• Samverkansmodell för samhällsorientering riktad till nyanlända i Fyrbodal. Utvärdering av ett interkommunalt utvecklingsprojekt 
• Stöd till personer med missbruk i Lidköpings kommun år 2015. Utvärdering av förändringar och insatser fem år senare 
• Utveckling av spelberoendebehandling. Utvärdering av ett projekt på Beroendecentrum, Mariestad 
• Äldres livssituation och behov av stöd. Undersökning i Hjo kommun bland personer födda år 1928 eller tidigare 
• Äldres livssituation och behov av stöd i Karlsborgs kommun. Undersökning bland personer födda år 1923 och 1928 
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Anita Boij är teologie doktor i religionssociologi. I olika anställningar har Anita Boij 
arbetat med att leda, ansvara för och genomföra utvärderingar, utredningar och under-
sökningar inom välfärdsområdet sedan år 2002. Totalt har hon haft ett 140-tal uppdrag 
och skrivit ett 170-tal rapporter och PM. Uppdragen har haft olika omfattning i tidsåt-
gång, olika komplexitet och tidslängd. Uppdragen har skett på lokal, regional, nation-
ell och internationell nivå. Till uppdragsgivarna hör olika kommuner i Skaraborg, Gö-
teborgs stad, Avesta kommun, Varbergs kommun, Skaraborgs Kommunalförbund, 
Fyrbodals Kommunalförbund, FoU i Väst/GR, Hushållningssällskapet, A Non Smo-
king Generation, Region Kronoberg, Region Gotland, Västra Götalandsregionens 
Folkhälsokommitté med flera. 
     Veta Mera Boij AB ägs och drivs av Erik Boij. Verksamheten inom välfärdsområ-
det bygger på kunskap och erfarenhet från 20 år. Företaget följer gällande regler om 
etik och självständighet som gäller för forskning och forskningssed. Företaget har ett 
brett kontaktnät av sakkunniga inom olika samhällsvetenskapliga områden samt nä-
rings- och arbetsliv.  
 



 
Aktiv senior i Varberg 

I april 2018 startades kultur- och fritidsnämndens verksamhet Aktiv senior som riktar sig 
till seniorer och frivilligverksamheten från socialnämnden flyttades hit. I och med att verk-
samheten var ny för förvaltningen fanns ett behov av att utvärdera den för att få kunskap 
både om hur verksamheten fungerade och få underlag för utveckling. Den här slutrappor-
ten handlar just om verksamheten Aktiv senior från april 2018 till mars 2022. 
 
Resultaten visar att Aktiv senior är en mycket väl fungerande verksamhet med hög kvali-
tet. Verksamheten var viktig för de seniorer som deltog i den och betydde också mycket 
för deras möjlighet till social gemenskap, välbefinnande, livskvalitet, psykiska och fysiska 
hälsa. 
 
Redan nu och ännu mer i framtiden står dock Varbergs kommun (liksom alla kommuner i 
Sverige) för utmaningar som följer med en ökande åldrande befolkning. I det samman-
hanget är Aktiv senior en viktig del för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Sannolikt 
behöver Aktiv senior som verksamhet växa för att kunna tillgodose de behov som finns. 
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