
 

 

  

 



Abstract 
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The aim of this study was to examine how sense of community is defined, created and maintained 

among members of local associations of pensioners. A total of seven members from four different 

local associations in two municipalities in Southern Sweden were interviewed using a semi-restrictive 

interview structure. The local associations all belonged to the same national organisation. Five themes 

emerged around the dynamics of the sense of community in the associations: Definitions of sense of 

community, the individual in the collective, The significance of the activities for sense of community, 

Participation and influence and Avoidance of loneliness as a motivation for sense of community. The 

data was analyzed using Stenberg’s (2011) theory of mechanical and organic sense of community and 

Asplund’s (1987) theory of social responsivity. The study found that sense of community was 

described as associating with others in whose company one could feel safe, noticed and validated. 

Lastly, sense of community was created and maintained through a strategy of inclusion and 

socialization and a proper balance between predictability and openness to individual initiatives, needs 

and wishes.  

 
Key words: Sense of community, elderly, associations, anomie, fatalism.  
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1. Inledning 
  

1.1 Problemformulering 
 

Äldre i Sverige känner sig allt oftare ensamma ju äldre de blir, enligt en longitudinell studie 

av Dahlberg et al. (2015). Samtidigt visar en studie av Kishimoto et al. (2013) att delaktighet i 

gemenskap verkar positivt på den självrapporterade hälsan bland äldre och en australiensisk 

studie av Kissane och McLaren (2006) fann att en känsla av tillhörighet motverkar livsleda 

och suicidtankar. Mot bakgrund av ensamhetsproblematiken bland äldre och de hälsoproblem 

som medföljer den har vi i vår studie valt att angripa problematiken med ett salutogent 

perspektiv genom att studera ensamhetens motsats; gemenskap. Vi finner det mer konstruktivt 

att utforska gemenskapens processer för att öka förståelsen för dessa. 

Ensamhetsproblematiken har behandlats i åtskilliga andra studier medan däremot forskning 

om hur gemenskap bland äldre ser ut ter sig mindre utforskat. Vi ser här en kunskapslucka på 

området som motiverar oss att bedriva vår studie om gemenskap snarare än om ensamhet. 

 

I dagens samhälle är förutsättningarna för gemenskap inte desamma som i det traditionella 

samhället, där gemenskapen uppstod mellan individer som delade samma livsvärld (Stenberg 

2011). Den gemenskap som idag uppstår är ofta mellan människor som inte delar samma 

livsbetingelser och som i grunden är främmande för varandra. Individuella behov och behov 

av gemenskap med andra är ofta svårt att balansera i ett samhälle som ständigt befinner sig i 

förändring (ibid.). Gemenskaper byggda på traditionella förutsättningar såsom likhet och 

närhet blir alltmer sällsynta och dagens gemenskaper är ofta medvetet konstruerade på basis 

av relationer och intressen (Halamová 2016). Om gemenskapen förr kunde uppfattas som 

given är den alltså idag något som i högre grad måste konstrueras. Behovet av gemenskap kan 

ses som en konstant som kvarstår trots de förändringar samhället har genomgått och därmed 

torde det vara angeläget att människor upplever att de har möjlighet att ingå i en gemenskap.  

 

En arena där gemenskap skapas bland äldre är de olika pensionärsföreningarna i Sverige och 

de två största pensionärsföreningarna har gemenskap som ett direkt, uttalat mål angivet i sina 
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stadgar (PRO 2015; SPF Seniorerna 2017). I dessa föreningar kombineras social samvaro med 

olika typer av aktiviteter (Svensson 2006). Vi finner därför att pensionärsföreningarna och 

deltagarna i dessa aktiviteter som en bra utgångspunkt för att studera gemenskap.  

 

Henrik Stenberg (2011) har utforskat förutsättningarna för att skapa gemenskap i dagens 

individualiserade värld. Vi vill med utgångspunkt i hans teorier samt Johan Asplunds (1987) 

teori om den socialt responsiva människan utforska och analysera gemenskapen som återfinns 

i föreningar för äldre genom intervjuer med aktiva medlemmar i dessa föreningar.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att studera hur äldre upplever, skapar och bibehåller gemenskap i 

föreningar samt vad denna gemenskap består i genom intervjuer med föreningsaktiva äldre. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

● Hur skapas gemenskap i föreningar för äldre? 

● Hur beskriver äldre vad gemenskapen i föreningarna består i? 

● Hur bibehålls gemenskap i föreningar för äldre? 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Deltagande och gemenskap 
 

Där välfärdsstatens inflytande har dragits tillbaka har frivilliga och kooperativa insatser 

uppmuntrats, även om dessa oftast framställs endast som ett komplement till den kommunala 

äldreomsorgen (Svensson 2006). Svensson (2006) menar att det är sannolikt att kraftigt 

försämrad service från samhället till följd avfolkning på landsbygden lett till att ortsborna 

själva tar på sig att skapa olika verksamheter som gynnar de boende. Dock är det inte 
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tillräckligt utrett kring huruvida det skett någon större förskjutning av insatser mot äldre, både 

enskilda och som grupp, från välfärdssektorn mot den ideella sektorn (ibid.).  

 

Att delaktighet i flera nivåer i olika aktiviteter kan gynna gemenskapskänslor har också stöd i 

forskning.  En schweizisk undersökning visade att just skapande och deltagande i lokala 

insatser och initiativ i närområdet hade en positiv påverkan på skapandet av gemenskap bland 

äldre, vilket mättes i att deltagarna alltmer började tala i termer av “vi och“vi alla” istället för 

att tala om sitt eget engagemang i termer av “jag” (Zwygart, Plattet & Ammor 2017). 

Svensson (2006) ger vidare stöd åt detta då han skriver att det finns faktorer som pekar på att 

äldre mår bra av att tillsammans med andra äldre skapa och delta i aktiviteter i närområdet. I 

studien anges de aktiviteter som kombinerar social samvaro med krav på aktivt deltagande 

som de mest framgångsrika hos deltagarna (ibid.). 

 

2.2 Ensamhet och vilja till gemenskap 
 

I detta sammanhang finns anledning att även fundera kring gemenskapens motsats; ensamhet. 

Dess utbredning beskrivs i en longitudinell studie från 2015 som påvisar att den 

självrapporterade ensamheten generellt ökar med åldern i Sverige (Dahlberg et al. 2015). Här 

kan också skönjas ett samband mellan nedsatt fysisk förmåga och ensamhet. Det är dock värt 

att notera att det inte är själva den fysiska aktiviteten som i sig självt skapar känslor av 

gemenskap, snarare är det viljan till gemenskap som motiverar deltagande i fysiska aktiviteter 

(Kissane & McLaren 2006). Detta kan förklara att det är just gemenskapsmotivet, definierat 

som skapande av mötesplatser för social gemenskap i kombination med meningsfulla 

aktiviteter, som är det mest förekommande motivet för föreningar och föreningsliknande 

organisationer för äldre när de arrangerar aktiviteter (Svensson 2006).  

 

Den egna viljan till gemenskap återkommer hos den slovakiska forskaren Júlia Halamová 

(2016) som utforskar paradoxer i och möjligheter till att bygga gemenskap (sense of 

community) i det moderna samhället sett ur ett psykologiskt perspektiv. Halamova (2016) 

finner att den moderna gemenskapen snarare bygger på relationer och intressen till skillnad 

från den traditionella gemenskapen vars förutsättningar för gemenskap grundas på geografisk 
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närhet och likhet. Den senare anges även vara alltmer på nedgång. Halamova (2016) betonar 

vidare den egna viljan och intentionen att bygga denna känsla av gemenskap och menar att 

intentionen har potential att skapa mer djupgående gemenskaper än som varit fallet historiskt. 

Detta står i kontrast till den gemenskap som uppstår av sig själv baserat på traditionella 

principer av geografisk närhet och likhet (ibid.). 

 

2.3 Gemenskap och hälsa 
 

Svensson (2006) konstaterar i sin undersökning av äldres gemenskap på den svenska 

landsbygden att äldre idag är en betydligt vitalare grupp än förr tack vare bättre medicinsk 

behandling och diagnos. Dessa två faktorer torde medföra gynnsamma förutsättningar för 

äldre att mer aktivt engagera sig i föreningsaktiviteter.  

 

Grupptillhörighet och gruppengagemang visade sig ha ett positivt samband med en god 

självskattad hälsa i en studie av japanska äldre män och kvinnor (Kishimoto et al. 2013). Att 

betydelsen av gemenskap också kan ha livsviktig funktion visas i en australiensisk studie av 

Kissane och McLaren (2006) som påvisar att känslan av tillhörighet (sense of belonging) är 

en av de viktigaste skydden mot livsleda och suicidtankar. Kissane och McLaren (2006) 

rekommenderade även föreningsengagemang som ett sätt att finna denna tillhörighetskänsla.  

 

Det är inte bara den självskattade hälsan och livslusten som påverkas av att uppleva 

gemenskap. En sydkoreansk longitudinell studie över fyra år visade att deltagande i 

seniororganisationer motverkade risken för kognitiva försämringar hos äldre, och deltagande i 

två eller fler formella sociala aktiviteter minskade de kognitiva försämringarna hos de allra 

äldsta (Lee & Kim 2016).  

 

Sammantaget tyder alltså forskningen på att gemenskap påverkar hälsan positivt hos äldre i 

bred bemärkelse. Detta nära samband mellan gemenskap och god hälsa belyses också av 

Statens folkhälsoinstitut (2011) i rapporten Äldres hälsa. Kunskapsunderlag för 

Folkhälsopolitisk rapport 2010, som menar att gemenskap utgör en av de viktigaste 

förutsättningarna för god hälsa bland äldre. 
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3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Historisk bakgrund 
 

 I en tid då samhället blir alltmer individualiserat förändras förutsättningarna för gemenskap 

bland människor, ett fenomen som på olika vis varit föremål för forskares uppmärksamhet 

sedan förra sekelskiftet och de förändringar industrialismen förde med sig (Eriksson 2004). 

Ferdinand Tönnies (1957) skrev på 1800-talet om olika former av mänsklig gemenskap i 

Gemeinschaft und Gesellschaft. Begreppen beskriver två olika typer av gemenskap där 

gemeinschaft  åsyftar en gemenskapsform som kan härledas till det medeltida samhället och 

bygger på relativt tillitsfulla och personliga relationer mellan människor. Gesellschaft å sin 

sida betecknar gemenskaper och människor som styrs av affärsmässiga och skiftande sociala 

relationer som uppstod med det moderna samhället (Stenberg 2011). Samtida med Tönnies 

var också Émile Durkheim, som skapade de närliggande begreppen Organisk respektive 

mekanisk solidaritet (1982, se Stenberg 2011). Med dessa begrepp motsatte sig Durkheim 

(1982, se Stenberg 2011) Tönnies positiva inställning till äldre tiders gemenskap och menade 

att denna gemenskap kännetecknades av en mekanisk solidaritet i betydelsen att människor 

lydde under förhållandevis oföränderliga kulturella och religiösa regler och individen hade 

små möjligheter att förändra sin situation och än mindre samhället. Durkheim (1982, se 

Stenberg 2011) menade att det moderna samhället utmärktes av organisk solidaritet, det vill 

säga att de moraliska, kulturella och sociala reglerna inte längre är lika entydiga utan befinner 

sig i ständig förändring och leder till nya överenskommelser kring hur människor kan leva 

tillsammans.  

 

3.2 Mekanisk och organisk gemenskap 
 

Respondenternas tankar om gemenskap analyseras främst med utgångspunkt i Henrik 

Stenbergs socialpsykologiska teori kring mekanisk och organisk gemenskap (2011). Denna 

teori utgår från ett fyrfältschema som åskådliggör förutsättningarna för människan i dagens 
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samhälle att förhålla sig till och uppleva gemenskap (ibid.). Nedan presenteras modellen som 

den ser ut hos Stenberg: 

 

Generaliserat behov av konkret 

gemenskap 

Delaktighet i en vidare gemenskap 

Individens strävan att förändra 

gemenskapen och de egna 

livsvillkoren 

Relation till strukturella faktorer som 

påverkar gemenskap 

Figur 1 (Stenberg 2011, s 213) 

 

Stenberg (2011) skriver att generaliserat behov av konkret gemenskap beskriver en persons 

strävan att etablera konkreta sociala relationer till bestämda andra där det viktiga är önskan 

om att ingå i en gemenskap snarare än att få specifika individuella behov tillfredsställda. 

Individens strävan att förändra gemenskapen och de egna livsvillkoren beskriver individens 

specifika enskilda och sociala pretentioner och utgör på så vis en motsats till det förra. Om 

gemenskapen inte uppfyller förväntningarna agerar individen för att förändra eller lämna den. 

Vi har i denna studie gjort bedömningen att detta fält kan appliceras även på de situationer där 

individen aktivt försöker skapa en gemenskap om den upplever att denna saknas, det vill säga 

förändra de egna livsvillkoren. Delaktighet i en vidare gemenskap handlar om den enskildes 

känsla av delaktighet med andra människor i ett vidare sammanhang som sträcker sig bortom 

bestämda grupper (ibid.). Önskan om delaktighet i det här fallet beror på individens 

nyfikenhet på, och ansvar för, andra människor eller med andra ord: dennes socialitet (ibid.). 

Relation till strukturella faktorer som påverkar gemenskap sammanfattar generella 

strukturella förhållanden som inverkar på villkoren för hur människor skapar gemenskap. 

Exempel på detta är ekonomi eller politik (ibid.). Dessa strukturer inkluderar i vår studie även 

föreningarnas struktur och politik. 

 

Stenberg (2011) påpekar att varje individ har såväl individuella som sociala behov och att 

förhållandet mellan dessa varierar mellan de fyra uppräknade premisserna för gemenskap. När 

individen finner att relationen mellan dessa delar är tilltalande infinner sig känslan av socialt 

välbefinnande, av Stenberg kallat optimal differentiering, ett begrepp han lånar från Thomas 
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J. Scheff (1997, se Stenberg 2011). Detta begrepp syftar på ett tillstånd då de sociala banden 

är intakta och har en god balans mellan gruppen och individens behov (ibid.). Om gruppens 

eller individens behov dominerar råder underdifferentiering respektive överdifferentiering 

(ibid.). 

 

Utöver de fyra fälten har två viktiga termer relevans för modellen: anomi och fatalism. 

Begreppet anomi hämtar Stenberg från Emile Durkheim (1983, se Stenberg 2011). Anomi 

betyder frånvaro av lag och innebär att samhället kan förändras på ett sätt som kan vara 

otydligt för medborgarna (ibid.). På individnivå innebär anomi en social osäkerhet som 

uppstår exempelvis vid arbetslöshet. Detta kan i värsta fall leda till handlingsförlamning men 

också motivera individen att förändra gemenskapen och de egna livsvillkoren samt relationen 

till de strukturella faktorer som påverkar gemenskap (se Figur 1). Därmed kan man tala om 

detta tillstånd i både positiv och negativ bemärkelse, i relation till hur det påverkar individen. 

Om ett anomiskt tillstånd hos individen mynnar ut i att denne utför handlingar i syfte att 

förändra sin situation till det bättre talar vi om anomi i positiv bemärkelse. Om det anomiska 

tillståndet blir individen så övermäktigt att denna inte kan kan se någon möjlighet att påverka 

sin situation talar vi om anomi i negativ bemärkelse. Anomi i dess negativa bemärkelse 

innebär att personen upplever sin situation som ödesbestämd, det vill säga att den inte går att 

förändra genom egna ansträngningar. Detta leder oss in på nästa begrepp. 

 

Fatalism betyder av ödet bestämt. Det betecknar en social tillvaro som är låst och reglerad 

och inte möjlig för individen att påverka. Blir det anomiska tillståndet individen övermäktigt 

kan denne erfara en känsla av fatalism i det att hen känner att situationen är ödesbestämd och 

omöjlig att göra någonting åt. Fatalism kan omvänt fungera som en förståelse för människans 

strävan efter gemenskap med andra i betydelsen att känna en tillfredsställelse med att kunna ta 

vissa förutsättningar i livet för givna och kunna handla utifrån igenkännbara premisser. I vår 

förståelse och användning av Stenbergs (2011) modell uppstår alltså behovet av att tillhöra en 

konkret gemenskap och delaktighet i en vidare gemenskap (se Figur 1) ur en längtan efter ett 

förgivettaget och förutsägbart sammanhang. Denna längtan kan förstås som en längtan efter 

ett fatalistiskt tillstånd som kan bli resultatet av alltför omfattande anomi i individens liv. 

Även här kan vi alltså tala om fatalism i både positiv och negativ bemärkelse. Om individen 

upplever en trygghet i en ordnad och förutbestämd tillvaro talar vi om fatalism i positiv 
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bemärkelse. Om individen däremot upplever vanmakt, det vill säga en upplevd oförmåga att 

förändra en oönskad situation, talar vi om fatalism i dess negativa bemärkelse. 

 

En gemenskap som kännetecknas av stor grad av anomi är, enligt Stenberg (2011), att 

betrakta som en organisk gemenskap medan en gemenskap som kännetecknas av en stor grad 

av fatalism är en mekanisk gemenskap där saker sker enligt förutbestämda mönster. Det finns 

dock aspekter av båda i de flesta gemenskaper och en organisk gemenskap behöver 

mekaniska inslag för att inte bli alltför kaotisk. Begreppen är inspirerade av Émile Durkheim 

begrepp organisk solidaritet och mekanisk solidaritet (1982, se Stenberg 2011). 

 

I vårt arbete undersöker vi hur respondenternas upplevelser av gemenskap kan relateras till 

denna modell.Vi har inte som syfte att analysera huruvida respondenterna enskilt uppfyller 

kriterierna för optimal differentiering eller för att bestämma gemenskapen som organisk eller 

mekanisk. Snarare vill vi relatera respondenternas tankar och upplevelser till de olika 

premisserna och begreppen i modellen för att försöka skapa en bild av de studerade 

föreningsmedlemmarnas upplevelser av gemenskap. 

 

3.3 Social responsivitet och asocial responslöshet 
 

Stenbergs (2011) modell kompletteras med Johan Asplunds (1987) begreppspar social 

responsivitet och asocial responslöshet. Enligt Asplund (1987) betecknar social responsivitet 

människans spontana benägenhet att svara, respondera, på andra människors beteenden 

medan asocial responslöshet kan beteckna ett inlärt beteende som uppstår i formella och mer 

komplexa sociala sammanhang. Asocial responslöshet kan därmed ses som påtagna roller som 

uppstår i formella sociala sammanhang, då sociala regler eller normer sanktionerar vissa 

sociala responser eller beteenden. Asplund (2011) skriver att det sociala livet, i sina 

elementära former, kan ses som en dialektik mellan social responsivitet och asocial 

responslöshet. Båda begreppen är alltså nödvändiga för en fungerande social samvaro. I vår 

studie används Asplunds begreppspar för att analysera respondenternas utsagor för att se i 

vilken utsträckning begreppsparen kommer till uttryck i, och påverkar, det sociala samspelet 

och gemenskapen i föreningarna. 
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4. Metod 
 

4.1 Metodval 
 

Studiens syfte var att belysa deltagarnas egna upplevelser och tankar kring gemenskap i 

relation till föreningsaktiviteter. För att kunna ge utrymme för deltagarnas egna tankar kring 

dessa ämnen genomfördes en kvalitativ intervjustudie med sju respondenter på tre olika 

sydskånska orter från fyra olika lokala pensionärsföreningar tillhörande en av landets större 

pensionärsförbund. Syftet var således att undersöka och analysera ett mänskligt fenomen 

utifrån deltagarnas egna perspektiv, något som var svårt att genomföra med en kvantitativ 

metod. Detta för att en sådan skulle medföra alltför stor styrning och antaganden från vår sida 

och vi valde därför en kvalitativ intervjuform. En sådan form av intervju lämpar sig bättre när 

man är ute efter respondentens ståndpunkter snarare än forskarens egna intressen (Bryman 

2011, s. 413).  

 

4.2 Litteratursökning 
 

Sökning efter relevant forskningslitteratur genomfördes via LUBsearch och Uppsök för 

digitala artiklar samt Lunds universitets bibliotekskatalog (Lovisa) för fysiska avhandlingar. 

Sökningarna begränsades till referentgranskade (peer reviewed) artiklar. De söktermer som 

användes var förknippade med gemenskap (gemenskap, sense of community, sense of 

belonging, local community) och äldre (äldre, elderly, elders). Primärt intresse riktades mot 

gemenskap i ideella föreningar snarare än offentligt finansierade insatser. De senare 

refererades dock till i förhållande till aktiviteters betydelse för gemenskapskänslor. Nyare 

forskning prioriterades i största mån.  

 

Vad gällde teoretisk litteratur genomfördes sökningar på termer specifika för Ferdinand 

Tönnies teorier (Tönnies, gemeinschaft, gesellschaft) då vår initiala tanke var att använda oss 

av Tönnies teoretiska perspektiv i analysen av empirin. Detta beslut reviderades dock senare 
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då vi fann att teorin var svår att applicera på ett användbart sätt. I den litteratur vi fann kom vi 

dock i kontakt med Stenberg (2011) och Asplunds (1987) teorier som visade sig mer lämpade 

för vår studie.  

 

4.3 Urval 
 

Målgruppen för undersökningen var äldre aktiva i föreningar för äldre. Äldre definierades i 

vår studie som 65 år eller äldre. Med denna utgångspunkt tog vi kontakt med tre större 

pensionärsförbunds lokala föreningars styrelserepresentanter via telefon för att presentera 

studien och be att få besöka medlemmar under en aktivitet. Under besöket presenterade vi 

studien och lämnade informationsbrev (Bilaga 2) med våra kontaktuppgifter för intresserade. 

Målet var att intervjua såväl styrelseaktiva som övriga medlemmar. Vid dessa besök fick vi 

tillfälle att träffa medlemmar och inbjöds att delta i ett antal aktiviteter, vilket vi också gjorde. 

Inledningsvis genererade detta besök inga svar och vi ringde därefter upp styrelsemedlemmar 

för att fråga om de var intresserade av att boka tid för intervju direkt via telefon. Detta 

genererade några intervjuer. Därefter beslutade vi oss för att be de intresserade att också 

lämna sina egna kontaktuppgifter vid våra fortsatta besök så att vi kunde ta kontakt med dem 

för inbokning. Totalt genererade detta åtta inbokade intervjuer, varav den sista fick ställas in 

till följd av tidsbrist. Totalt genomfördes alltså sju intervjuer. Respondenterna tillhörde olika 

lokala föreningar under samma riksförbund då våra kontaktförsök med övriga förbund blev 

fruktlösa. Urvalet var således målmedvetet. Bryman (2011, ss. 350 f.) skriver att målmedvetna 

urval normalt genomförs i flera nivåer. I det aktuella fallet var stegen tre:  

 

1. Val av rikstäckande pensionärsförbund 

2. Val av lokala föreningar baserat på geografisk närhet 

3. Val av intervjupersoner 

 

Att få möjlighet till att besöka och presentera studien tog mer tid i anspråk än beräknat. Valet 

att ej be om respondenternas kontaktuppgifter vid det första besöket visade sig vara ett felsteg 

som tog ytterligare tid i anspråk då vi trots uppfattad positiv respons ej blev kontaktade av 

några intressenter. Därmed blev tidsrymden att boka in intervjuer kort eftersom vi ville 
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avsätta tid till transkribering och hantering av empirin. Tacksamt nog var respondenterna 

tillmötesgående och kunde ställa upp på relativt kort varsel. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
 

Intervjuerna tog formen av öppna samtal i vilka respondenterna gavs stor frihet att utforska 

sina tankar kring gemenskap, även om studiens tre forskningsfrågor utgjorde intervjuernas 

kärna. Respondenterna gavs tillfälle att tala om föreningen: vad som ledde dem till den och 

vad den betyder för dem, innan frågorna övergick till att tala om gemenskap. Detta för att 

undersöka om gemenskap som tema spontant uppkom när vi talade om föreningen utan att vi 

direkt frågade om ämnet. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö. Detta var ett avskilt rum, i 

föreningslokal, eller i hemmet. Det är viktigt med en lugn miljö inte bara för inspelningens 

kvalité, men även av konfidalitetsskäl så att ingen hör vad som sägs i intervjun och att 

intervjupersonen fritt kan uttrycka sig utan att oroa sig att någon hör vad som sägs (Bryman 

2011, s. 428).  Placeringen i rummet lades också vikt vid. Vi försökte placera oss öppet och 

inte stänga in respondenten mellan oss eller i ett hörn eller placera oss båda på motsatt sida av 

respondenten. Detta för att undvika upplevelsen att vi befann oss i en motsatsställning till 

respondenten. Snarare försökte vi sprida ut oss i rummet på ett sätt så att det för respondenten 

främst blev ett samtal med den huvudsakliga intervjuaren, och den passiva intervjuaren satt 

vid litet vid sidan av. För att få till ett trevligt klimat bjöds även på lite enklare fika under 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes av oss båda som intervjuare, dock hade den ene av oss 

huvudansvaret och den andre fick en mer passiv roll som höll ordning på vad som sades och 

inte sades och kunde komma med inpassningar om intervjun körde fast. Dessa två roller 

varierades mellan varje intervju. 

 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och kodades. Bryman (2011, s. 428) menar att 

inspelning av intervjuer kan ha en hämmande och oroande effekt på respondenter, men vi 

gjorde bedömningen att fördelarna med att få med allt vad respondenterna säger var av större 
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vikt. Intervjuguiden som användes (Bilaga 1) var av öppen natur, vi hade endast några få 

öppna frågor för att ge respondenterna större utrymme att utveckla sina tankar. 

 

4.5 Brister 
 

Intervjuernas öppna form med få frågor (Se bilaga 1) ledde stundtals till att de snarare antog 

formen av ett ömsesidigt samtal, där vi stundtals pratade i munnen på varandra. Vi 

reflekterade över detta och identifierade olika sätt att begränsa intervjuarnas påverkan på 

respondenten vid kvarstående intervjutillfällen. Särskild aktsamhet togs därefter vid kodning 

av empirin för att väga de utsagor från respondenterna som skulle kunna härledas till 

otillbörlig intervjuareffekt. Detta gällde rådet mot att avhålla sig från att ge uttryck för egna 

åsikter som rör frågeställningarna och att förmedla personlig information som kan skapa 

skevheter, såsom de som förekommer hos Groves et al (2004, se Bryman 2011, s. 225). Också 

fall av föreslagna ord från intervjuarna som respondenterna sedan tog fasta på togs i 

beaktning. Övriga möjliga effekter rörande intervjuarnas egenskaper, såsom kön, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund, kvarstår dock. 

 

Den snäva tidsramen, vilken förvärrades av svårigheten att hitta respondenter, medförde ett 

visst bekvämlighetsurval och att endast en manlig respondent intervjuades. Enligt uppgift från 

medlemmar var andelen aktiva män i föreningen förvisso lägre än kvinnorna men vi hade 

gärna sett att åtminstone ytterligare en aktiv manlig medlem fått uttala sig. En relativt stor 

andel styrelseaktiva (3 av 7) blev också resultatet av denna tidsbrist. Detta ser inte vi som 

någon svaghet med studien, då dessa kunde bidra med dubbla perspektiv eftersom de inte 

varit styrelseaktiva under hela sin medlemstid. 

 

4.6 Kodning och analys av empirin 
 

Kodningen har huvudsakligen skett efter Strauss & Corbins (1990, se Bryman 2011, s. 514) 

tre former eller nivåer av kodning: Öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. När 

transkribering av intervjuerna avslutats gick vi båda igenom varje intervju och färgmarkerade 

efter frågeställningarna och olika kategorier som kunde observeras under processen, 
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exempelvis utsagor om föreningsaktiviteter. I nästa steg samlades det kodade materialet i ett 

separat dokument för ny gemensam analys av citaten. Dessa omsorterades i andra kategorier 

och andra kategorier sammanfogades, föll bort eller tillkom. Slutligen infördes de i en 

kodningsmatris där meningsenheterna kondenserades, gavs en kod, underkategori och 

huvudkategori. Huvudkategorierna i denna matris utgjordes av studiens tre frågeställningar 

och de genererade underkategorierna sorterades in under dessa. Även i detta steg förekom en 

viss omsortering och omvärdering av underkategorierna. 

 

Exempel:  

Meningsenhet Kondenserat Kod Underkategori Kategori 

vi är ju, vi har ju 

lika värde. 

Allas lika värde Inkludering Värdering Skapa gemenskap 

 

Detta genererade 45 olika koder. Dessa koder användes sedan som grund för att observera 

mönster och hur de olika koderna förhåller sig till varandra. Vi analyserade sedan koderna och 

underkategorierna gemensamt för att uttolka återkommande teman som blev grunden för de 

rubriker som formar ramen för resultat och analys. Dessa är: beskrivningar av gemenskap, 

individen i kollektivet, aktivitetens betydelse för gemenskap, delaktighet och 

påverkansmöjlighet, och ensamhet som motivation till gemenskap. Ett urval av representativa 

citat valdes ut under respektive tema och användes som utgångspunkt för analys med hjälp av 

de teoretiska perspektiven.  

 

4.7 Metodologiska överväganden 
 

Vi har valt att använda oss av Guba & Lincolns (1994, se Bryman 2011, ss. 352 ff.) metoder 

och termer i kvalitetsbedömningen av studien, det vill säga tillförlitlighet och äkthet. 

 

4.7.1 Tillförlitlighet 
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Trovärdighet handlar om att avgöra hur pass trovärdig forskarnas beskrivning av den sociala 

verkligheten de studerar är i andras ögon (Bryman 2011, ss. 354 f.). Detta utgår från 

föreställningen att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet (ibid. s. 

354). Denna trovärdighet inbegriper att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns 

och resultaten rapporteras till människor som tillhör den sociala verklighet som varit föremål 

för studien så att dessa kan bekräfta att denna sociala verklighet uppfattats på ett riktigt sätt 

(ibid. ss. 354 f.). Då en sådan rapportering skulle ta mer tid i anspråk än vad som kunnat 

undvaras har detta ej ägt rum för det aktuella arbetet. En annan teknik för trovärdighet som 

Bryman (2011, ss. 354 f.) rekommenderar är triangulering, det vill säga att mer än en 

datakälla eller metod används vid studiet av sociala företeelser. Vi har använt oss av 

bedömartriangulering då vi båda närvarade vid samtliga intervjuer och alternerade i rollerna 

som intervjuare och observatör samt genomfört tolkning och analys gemensamt. Därigenom 

har vi kunnat minska eventuell forskareffekt genom gemensam kritisk reflektion och tolkning. 

 

Överförbarhet handlar, enligt Bryman (2011, s. 355), om hur kvalitativ forskning i 

normalfallet eftersträvar ett djup i studiet av en liten grupp eller av individer som har vissa 

gemensamma egenskaper. Fokus ligger därmed på det i sammanhanget unika och på mening 

och betydelse av den aspekt av den studerade sociala verklighet som studeras (ibid. s. 355). 

För att kunna uppfylla någon form av överförbarhet av resultaten till en annan miljö menar 

Geertz (1973, se Bryman 2011, s. 355) att kvalitativa forskare bör skapa täta beskrivningar 

(“thick descriptions”) av detaljerna som ingår i en kultur. Dessa täta beskrivningar förser 

andra med en databas som kan användas för att avgöra hur pass överförbara resultaten är från 

en miljö till en annan (Bryman 2011, s. 355). Vi har eftersträvat att presentera en stor bredd 

vad gäller citat samt tillhandahålla detaljer kring föreningarnas gemenskapskultur i vår studie 

av gemenskap hos föreningsaktiva äldre i syfte att förse läsaren med täta beskrivningar av 

empirin. 

 

Pålitlighet definieras av Bryman (2011, s. 355) som ett säkerställande av en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för forskningsprocessens alla faser och att dessa sedan granskas av 

kollegor. Vi har i vårt arbetet eftersträvat att synliggöra vår arbetsprocess och dess 

överväganden så tydligt som möjligt. Granskning har också skett inom ramen för 

handledarskapet.  
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Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker fastställa att denne agerat i 

god tro och inte medvetet låtit teoretisk inriktning eller personliga värderingar påverka 

arbetets utförande eller slutsatser (Bryman 2011, s. 355). Vi har varit medvetna om denna 

risk, strävat efter att låta empirin få tala och haft en kontinuerlig dialog kring vår egen 

påverkan.  

 

4.7.2 Äkthet 

 

Bryman (2011, s. 357) presenterar äkthet som baserat på fem olika kriterier. Rättvis bild 

handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 

som finns i den studerade gruppen (ibid. s. 357). Vi har strävat efter att presentera en bred och 

rättvis bild av våra respondenters åsikter bland annat genom att minimera och vara medvetna 

om intervjuarpåverkan och försökt låta respondenternas egna röster komma fram.  

 

Ontologisk autenticitet berör huruvida undersökningen bidrar till en bättre bild hos deltagarna 

av sin sociala miljö (Bryman 2011, s. 357). Det har varit vår ambition att kunna bidra till att 

respondenterna får ett bredare perspektiv på hur gemenskapen tar sig uttryck inom ramen för 

föreningslivet genom denna studie, utan att detta upplevs som missvisande.  

 

Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen bidrar med att deltagarna får en 

bättre bild av hur andra i samma miljö upplever saker och ting (ibid. 2011, s. 357). Vår 

ambition har varit att presentera rikligt med citat och genom att analysera dessa med våra 

teoretiska perspektiv hoppas vi kunna bidra till att att respondenterna får en klarare bild av hur 

gemenskap upplevs av andra i liknande föreningar. 

 

Om undersökningen möjliggör för de medverkande att förändra sin situation uppfylls kriteriet 

för katalytisk autenticitet (Bryman 2011, s. 357).  Taktisk autenticitet handlar om huruvida 

undersökningen givit deltagarna bättre möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder (ibid. s. 

357). Genom att presentera en tydlig bild av hur de olika respondenterna upplever gemenskap 

inom sina föreningar, presentera flera olika perspektiv samt synliggöra det som eventuellt kan 
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vara outtalat har vi eftersträvat att kunna bidra med verktyg till deltagarna för att ta tillvara på, 

förändra eller stärka föreningsgemenskaperna. 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden 
 

Som grund för våra etiska överväganden ligger vetenskapsrådets rekommendationer för 

samhällsvetenskaplig forskning i publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet 2017). 

Respondenterna har delgivits en samtyckesblankett (Bilaga 3) inför varje intervju som 

beskriver vårt åtagande att följa dessa principer.  

 

Vi har valt att här beskriva våra etiska överväganden disponerat i fyra rubriker efter Diener & 

Crandalls (Diener & Crandall 1978, se Bryman 2011, s.132) fyra principer om etiska 

principer för samhällsforskningen.  

 

4.8.1 Skada för deltagarnas del 

 

För att undvika potentiell skada för respondenterna har deras namn anonymiseras och 

kodnyckel endast sparats för att kunna användas vid eventuell granskning. En del av våra 

respondenter innehar styrelsepositioner i sina föreningar och vi har valt att inkludera detta i 

vårt material för att ge läsaren tillgång till ökad kontext i respondenternas utsagor. Genom att 

anonymisera respondenterna och de lokala föreningarnas namn och exakta geografiska 

position är det vår förhoppning att respondenternas integritet förblir skyddad. Även om det 

inte alltid är självklart när och på vilket sätt respondenterna löper risk att utsättas för skada 

(Bryman 2011, ss. 132 f.) har vi tagit de åtgärder vi kunnat för att vårt presenterade 

intervjumaterial inte ska leda till att någon av dem utsätts för fara eller skada.  

 

4.8.2 Samtyckeskravet 

 

Vi har från start varit tydliga mot de organisationer och presumtiva respondenter om vad som 

varit vår avsikt och vad vi begärt av dem samt att vår studie är en kandidatuppsats. Detta har 

skett dels genom att vi delat ut ett informationsbrev (Bilaga 2) om vår studies syfte, 
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frågeställningar och intervjuns omfång, och dels genom att vi muntligt berättat vilka vi är, vad 

vi gör där och hur studien kommer genomföras. Dock är det svårt att få med precis allt för att 

respondenterna ska kunna ta ett fullständigt underbyggt beslut om att delta i en studie 

(Bryman 2011, s. 135) men vi har gjort så gott vi kunnat. Studiens empiri består endast av 

intervjuer kring ett ämne som får betraktas vara av en föga känslig karaktär.  

 

4.8.3 Intrång i privatlivet 

 

Respondenternas rätt till anonymitet måste självklart respekteras och vi har även varit noga 

med att den information som insamlas behandlats med respekt. Respondenterna gavs under 

intervjuerna rätt att neka att svara på frågor som de känner gör intrång mot deras integritet. 

Dock har en sådan avgränsning kanske inte varit helt lätt att göra vid alla tillfällen. Men vad 

som anses vara integritetskränkande måste lämnas att avgöras i första hand av respondenten, 

inte av oss som forskare. I transkriberingarna togs respondenternas namn bort och vi har i 

arbetet varit noga med att det inte ska gå att härleda till vem som säger vad genom övrig 

information som kan framkomma. Dessa kan till exempel vara position i föreningen, namn på 

bekanta eller alltför specifika saker man gjort vid specifika tillfällen. 

 

Intrång i privatlivet hänger även nära samman med krav på anonymitet på respondenter och 

konfidentialitet kring behandlandet av den empiri som skapas genom intervjusvaren. Det är 

genom att anonymisera respondenterna och att behandla empirin med respekt som vi även 

undviker intrång i privatlivet när vår studie sedan publiceras. Detta anknyter till 

nyttjandekravet som Bryman (2011, s. 132) menar handlar om att insamlade uppgifter om 

enskilda personer inte får användas för annat än forskningsändamålet. Vi har inte nyttjat 

respondenternas uppgifter för något annat ändamål än vad denna uppsats krävt eller lämnat 

dessa vidare till tredje part.  

 

4.8.4 Falska förespeglingar 

 

Bryman (2011, s. 138) menar att det sällan är önskvärt eller möjligt att utföra undersökningar 

där man redogör exakt vad man ska forska kring och att det är mycket svårt att veta var man 
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ska dra gränsen kring det tillåtna och det otillåtna. I vårt fall har vi inte haft några problem att 

helt ärligt beskriva vad vi ska forska kring då vi forskar kring ett socialt problems (ensamhet) 

positiva motsats: gemenskap. Vi ser ett värde i att lyfta fram vad som skapar och bibehåller 

gemenskap snarare än att se på ensamhetens utbredning. En fördel med att se på gemenskap 

som möjlighet istället för studera ensamhet som problem är att vi, förhoppningsvis, fått ett 

resultat som inte konstaterar det negativa och vad man ska undvika, utan snarare ett resultat 

som visar hur det positiva kan skapas och bibehållas. Dock har ensamhet emellanåt framträtt 

som ett tema i intervjusvaren, vilket var förväntat då det är gemenskapens motsats. Detta är 

inget vi framhävt i vår information till respondenterna, men det är heller inget vi undvikit då 

ämnet spontant tagits upp. 

 

4.9 Samarbete och arbetsfördelning 
 

Vår studie har genomförts i nära samarbete oss författare emellan. Endast undantagsvis har vi 

skrivit på varsitt håll, och då oftast samtidigt i ett delat gemensamt dokument. Vi har under 

hela processen läst och granskat varandras texter och resonerat oss fram till riktning och 

innehåll. Empirin samlades in och kodades gemensamt och samtliga intervjuer genomfördes 

tillsammans, med omväxlande roller som huvudintervjuare och passiv intervjuare. Även 

textproduktion har skett gemensamt, med viss övervikt på en författare. Vi står dock båda 

bakom slutresultatet och är förvissade om att innehållet i sin helhet tillkommit i samarbete och 

samförstånd mellan oss båda. Således finns inga meningsskiljaktigheter kring det som 

producerats. Arbetstiden har schemalagts främst dagtid men visst arbete har dock skett under 

kvällar då detta varit nödvändigt och möjligt.  

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Inledning 
 

Nedan presenteras resultat och analys uppdelat i de centrala teman som framträdde efter 

kodning och tolkning. Ambitionen har varit att jobba empirinära och vi presenterar rikligt 
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med citat ur empirin i syfte att tillhandahålla fylliga beskrivningar av föreningarnas 

gemenskap. Empirin har analyserats med hjälp av våra valda teoretiska perspektiv i syfte att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

5.2 Beskrivningar av gemenskap 
 

Efter att respondenterna fått berätta om sin bakgrund och lite om föreningen, inleddes den del 

av intervjun som skulle handla om gemenskap med frågan “Vad betyder gemenskap för 

dig?”. På så vis kunde respondenterna fritt börja förklara och fundera kring vad gemenskap 

är, vilket gav en bra grund för att fortsätta intervjun. De flesta respondenter blev lite 

fundersamma och ville ha lite längre betänketid, medan en svarade snabbt och spontant 

“glädje”. Två saker blev snart tydliga i respondenternas svar; dels menade alla att det var 

viktigt med gemenskap, dels angav de att de hade en väldigt bra gemenskap i sina respektive 

föreningar och inom aktiviteterna. En styrelsemedlem beskrev det till och med som sin 

huvudsakliga uppgift som styrelsemedlem att skapa just gemenskap:  

 

Alltså, det ligger i min roll, [Styrelsemedlem] lite grann, att vara så drivande så att jag ser ju 
detta som en huvuduppgift för mig, att skapa gemenskap. 
-Respondent 1 (Styrelsemedlem, man) 

 

Gemenskapen var det viktigaste skälet att komma på aktiviteter och arrangemang i 

föreningens regi. Till och med den respondent som gav själva bridgespelandet stor vikt och 

som tillstod att hon endast var med i föreningen för förmånerna och för att kunna spela mer 

bridge, angav just att träffas som det viktigaste med att spela bridge:  

 

Jo, men det är nog inte det väsentliga, alla tycker nog det är trevligt att träffas. Och sen 
kommer nog bridgen.  
- Respondent 6 (kvinna) 

 

Detta svar går väl i linje med det som framgick i en studie av Kissane & Mclaren (2006); det 

är inte aktiviteten i sig som ger gemenskap utan snarare så är det viljan till gemenskap som 

ger vilja till deltagande i aktivitet. 
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Gemenskap visade sig alltså svårt att definiera. Det gavs många exempel på vad som är bra 

med gemenskap, men med själva definitionen och den semantiska betydelsen av ordet var det 

ofta svårare. Två respondenter uppgav att under den första tiden i föreningen uppfattade de 

gemenskapen mer som en kollegial gemenskap, men merparten respondenter beskrev den som 

en mycket betydelsefull och nära gemenskap. Vikt lades vid att riva ner barriärer för att alla 

skulle få tillträde till gemenskapen, och man jobbade aktivt i styrelserna för att alla skulle 

kunna delta i aktiviteter, och lätt kunna bli en del av gruppen.  

 
Och vi firar alla de här stora födelsedagarna tillsammans. Och är är det allihopa, då är man 
som en stor familj, och jag tror att det sprider sig också i föreningen 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

När jag gick in en gång, jag gick in ganska tidigt, jag tror jag gick in redan ‘97, och då så… 
Han som hade det då han hette [anonymiserat], och han tog på att varenda månadsmöte så 
kallade han fram de nya och välkomnade dem och, liksom visade upp dem för övriga 
medlemmar 
- Respondent 7 (kvinna) 

 

Gemenskapen beskrevs överlag inte som något entydigt utan snarare som något dynamiskt 

som närmast definieras av sina positiva konsekvenser för dem som får ta del av den. Och just 

vilka som får ta del av gemenskapen var en central bit av gemenskapens beståndsdelar. 

Samtliga respondenter pratade mer om vikten att få ta del av gemenskapen, än vad den 

faktiskt bestod i. Detta skedde i praktiken på rent handfasta sätt såsom genom bestämda 

platser vid möten, men även mer subtilt som skapandet av en välkomnande kultur som 

reproducerades inom föreningarna.  

 

I [restaurang] där, och då hade vi ju bord och då fick de ett nummer på det bordet som de 
skulle sitta vid. Det hade vi liksom kollat så att inte alla som kände varann satt vid samma 
bord och att det var nån från styrelsen och så, som sitter vid samma bord. Alltså, så att man har 
lite, alltså, att man lyfter det här lite grann, den här gemenskapen.  
- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Och likadant sen när jag kom in och satte mig. Så liksom de som satt i min närhet, de pratade 
mig precis som, ja, jag hade varit där innan också, va? Så att det kändes väldigt naturligt. Och 
likadant, som sagt var, när jag kom på den här AW’n. 
-Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 
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Att aktivt försöka skapa möten och gemenskap mellan medlemmar genom att förhindra att de 

som känner varandra sitter tillsammans anser respondent 3 att man lyfter gemenskapen. Detta 

kan förstås som att gemenskapen görs inkluderande så att ingen närvarande riskerar att falla 

utanför umgänget men kan också tolkas som ett negativt inslag av mekanisk gemenskap, det 

vill säga ett ingrepp som förhindrar medlemmar från att umgås med de människor de själva 

föredrar.  

 

Ett problem som uppkom kring samtalen om vilka som får ta del av gemenskapen var den 

ojämna könsfördelningen inom föreningens verksamhet. Flera respondenter uppgav en 

svårighet i att få män att vilja engagera sig i aktiviteterna.  

 

… De kanske tycker om att gå och fiska, eller åka ut och fiska, eller nånting sånt där. Eller 
kanske gå på en fotbollsmatch. Eller nånting sånt. Så vi får väl se. Vi är inte riktigt klara än. 
Eller en handbollsmatch, eller, alltså, kunna ordna någonting sånt. Jag vet inte om det 
engagerar män me-, bättre. 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Och sen tror jag att män har svårare att ta för sig i det hära… mera sociala kontaktskapandet, 
har män lite trögare för, och det kan handla om.. könsroller och lite mera… prestiget och så, 
va, och lätt för att öppna sig och så… kanske! Det är individuellt, givetvis, men jag tror det 
finns en, en [ohörbart) generell skillnad mellan män och kvinnor där. 
- Respondent 1 (Styrelsemedlem, man) 

 

Dessa funderingar anknyter till den spridda uppfattningen hos våra respondenter att 

gemenskapen bestod i att medlemmarna aktivt deltog i träffar och aktiviteter. Gemenskapen 

skulle vara bred och sträva efter att omfatta alla medlemmar. Om en grupp, i det här fallet 

män, i stor utsträckning avhöll sig från att delta i föreningen aktiviteter så uppfattades detta 

som en svaghet i gemenskapen som respondenterna funderade på orsakerna till eller aktivt 

försökte åtgärda genom att skapa aktiviteter de trodde skulle kunna locka männen in i 

gemenskapen. Respondenterna fokuserar på utbudet av aktiviteter och männens förmodade 

sociala svårigheter men ifrågasätter inte formerna för gemenskapen i föreningarna, såsom att 

diskutera en större valfrihet i umgänget. 

 

Respekten för varandra och att se till att medlemmarna blev sedda föreföll vara viktiga 

beståndsdelar av gemenskap.  
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Sen att vissa alltid kommer, det finns ju alltid sådana personer också, som inte känner sig 
trygga bland de andra, men i stort så tycker jag att jag upplever denna föreningen som väldigt 
positiv på det sättet. Att alla blir sedda.  
- Respondent 4 (kvinna) 

 

Ja, men det är det för att det är det där med att… som man säger, att den ena kanske råkar ut 
för någonting så känner man att man har någon som tänker på en, och… dryftar, och kanske 
ringer och frågar hur det är, och såna. Det gör man ju gärna när man, när det är någonting sånt 
där som händer. Så att det tycker jag är väldigt viktigt, faktiskt. 
- Respondent 7 (kvinna) 

 
Att bli sedd kan förstås som ett uttryck för social responsivitet, i det att ens egna sociala 

handlingar genererar en reaktion från andra. Asplund (1987) menar att utan social 

responsivitet blir människan liv- och mållös. Den bekräftelse som positiv social responsivitet 

bär med sig medför en inbjudan och potentiell möjlighet för den sedda och bekräftade att vara 

delaktig i utformningen av gemenskapen. Här uppmärksammas på så vis den osäkerhet som 

kan uppstå inom individen i sammanhang med många människor och hjälper denne att se 

möjligheterna som presenterar sig i det nya sammanhanget. Tolkat med Stenbergs (2011) 

terminologi kan detta handlingssätt ses som en metod, medveten eller omedveten, som hindrar 

individen att hamna i den maktlöshet som kännetecknar fatalism i negativ bemärkelse. Istället 

kan individen låta det osäkra i situationen motivera till positiv förändring genom individuell 

handling, det vill säga anomi i dess positiva betydelse som drivkraft. Annorlunda uttryckt 

innebär detta att en organisk gemenskap främjas, det vill säga en gemenskap som både 

erbjuder individen en plats och tillåter denne att ta plats. Men då varje individ har olika behov 

är det inte givet att varje medlem upplever situationen likadant eller känner sig stärkt av 

uppmärksamheten som erbjuds. För individer som har mindre behov av att synas kan 

uppmärksamheten kanske snarare upplevas som oönskad och otrygg och därmed leda till ett 

förstärkt anomiskt tillstånd i dess negativa bemärkelse. 

 

5.3 Individen i kollektivet 
 

Ett genomgående tema i intervjuerna då det talades om hur gemenskapen skapas var hur 

respondenterna upplevde att man inom föreningen strävar efter att inkludera alla medlemmar 

och undviker interna gruppbildningar. Respondenterna i en förening talade om hur man på 
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styrelsens initiativ alltid lottade lagindelning samt yrkade på att alla skulle kunna sätta sig 

med vem som helst vid sammankomster. 

 

Den tycker jag är väldigt fin. Det är ju en… Det är så mycket tänk på andra, mycket mer, 
mycket tänker på att till exempel vi ska, när man placeras så ska man inte alltid sitta vid 
samma person, utan man kommer in på ett möte så ska man sätta sig så alla har gemenskap så 
alla har gemenskap med alla så man inte klumpar sig.  
- Respondent 4 (kvinna) 

 

Ja, det har blivit det, när vi spelar Boule lottar vi, när vi spelar Canasta lottar vi, och 
mattcurling lottar vi och alla de här aktiviteterna, de lottas. 
- Respondent 2 (kvinna) 

 

Respondenterna menar att man undviker gruppbildningar genom lottning och bestämda 

platser. Därmed undviks också att någon isoleras. Genom att på detta vis sträva efter att 

inkludera alla medlemmar kan det dock även finnas en risk för att de medlemmar som 

föredrar att själva välja sitt sällskap och sina lagmedlemmar väljer att avstå från att delta. 

Stenberg (2011) menar att varje individ har olika sociala och individuella behov som varierar 

mellan de fyra gemenskapspremisserna i hans modell (Figur 1) och det är möjligt att 

gemenskapen upplevs som alltför mekanisk hos de som avstår och att gruppens företräde 

framför individen medför en känsla av underdifferentiering för dessa medlemmar. 

 

Stor vikt lades också vid ett gott bemötande. Nya medlemmar skulle känna sig välkomna och 

som en självklar del av gemenskapen redan från början. Att en del respondenter själva upplevt 

detta när de själva var nytillkomna medlemmar kan ha påverkat benägenheten att göra 

detsamma för andra. Detta gav sedan resultatet att detta bemötande reproducerades i 

föreningen. 

 

Ja, förhoppningen är att de känner sig väl bemötta, i varje fall när de kommer dit, och 
välkomnas in i föreningen. Och att de har en chans att yttra sig och att liksom komma 
med förslag och… ja, och lära känna både styrelsen och andra medlemmar, då.  
[...] 
Ja, jag upplevde också att man tog hand om mig...Och blev väldigt väl bemött. 
Välkommen in i gänget och alla pratade med en, och så vidare. Och kände liksom en 
värme på nåt sätt som gjorde att jag sen gick till nästa möte, och så vidare.  
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 
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Ingen av respondenterna hade några negativa erfarenheter av det bemötande de fått och 

samtliga ansåg också att det var viktigt att se till att ingen blev ensam. Eventuella 

gruppbildningar av medlemmar i föreningen samlades utanför föreningens ramar för privat 

umgänge medan man inom föreningens aktiviteter betonade att alla skulle prata med alla och 

inte vända någon ryggen eller aktivt visa ointresse.  Att främlingar omedelbart välkomnade 

nya medlemmar, visade intresse och värme kan ses som ett uttryck för social responsivitet, 

eftersom det är ett aktivt deltagande i någon annans beslut. Likaså är benägenheten att lära 

känna personen och låta denne lära känna befintliga medlemmar exempel på social 

responsivitet. Att dessa handlingar inte alltid är till fullo spontana utan snarare formaliserade 

eller ritualiserade innebär att de mer specifikt kan ses som formaliserad social responsivitet, 

på samma sätt som Asplund menar att spel eller telefonsamtal är då de underställs regler för 

beteenden (Asplund 1987).  

 

När den nya medlemmen träder in i en förening kan detta betraktas, utifrån Stenbergs (2011) 

modell (Figur 1) som ett uttryck för ett generaliserat behov av konkret gemenskap som 

tillfredsställs i mötet med de andra medlemmarna. Den nya medlemmen upplever sig 

bekräftad av de andra medlemmarna då de uttrycker vilja att välkomna medlemmen i ett 

sammanhang. Den positiva upplevelsen av välkomnande sporrar i sin tur den nya medlemmen 

att själv välkomna nya medlemmar på samma sätt. På så vis förekommer en viss socialisering 

av individen in i gemenskapen och en vilja att bli delaktig i gemensamma beteendemönster 

uppstår, som till exempel välkomstförfarandet. Ett sätt att förstå denna vilja är att se den som 

“... en spontan moralisk impuls att vilja andra väl som är beroende av de sociala interaktioner 

som individen erfarit” (Stenberg 2011), det vill säga ett uttryck för en altruism som är 

sprungen ur positiva erfarenheter. Alternativt kan denna altruism ses som ett tvång att vara 

solidarisk mot människor individen är beroende av (ibid.). Av sammanhanget och 

uttryckssättet förefaller dock respondenterna 4 och 5 ge uttryck för det första. Respondent 4 

uttrycker också att det är väldigt fint att föreningen är noga med att människor blandas och 

hindras från att bilda grupper under de gemensamma mötena. Detta kan anknytas till det 

Stenberg (2011) kallar delaktighet i en vidare gemenskap som genom sin förutsägbarhet kan 

tänkas medföra trygghet och begriplighet, det vills säga den positiva bemärkelsen av fatalism. 
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Förutsägbarhet och socialisering går också att utläsa ur den lottning som respondent 4 menar 

“har blivit” genomgående i de uppräknade aktiviteterna. 

 

Det framstår således som att inkludering, bemötande och motverkande av gruppbildning 

spelar en viktig roll i skapandet och reproducerandet av gemenskapen i föreningen, samtidigt 

som gemensamma regler, i den mån dessa accepteras, bidrar till att nya medlemmar 

socialiseras in i gemenskapen och kollektivet som föreningen utgör. Att känna sig välkommen 

och inkluderad i ett sammanhang torde bidra till en ökad känsla av samhörighet, något som 

den tidigare nämnda australiensiska studien av Kissane & Mclaren (2006) visat motverka 

livsleda och suicidbeteenden.  

 

5.4 Aktivitetens betydelse för gemenskap 
 

Aktivitetsutbudet i de berörda föreningarna som respondenterna var medlemmar i hade 

snarlika aktiviteter och kunde grovt delas in i tre huvudgrupper: Kortspel, fysiska aktiviteter 

(ofta precisionssporter) och teoretiska aktiviteter som bokcirklar, föredrag och liknande. 

Aktiviteterna sågs som en viktig inkörsport till föreningen och utbudet var något som uppgavs 

vara viktigt för att locka in medlemmar i föreningen. Bredd och utbud blir därför 

betydelsefullt och det lades även stor vikt vid att aktiviteterna var anpassade så att så många 

som möjligt kunde vara med. Medlemmarna fick även medbestämmande i val av aktivitet: 

 

Ja, jag tycker att man tar hänsyn till individen, ju. Om du har, till exempel, ett fysiskt 
handikapp så, så försöker vi att anpassa det, att resor eller utflykter och föreläsningar som vi 
då har, när de kommer till [mötesplats], att vi försöker liksom anpassa så att vem som helst 
kan komma.  
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 
Men, det verkar som att alla aktiviteter styrs upp ungefär likadant. Att det, man är väldigt noga 
med att alla ska vara med.  
- Respondent 4 (kvinna) 
 

Förutom hänsyn till eventuella funktionshinder hos medlemmarna togs även olika 

ekonomiska förutsättningar i beaktning:  
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Det blir ju förhållandevis dyrt, va? Och där är det ju en relativt stor grupp som det inte finns på 
kartan att kunna åka med. Det måste vi ta stor hänsyn till. Och därför måste vi ha väldigt 
många arrangemang som nästan inte kostar någonting  
- Respondent 1 (Styrelsemedlem, man) 

 
Detta går att tolka som ett slags utilitaristiskt perspektiv på aktivitetens roll, men det är även 

ett uttryck för den starka viljan att ordna föreningens verksamhet på sådant sätt att ingen 

hamnar utanför. Detta var ett starkt återkommande tema bland respondenternas svar. Man har 

alltså en positiv inställning till att medlemmar deltar; ju fler som kan vara med desto bättre. 

Den sociala responsiviteten tar sig här uttryck i att en framgångsrik aktivitet lockar ännu fler 

att vilja delta. 

 

Att isolera någon eller att öppet bråka i föreningen var något som man talade negativt om och 

ville undvika i den mån det är möjligt: 

 

Jo, jag tror att, vad ska man säga... man mår väl bra. Till och med som, om man säger, det är, 
som ni säger, en gemenskap. Att, ja, till exempel att inte man vänder ryggen åt någon som, 
man tycker inte de är intressanta, och så. Det har jag faktiskt aldrig upplevt… utan… Och det 
där, liksom, att… vi har ju olika idéer och olika… vi tycker saker och ting. Men där tycker jag, 
liksom, möten har varit, alltid har varit kamratliga på alla sätt. 
- Respondent 7 (kvinna) 

 
Ja, vi kan ju bli så vrånga gubben och jag, jag menar, det bryr vi oss inte om, det tar vi när vi 
kommer hem, när vi har gjort men nej, jag tror ingen liksom, alla är väldigt… Så att det… Det 
är, det är nog ett när man ligger på den nivån, som tävlingsspelare, de är nog annat. Kan jag 
tänka mig.  
- Respondent 6 (kvinna) 

 

Att hålla inne med sociala responser gentemot andra i det ordnade sociala samspelet kan ses 

som ett uttryck för asocial responslöshet (Asplund 1987) som uppstår för att bevara 

gemenskapen. Men detta kan även innebära en risk för missnöje hos medlemmar som 

upplever att de ej ges utrymme att framföra befogad kritik och detta mekaniska, i betydelsen 

förutbestämda, inslag i gemenskapen medför frustration snarare än trygghet. 

 

Som tidigare nämndes under tidigare forskning så är de aktiviteter som upplevs som mest 

framgångsrika i Svenssons (2006) studie de som ställer krav på aktivt deltagande kombinerat 

med social samvaro. Detta kom till uttryck hos respondenterna även i vår studie, inte bara 
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genom en uppskattning av sådana aktiviteter, utan även som en önskan om ett aktivt 

deltagande och utformande av aktiviteter bland övriga medlemmar:  

 
Vi har ju då ett månadsmöte varje månad och där är det ju uppemot hundra personer varje 
månad och det är klart, där pratar man inte så mycket mer än med den som man sitter jämte, 
för det blir ju inte, men då får man ju all information och så här och så är det ju också de här 
olika aktiviteterna att man deltar i det föreningen erbjuder så att säga, det är väl det som ger 
gemenskapen. 
- Respondent 2 (kvinna) 

 

 Ja, vi har bland annat en, vi har, varje år, de som har varit medlemmar under, alltså, det året, 
så samlar vi dem. Då har vi faktiskt lite vin och ost och sånt här, på kvällen. Och så då, då går 
vi in lite mer på att vi presenterar föreningens, alltså, mål och riktlinjer. Alltså själva, alltså 
centralt, då, för dem. Och sen så tar vi vi reda, liksom, vad de har för bakgrund och vad de 
önskar av föreningen. Så att vi tar in deras synpunkter. 
- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Aktiviteterna i föreningen blir ett nav vilket mycket kretsar kring. Aktiviteterna hjälper inte 

bara till att fylla medlemmarnas tid med mål och mening. De bjuder även indirekt in till mer 

sociala sammankomster när aktiviteten planeras, tiden innan aktivitet och tiden efter aktivitet 

och liknande. Detta i sig blir en grogrund för att skapa gemenskap mellan deltagarna i den 

specifika aktiviteten. Ur Stenbergs (2011) perspektiv kan man tala om att deltagarna i 

aktiviteten ser en trygghet i att den är ett återkommande tillfälle där medlemmarna får behovet 

att skaffa sig konkreta sociala relationer till andra tillfredsställt, vilket kan förklara 

gemenskapsmotivets placering som viktigare än själva aktiviteten hos respondenterna. Så 

även hos den respondent som uppgav att själva anledningen till att hon var med i föreningen 

utgjordes av själva aktiviteten. Även detta är något som går igen i den studie Svensson (2006) 

genomförde om mötesplatser på  landsbygden. Där beskriver han hur aktivitetens roll ofta 

uppges som sekundär, men att den är långt ifrån betydelselös. Den ska inte underskattas då 

den utgör en viktig bas för att skapa kontakter och bygga nya relationer med andra samt utgör 

ett slags socialt smörjmedel för umgänge utöver att helt enkelt ge deltagarna något att prata 

om (ibid.). 

 

Lokaler är centrala för att kunna utöva merparten av föreningarnas aktiviteter och 

respondenter i en förening uttryckte oro över att kunna förlora dessa: 
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Ja, men [mötesplats] skulle ju de lägga ner. Jag vet inte hur det funkar, nu, ju. Det har vi inte 
hört nåt, men de rustar ju upp det, men, alltså. De ska ju sälja ut allting, ju. Och de ska sälja ut, 
vad heter det, [mötesplats] och [myndighetsbyggnad], är det ju snack om, och det är ju det är 
också, samlingslokaler. 
- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Nej det är lokalproblem som är det enda vi känner är, vi har ingen stor lokal. För sen har vi ju, 
och sen har vi ju [mötesplats], där har vi ju mycket aktiviteter, den också. Som vi då känner, 
de ska ju inte lägga ner en sån här sak. För det är också tal om det, att de vill lägga ner. Var 
ska vi ta vägen? Ja, ska vi sitta på vårdcentralen? Så det är sjukt tänkt alltså. Att vi inte får lov 
att behålla det vi har här. Som vi utnyttjar och använder. 
- Respondent 4 (kvinna) 

 

Att inte ha eller förlora en central mötesplats återkom som ett orosmoment. Både för den 

befintliga verksamheten men också som en begränsande faktor att kunna utöka 

föreningsaktiviteten. 

 

Ja, hinder är ju alltid den ekonomiska biten. Du skulle ju kunna, kanske, om du hade fått mer 
bidrag eller, och så vidare, kunna ha mer föreläsningar, du kanske hade kunnat ha studiecirklar 
på ett annat vis. 
[...] 
Men då måste du ta dig ut, då är det lokalen igen. Då finns lokalen på [stadsdel], till exempel, 
och så bor du på [annan stadsdel]. Det kan vara svårt för många att kanske göra det. Det hade 
varit en, ja, jag tror att det hade varit positivt om man hade kunnat använda en lokal lite 
närmre. 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

I Stenbergs modell (Figur 1) kan detta kopplas till fältet Relation till strukturella faktorer som 

påverkar. De strukturella faktorerna utgörs här av kommunen och de citerade respondenterna 

uttryckte att de har begränsad makt att kunna påverka dessa. Den här relationen utgör därmed 

ett spänningsfält vars utfall har avgörande betydelse för såväl befintliga som framtida 

förutsättningar för föreningens aktiviteter och gemenskap. Respondenterna gav uttryck för 

frustration men verkade samtidigt beredda att kämpa för sina samlingsplatser, något som kan 

kopplas till fältet Individens strävan att förändra gemenskapen och de egna livsvillkoren (Se 

Figur 1). Det anomiska tillståndet föreföll alltså hanterbart för respondenterna. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningarna strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter 

och vara måna om att så många medlemmar som möjligt ska kunna ta del av dem. 
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Aktiviteterna är ett tryggt nav kring vilket gemenskapen kan skapas och majoriteten av 

respondenterna tillskrev också det sociala umgänget större betydelse än den specifika 

aktiviteten. Såväl aktiviteterna som gemenskapen i stort är dock beroende av samlingslokaler i 

någon form och oro över relationerna med de externa strukturella faktorer som påverkar 

tillgängligheten av dessa återkom som ett tema hos vissa respondenter. 

 

5.5 Delaktighet och påverkansmöjlighet 
 

Flera styrelseaktiva och även andra medlemmar talade om hur man i föreningen försökte vara 

lyhörda för medlemmarnas önskemål och synpunkter samt välkomnade egna initiativ från 

medlemmarna och försökte ta tillvara på folks engagemang. 

 

...det funkar ju så här då att har du förslag på kurser så kom med dem och känner man att man 
själv har någon kunskap, att man själv vill starta upp någon kurs eller aktivitet så… Så är man 
ju jättevälkommen med förslagen att försöka skapa den här lilla gruppen då med en aktivitet 
och så vidare så det är ju inget som styrs så där direkt ifrån styrelsen men de vill gärna ha med 
medlemmarna i aktiviteten, i verksamheten så att säga. Så upplever jag det här i alla fall. 
- Respondent 2 (kvinna) 

 
Respondenten ovan uttryckte tydligt hur styrelsen välkomnade enskilda medlemmar att 

initiera och organisera olika aktiviteter utan direkt styrning från styrelsen. Styrelsen hade 

alltså inte ambitionen att ensamt tillhandahålla aktiviteter utan ville se engagemang från sina 

medlemmar. 

 
Och så då, då går vi in lite mer på att vi presenterar föreningens, alltså, mål och riktlinjer [för 
nya medlemmar]. Alltså själva, alltså centralt, då, för dem. Och sen så tar vi vi reda, liksom, 
vad de har för bakgrund och vad de önskar av föreningen. Så att vi tar in deras synpunkter.  
- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 
 
Och sen just att vi tar hänsyn till vissa människors handikapp, och så vidare. Och önskningar, 
om det går. Vi har filmklubb. Det finns boule, det finns… jag tror att vi har några bokcirklar… 
ja, vi försöker att engagera folk i vad de tycker och vill ha.  
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Zwygart, Plattet & Ammor (2017) fann i en schweizisk studie att delaktighet i och skapandet 

av initiativ och insatser i närområdet hade en positiv påverkan på skapandet av gemenskap 

bland äldre. Att vara aktivt delaktig och arbeta tillsammans mot samma mål skapar alltså en 
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känsla av tillhörighet (sense of belonging). Här finns ett samband då de respondenter som på 

olika vis varit involverade i att aktivt jobba mot samma mål valde att framhålla detta som en 

viktig aspekt av gemenskapen och gärna såg att fler valde att bli delaktiga på detta sätt. 

Betraktat ur Stenbergs perspektiv på mekanisk eller organisk gemenskap (2011) skulle detta 

kunna tolkas som ett uttryck för organisk gemenskap. De aktivt engagerade medlemmarna 

möts i en strävan att förändra gemenskapen och därigenom också sina egna livsvillkor och 

den struktur de befinner sig i, föreningen, är flexibel inför dessa egna initiativ. Detta kan 

också appliceras på styrelsens lyhördhet inför önskningar och synpunkter. Hade dessa 

önskningar och synpunkter inte genererat någon förändring eller respons hade det kunna bidra 

till mekanisk fatalism, en känsla av att inte kunna påverka eller förändra. Med Asplunds 

(1987) begrepp kan det förklaras som en känsla av social isolering sprungen ur asocial 

responslöshet från styrelsens sida. 

 

Den aktiva andelen av medlemmarna beskrevs dock generellt som låg och att den aktivitet 

som genomgående lockades flest medlemmar var månadsmötena och flera av dem som dök 

upp på dessa deltog i liten utsträckning i andra aktiviteter. 

 

Sen är det ju många på månadsmötena som, och där, och det är många som inte deltar i några 
aktiviteter sen är det väl en del som är ganska mycket äldre så att det är deras, det här varje 
månad, de går dit och sen är de väl kanske inte med på så mycket mer, de deltar mycket på 
resorna, teaterresorna och andra utflykter som görs så att det… andra grupper än de som är 
med på aktiviteterna så att säga, där tror jag det är fler som kommer.  
- Respondent 2 (kvinna) 

 

Den relativt sett större uppslutningen vid månadsmötena kan ses som uppfyllande behovet av 

att uppleva sig delaktig i en vidare gemenskap alternativt behovet av en konkret gemenskap. I 

fysisk närvaro av, och i samtal med, andra medlemmar kan medlemmen uppleva en konkret 

gemenskap som tillhörande ett bestämt sammanhang. Genom deltagande i det mötet som 

omfattar alla föreningens medlemmar kan medlemmen uppleva en delaktighet i den vidare 

gemenskapen som föreningen som helhet utgör. Månadsmötenas regelbundenhet bidrar också 

troligen till den trygghet och fasta punkt som sammanfaller med fatalism i positiv bemärkelse, 

det vill säga ett självvalt och begripligt sammanhang.  
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En respondent gjorde en koppling mellan den kognitiva hälsan och att vara delaktig och ha ett 

socialt engagemang: 

 

Däremot så blev det ju så, sen, att de flesta av ålderdomshemmen blev demensboende.  Och 
jag tror inte, oavsett om du är… i synnerhet inte om du bara är lite dement… men att du 
fortfarande har klara stunder. Då tror jag inte att det är bra att du sätts på ett demensboende. 
Därför att då träffar du inte människor som fortfarande är aktiva och använder sin hjärna och 
hela den bi-, utan det går mycket mycket snabbare att bli gravt dement.  
[…] 
Men det är min egen teori att, jag tror att, att, får man vara med och man får ha ett socialt 
engagemang på ett eller annat sätt eller folk som pratar med en och man tar sig ut och man får 
se nya vyer. Jag tror ändå att det hjälper till att… i varje fall fördröja det på något vis. 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 
Respondentens tankar kan relateras till den tidigare nämnda longitudinella sydkoreanska 

studie av Lee & Kim (2016) som visade att sociala aktiviteter minskade kognitiva 

försämringar hos äldre.  

  

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheten att påverka föreningen bidrar till både 

skapandet och bevarandet av gemenskap. Detta sker antingen genom aktivt deltagande och 

utformande av aktiviteter eller genom att uppleva att ens synpunkter och önskemål gör 

skillnad. Utan engagemang från medlemmarna som utgör föreningen blir gemenskapen 

mekanisk och oföränderlig, men den mekaniska gemenskapen existerar också och fyller en 

funktion genom att den skapar trygghet och regelbundenhet. Därmed regleras det anomiska 

tillståndet och gemenskapen bevaras. 

 

5.6 Att undvika ensamhet som motivation till gemenskap 
 

Flera respondenter tog upp potentiell eller varande ensamhet som en motivation att söka sig 

till föreningen. Den förändring i sin egen livssituation som medlemskapet medfört föranledde 

tankar om det egna ansvaret att ta kontroll över situationen. 

 

Det får jag ju säga att den [föreningen] betyder väldigt mycket för det har ju blivit ett nytt 
socialt umgänge som jag har fått i och med att man är ensam, så har man ju fått ett helt nytt 
socialt umgänge, så det här betyder faktiskt jättemycket. 
- Respondent 4 (kvinna) 
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Det är du som måste gå ut. Och det har, det satte sig det, så är det ju. Det finns ju ingen som 
vet att jag sitter själv utan sällskap. Jag måste ju gå ut och visa. Jag vill vara med. 
- Respondent 2 (kvinna) 

 

Båda respondenterna uttryckte hur de hanterade en oönskad situation, upplevelsen av att vara 

ensam, genom att aktivt söka sig till en förening. Här aktualiseras det egna ansvaret till 

förändring då man befinner sig i ett ett anomisk tillstånd till följd av förändringar i livet. Om 

detta osäkra sociala tillstånd inte hanteras riskerar individen att uppleva maktlöshet, det vill 

säga det Stenberg  (2011) benämner som fatalism i en problematisk bemärkelse. Detta kan 

också uttolkas i nedanstående citat från en respondent. 

 

Men… sen… tror jag att, att, just det här med att inte ha nåt socialt engagemang, eller genom 
en gympaklubb, eller, alltså, det finns ju många olika sätt, men att inte ha det som 
ensamstående eller som äldre, det gör att du låser in dig väldigt mycket. 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Motivationen att ingå och stanna i en gemenskap kan alltså delvis förstås som driven av viljan 

att undvika ett oönskat tillstånd. En respondent uttryckte det såhär: 

 

Ja, då hade jag ju kommit ner här, bara en sån här sak som att gå ner att handla och alla 
människor säger “hej hej” och jag står här mitt i och känner inte en person. Man känner sig 
väldigt ensam. 
- Respondent 2 (kvinna) 

 

Två respondenter menade att den gemenskap de fann i föreningen påminde om den kollegiala 

vänskap de funnit i yrkeslivet men att den i vissa fall övergått i vänskapsförhållanden. 

Åtminstone till en början liknades gemenskapen vid en mer kollegial relation. Kanske för att 

man kommit från arbetslivet och nu anlände på en ny social arena vilket kan liknas med när 

man exempelvis bytt jobb och formar nya relationer med kollegorna där. Det är då lätt att 

använda samma sätt att relatera till de andra medlemmarna i föreningen. 

 

Jaa, alltså, gemenskap är en form utav trygghet också, samt det att man har folk man kan 
umgås med och ta kontakt med i olika situationer. Och det är inte självklart att man i såna här 
föreningar blir väldigt nära vänner utan man har mera, jag skulle säga, kollegial gemenskap, 
kanske då. Men i vissa fall så blir det ju mera vänskapsförhållanden också.  
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- Respondent 1 (Styrelsemedlem, man) 

 

Men i styrelsen här, då umgi-, umgås vi nästan som mina andra vänner. Alltså, vi har en sån 
gemenskap, så att vi träffas ju och gör nånting på sommaren, i styrelsen, med bihangen, som vi 
kallar dem. Och vi firar alla de här stora födelsedagarna tillsammans. Och där är det allihopa, 
då är man som en stor familj, och jag tror att det sprider sig också i föreningen. Men alltså, 
från början, så upplevde jag det som mina arbetskamrater.  
- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

En annan respondent uttryckte hur det blev en förlorad gemenskap som behövde ersättas när 

den kollegiala gemenskapen försvann, hastigare än han kanske anat.  

 

Men det tog inte lång tid för dom [kollegor] att sluta ringa och då, då blir det här också ett sätt 

att tillfredsställa det här behovet av att, att vara behövd, eller att känna att man, ja. Att man 

betyder någonting. Och det tror jag är viktigt, även när man blir äldre. 

-Respondent 1 (Styrelsemedlem, man) 

 

När arbetslivet tagit slut och man gått i pension uppstår ofta ett slags vakuum, då ett tidigare 

liv fyllt av social aktivitet genom yrkesrollen försvinner och känslan av att vara behövd och 

vara en bidragande kraft i samhället försvinner när arbetsplatsens sociala arena försvinner. 

Detta kan skapa förutsättningar för ett anomiskt tillstånd hos individen. Detta tillstånd kan ge 

känslor av osäkerhet och ångest men kan också verka pådrivande för individen att handla för 

att förbättra och utveckla den egna situationen (Stenberg 2011). 

 

Jag tror att modet också, viljan och att man är så rädd, jag tillhör den kategorin som alltid varit 

så rädd för att komma till nya situationer. Och sen livet lite grann, sen jag flyttade hit tänkte 

jag att jag har liksom ingenting att förlora. Jag måste. 

- Respondent 2 (kvinna) 

 

Andra respondenter beskrev liknande situationer kopplat till förlust av arbetsgemenskap, flytt 

till annan ort och partners bortgång:  

 

Ja, det var för att jag gick i pension, och att jag hade jobbat i [stad]. Då har man inte så stort 
kontaktnät i [stadsdel], för man åker ju från sitt jobb och så hem. Och så vidare, va? Så jag 
kände ju inte sådär otroligt många och så tänkte jag att jag måste ju lära känna lite folk. Och 
tänkte nån typ av aktivitet, så jag började spela boule. 
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- Respondent 3 (Styrelsemedlem, kvinna) 

 

Och dessutom så var det ju så att jag jobbade, ja, jag blev änka tidigt, och när jag sen slutade 
jobba då kände jag liksom att “jaha? Vad ska jag göra nu?”, ungefär, va? Och, ja, ville träffa 
lite nytt folk i och med att jag flyttade tillbaka in till [Stad] Och så vidare. 
- Respondent 5 (Styrelsemedlem, kvinna)  

 

Resonemanget ovan för tankarna till den så kallade “aktivitetsteorin” som var ett dominerande 

perspektiv i den tidigare socialgerontologiska forskningen med sitt ursprung i slutet av 

40-talet (Svensson 2006). Där menas att den förlorade yrkesrollen skapar ett behov och man 

behöver ersätta yrkesrollen med nya roller, till exempel i familjeliv och föreningsliv. Detta i 

syfte att behålla bilden av sig själv som betydelsefull och på så sätt minska de negativa 

effekterna av den del av åldrande som bestod i att man förlorade sociala roller (ibid.). 

 

Ensamheten förefaller alltså kunna vara en drivkraft i skapandet och bevarandet av 

gemenskap då denna under gynnsamma förutsättningar kan motivera individen att sträva efter 

att ingå och stanna i en social gemenskap. Denna vilja till gemenskap kan också skönjas i 

Svenssons (2006) studie då han konstaterar att det är gemenskapsmotivet som är det mest 

dominerande när organisationer för äldre arrangerar aktiviteter. Detta motiv definieras som 

skapandet av mötesplatser för social gemenskap i kombination med meningsfulla aktiviteter 

(ibid.) Viljan till gemenskap har också paralleller i Halamovás (2016) studie i det att hon 

beskriver moderna gemenskaper som alltmer avsiktligt skapade. Därmed kan dessa 

organisationers arbete ses som ett led att underlätta för äldre som befinner sig i ett anomiskt 

tillstånd att förändra sin situation genom tillgängliggörandet av mötesplatser eller arenor för 

gemenskap. Vikten av detta arbete för att motverka ensamhetsproblematiken blir särskilt 

tydligt när den sätts i relation till den longitudinella studien av Dahlberg et al. (2015) som 

visar att äldre i Sverige känner sig ensamma allt oftare ju äldre de blir. 

 

6. Avslutande diskussion 
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6.1 Sammanfattning av resultat 

 
Studiens syfte har varit att studera hur föreningsaktiva äldre beskriver, skapar och bevarar 

gemenskap inom dessa föreningar. Vi har utforskat respondenternas utsagor under olika 

teman som anknyter på olika sätt till studiens tre forskningsfrågor. Nedan sammanfattas detta 

på ett översiktligt sätt sorterat efter frågeställningarna. 

 

6.1.1 Hur gemenskap skapas i föreningar för äldre 

 

Att omedelbart vid det första mötet få nya medlemmar att känna sig välkomna i gemenskapen 

stod ut som ett återkommande tema. Genom att motverka interna grupperingar, se till att 

ingen isoleras, främja ett inkluderande klimat där alla samtalar och kan sitta med vem som 

helst under möten skapas en konkret gemenskap med bestämda andra. Den lokala föreningens 

relation till riksorganisationen skapar även en känsla av delaktighet hos medlemmarna i den 

vidare gemenskapen som denna utgör och i förlängningen även till gruppen pensionärer. 

Gemensamma konventioner eller ritualer, såsom välkomstmöten och lottning vid aktiviteter, 

bidrar till att individen socialiseras in i den konkreta gemenskapen, förutsatt att dessa 

konventioner accepteras. Medlemmarnas möjligheter att påverka gemenskapen framstod som 

viktiga både för skapandet och bevarandet av gemenskapen.  

 

En drivkraft för individen att uppsöka och ingå i gemenskapen kunde vara förändrade 

livsvillkor, exempelvis ensamhet som uppstod till följd av pensionen och/eller förlust av en 

partner. Denna drivkraft att förändra situationen eller för att undvika att denna förvärras har i 

denna studie beskrivits som sprungen ur ett anomiskt tillstånd, det vill säga den förändrade 

och osäkra/oönskade livssituationen. Denna kan annars riskera att försätta individen i 

passivitet, beskrivet som en känsla av en ödesbestämd eller fatalistisk tillvaro.  

 

6.1.2 Hur äldre beskriver vad gemenskapen i föreningarna består i 
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Att i en beskrivning fånga vad föreningsgemenskapen bestod i visade sig vara svårt för 

respondenterna. Återkommande beskrevs gemenskap som att träffa och umgås med andra och 

att detta sociala samspel ska omfatta alla medlemmar som vill ta del av det. Det framkom 

också att det var viktigt att alla blev sedda och hade möjlighet att påverka föreningens 

aktiviteter. Andra valde att beskriva gemenskap som glädje eller trygghet. Gemenskap 

beskrevs av respondenterna i studien som något lustfyllt och inkluderande som ingöt en 

känsla av bekräftelse, delaktighet, medbestämmande och trygghet. 

 

Tryggheten återkommer också indirekt genom beskrivningar av återkommande aktiviteter 

såsom månadsmöten. Dessa lockar många medlemmar, även de som inte är särskilt aktiva i 

andra sammanhang, och den regelbundenhet dessa bidrar med kan härledas till den trygghet 

individen kan finna i gemenskapens mer mekaniska inslag där tingen följer en bestämd 

ordning. 

 

6.1.3 Hur gemenskap bibehålls i föreningar för äldre 

 

Skillnaden mellan vad som skapar gemenskap och vad som bibehåller gemenskap framstod 

som något oklar. Då gemenskapen uppges som dynamisk av respondenterna blir därför en 

beskrivning av hur gemenskap bibehålls också ofta en beskrivning av hur gemenskap skapas. 

Gemenskapen ses som självklart positiv av samtliga respondenter, och man uppgav oftare vad 

man gjorde för att skapa gemenskap som svar på frågan “hur bevaras gemenskapen i 

föreningen?”. Respondenterna gav i stor utsträckning uttryck för att skapandet och bevarandet 

av gemenskapen var en och samma företeelse. Föreningsgemenskapen var på så vis inte 

bestående utan beroende av ständigt nya möten och aktiviteter i vilka gemenskapen skapades 

och reproducerades. Genom enskilda initiativ och styrelsens arbete med att kontinuerligt hålla 

kontakt med medlemmarna bevaras gemenskapen samtidigt som den skapas i ett ständigt 

växelspel. Bevarande av gemenskap blev därmed en frågeställning som ofta smälte samman 

med hur gemenskap skapades, vilket påvisade gemenskapens dynamiska natur.  

 

6.2 Konsekvenser för vidare forskning 
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Drivkraften att söka sig till en förening uppgavs i intervjusvaren främst vara av personliga 

skäl; man söker sig mot en bättre situation än den man hade innan. En större vetskap kring 

nyttan våra pensionärsföreningar i landet gör när det gäller att skapa gemenskap och främja 

folkhälsan skulle kunna få långtgående inverkan på utformning av policys. Gemenskap har 

lyfts av folkhälsoinstitutet som en av de viktigaste förutsättningarna för god hälsa bland äldre 

(Statens folkhälsoinstitut 2011). Den ensamhet och isolering som en tillvaro utan tillgång till 

gemenskap medför kan relateras till forskning som visat på vikten av att uppleva en känsla av 

tillhörighet för en god självskattad hälsa (Kishimoto et al. 2013) och som ett skydd mot 

psykisk ohälsa (Kissane & McLaren 2006). Vi anser att detta är viktig att lyfta fram i syfte att 

skapa förutsättningar att förbättra livskvaliteten hos äldre. Särskilt det aktiva deltagandet i en 

gemenskap i form av egna initiativ och åtaganden i föreningen skulle kunna fungera som 

inspiration för utformningen av insatser riktade till gruppen äldre och medföra positiva 

hälsoeffekter. Ett större forskningsfokus och fler studier för att belysa gemenskapens 

hälsofrämjande effekter bland äldre är något vi välkomnar. 

 

Samhällsekonomiskt gör dessa pensionärsföreningar sannolikt en enorm insats, som dessutom 

inte belastar samhället med några utgifter då det är de äldre som står för kostnaderna. Inte då 

bara ekonomiska kostnader, utan kanske framför allt att de bidrar med sin tid och sitt 

kunnande i ett stort ideellt engagemang för att förbättra sin egen och andra äldres situation. 

Kanske kan även synen på pensionärsföreningar som endast ett komplement till kommunens 

verksamhet förändras så att att de tillskrivs en ökad betydelse. 

 

Under intervjuerna framkom även tankar kring skillnader mellan män och kvinnor när det 

kommer till både medlemsantal och graden av aktivitet. Antalet män var färre både sett till 

medlemsantal och aktiva deltagare. Vi valde att inte inkludera detta i vår analys då det inte var 

förenligt med syftet och frågeställningarna såsom dessa presenterats för respondenterna. 

Däremot var det ett så pass spontant återkommande tema som nämndes av de flesta 

respondenter att det förtjänar ett omnämnande i arbetet, även om vi hade svårigheter att direkt 

koppla det till våra frågeställningar.  

 

En respondent spekulerade kring sin upplevelse att män tenderar att bli ensammare än kvinnor 

vid pensionen och kopplade detta till att kvinnor oftare har ett starkare socialt nätverk än män. 
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En annan respondent menade att kvinnorna har ett större behov av gemenskap till följd av 

längre förväntad livslängd och en tredje berättade om styrelsen funderingar på hur de skulle 

kunna locka männen att bli aktiva. Det var ett ämne som en ganska stor andel av 

respondenterna valde att ta upp. Här kan vi rannsaka oss själva och fundera över om kön eller 

genus kanske kunde ha inkluderats som en parameter i studien att problematisera kring. Då vi 

inte valt att fokusera på detta förhållande var det heller inget som inkluderades i vår 

forskningssökning. Studien av Kishimoto et al. (2013) noterade dock skillnader mellan 

självrapporterad hälsa hos äldre män respektive kvinnors som var engagerade i olika sociala 

sammanslutningar. Studien visade att männen rapporterade bättre hälsa oavsett om de ingick i 

homogena eller heterogena grupper, medan kvinnornas positiva hälsoeffekter verkade 

begränsade till engagemang i homogena grupper. Detta var dock ingenting vi kunde observera 

under vår kontakt med föreningarna, även om dessa föreföll vara relativt heterogena avseende 

medlemmarnas bakgrunder och med en majoritet kvinnliga medlemmar. Kishimoto et al. 

(2013) påpekar dock att andra studier hade fått resultat som talade emot deras egna. Detta 

lämnar utrymme för vidare forskning kring föreningsgemenskap hos män respektive kvinnor. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide  
  

Bakgrundsfakta 

 

Kön 

Ålder 

Hur länge har du varit pensionär? 

Tidigare föreningsaktiviteter (idrott/hobby/kultur/näringsliv, sociala aktiviteter)? 

 

Medlemskap 

 

Vad ledde dig till denna förening? 

 

Vad betyder föreningen för dig? 

 

Hur har ditt liv påverkats av ditt medlemskap i föreningen? 

 

Gemenskap 

 

Vad är gemenskap för dig? 

 

Hur skulle du beskriva föreningens gemenskap? 

 

Vad tror du skapar denna gemenskap? 

 

Hur bevaras gemenskapen i föreningen? 

 

Hur tror du att föreningens gemenskap skulle kunna stärkas? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Informationsbrev - C-uppsats 
 
Hej! 
 
Vi heter Pär Eggefjäll och Steven Thursfield och läser till socionomer vid Lunds universitet. 
Just nu skriver vi en C-uppsats där vi valt att lägga fokus på gemenskap bland äldre och då 
särskilt kring hur gemenskap skapas i föreningsverksamheter för äldre. Vårt syfte med 
forskningen är att ta reda på hur denna gemenskap ser ut, skapas och bibehålls. 
 
För att göra detta vill vi få tillfälle att genomföra intervjuer med föreningsaktiva äldre. Vi 
söker därför dig som är 65 år eller äldre, har varit föreningsmedlem minst ett halvår inom 
några av de aktiviteter som erbjuds av SPF Seniorerna, PRO, FAS eller annan förening för 
äldre och skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju.  
 
Ert deltagande kommer att vara anonymt, och varken föreningen eller era namn kommer att 
användas i uppsatsen. Ert deltagande är helt frivilligt och ni får avbryta intervjun när ni 
önskar eller hoppas över enskilda frågor. När arbetet är färdigt kan vi givetvis tillhandahålla 
er med ett exemplar om ni är intresserade. 
 
Intervjuerna kommer att äga rum under april/maj 2018 och kommer att ta uppskattningsvis 60 
minuter i anspråk. Förslagsvis sker dessa intervjuer i anslutning till föreningens aktiviteter i 
föreningens lokaler.  
 
Självklart bjuder vi på lite enklare fika under intervjun. 
 
Är ni intresserade av en intervju eller har några frågor kring vårt arbete är ni välkomna att 
kontakta oss på nedanstående nummer; 
 
Pär Eggefjäll, tel: 070xxx Mail: xxx  
Steven Thursfield, tel: 070xxx Mail: xxx 
 
Vi hoppas på att några av er vill hjälpa oss med vår uppsats och vi ser fram mot flera trevliga 
pratstunder med er!  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Pär Eggefjäll & Steven Thursfield 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 
 
Informerat samtycke  
 
Intervju för kandidatexamensarbete av Pär Eggefjäll och Steven Thursfield, 
Socionomprogrammet, Lunds Universitet  
 
Denna intervju är en del av en studie där vi vill undersöka hur föreningsaktiva äldre ser på 
gemenskapen i sina föreningar, hur den skapas, bibehålls och vad den består i. Studien följer 
de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa principer gäller 
följande krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. 
 

 
Respondenterna kommer att avidentifieras och den information de lämnar kommer endast att 
användas inom ramen för examensarbetet. Efter godkänd examination kommer studien att 
publiceras digitalt på Lunds universitets databas för examensarbeten. Respondenterna har 
möjlighet att ta del av den färdiga studien, om de så önskar.  
 
Jag har mottagit skriftlig och muntlig information om studien samt haft möjlighet att ställa 
frågor och är medveten om att jag när som helst har möjlighet att avbryta mitt deltagande. 
Jag är medveten om att intervjun kommer att spelas in och transkriberas.  
 
Härmed samtycker jag till att delta i studien:  
 
 
Datum och ort _____________________________________________________________  
 
Namnteckning _____________________________________________________________ 
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