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”Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktigaste med hur vi bor är hur det låter oss 
att leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagar sig till våra liv”.1

Inledning 
Under 1980- och 90-talen växte en ny form av boende fram i Sverige, seniorboenden eller så 
kallade 55-plus-bostäder. För pigga pensionärer skapades därigenom ett alternativ till den 
dominerande kvarboendenormen, vilken innebär att äldre förväntas vilja bo kvar hemma så länge 
som möjligt. Seniorbostaden kom att erbjuda ett tryggt, lättillgängligt och aktivt boende på äldre 
dar. Närhet till kulturutbud, affärer och olika serviceutbud prioriterades.2 Bakomliggande orsaker 
och behov av denna förändring härrör troligen ur det faktum att vi står inför en 
”åldringsexplosion”, då så många som 1,1 miljoner 40-talister kommer gå i pension inom de 
närmsta åren.3 I tidigare forskning kring rekordgenerationen har just en förväntning på en 
utveckling i boendefrågan kunnat utläsas. Då 40-talisterna generellt är mer resursstarka och har 
bättre hälsa än tidigare generationer, anses deras benägenhet att byta bostad på äldre dar öka. 
Genom en flytt kan de skapa sig en bekvämare tillvaro och undvika tungt arbete med trädgård 
eller för stora bostäder och istället satsa på socialt umgänge, fritidsintressen och trygghet inför 
ålderdomen.4 I denna uppsats är fokus på dem som valt att bosätta sig i ett av dessa nya 
seniorboenden och deras tankar kring åldrande och förväntningar på den nya bostaden. 
Bostadsföretagets motivering bakom byggnationen är att seniorerna blir allt fler, samtidigt som 
förväntningarna, behoven och engagemanget i boendet ökar. Intresset för detta seniorboende är 
större än någonsin, enligt bostadsföretaget. Boendet inriktas mot trygghet, lugn och ro, men 
också aktiviteter och gemenskap mellan de boende. Tre centrala begrepp som ligger till grund för 
planeringen av seniorboendet är Trygghet, Tillgänglighet och Tillsammans.5

 
Hittills finns väldigt lite forskning kring seniorbostäder i Sverige och det saknas därför såväl 
överblick över beståndet som djupare kunskap om vad bostäderna har för betydelse för de 
boende och för samhället.6 Medan andra studier lägger vikten vid flyttningstendenser, samhällets 
utveckling i boendefrågan eller byggandet av nya bostäder, ska denna uppsats belysa åldrande 
idag och äldres boendepreferenser ur ett individperspektiv. För att förstå boendets betydelse och 
framtid är det väldigt viktigt att utifrån individens intressen och behov förstå vad som eftersöks i 
en bostad, samt vad det innebär att åldras i dagens samhälle. Äldre är en alltmer heterogen grupp 
med olika anspråk och intressen, vilket ökar behovet av individinriktade studier för att se hur 
ålderdomen ska kunna bli mer anpassad och trivsam.  

                                                 
1 Fagerberg, Sven (Stockholm, 1980) Vi bor för att leva s. 195 
2 Malmberg, Bo (Stockholm, 2004) Från eget småhus till egennyttan s. 16 
3 Hjortsjö-Norberg, Marianne, (Jönköping, 2003) Att leva och bo i särskilt boende s. 8f 
4 Malmberg (Stockholm, 2004) s. 56-69 
5 http://www.hnab.se/utsikten/ 2007-12-13  
6 Paulsson, Jan & Sundberg, Sylvia ”Seniorboende i Sverige – idéer, erfarenheter och framtidsperspektiv” i 
Tillgänglighet och boende (Stockholm, 2002) SoU 2002:29 s. 1 

http://www.hnab.se/utsikten/
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Syfte 
Denna uppsats har som syfte att utifrån enskilda äldres perspektiv belysa förväntningar på och 
föreställningar kring ett seniorboende, samt hur denna boendeform sätts i relation till 
åldrandeprocessen. Genom kvalitativa intervjustudier undersöks vad det är för behov och 
förväntningar som ligger bakom en flytt från ett hem till en ny bostad, och varför denna bostad 
är just ett seniorboende. Begrepp som trygghet, gemenskap och tillgänglighet är grundläggande i 
forskning kring äldre och boende och kommer att vara så även i denna studie. Uppsatsen belyser 
även hur äldres identitetsskapande och deras tankar kring livet som seniorer påverkas av 
normativa föreställningar kring åldrande och hur det inverkar på valet av boende. Ambitionen är 
dels att tillföra ny kunskap inom ett område som ännu är relativt outforskat, dels att bidra till 
utökad forskning som har individen som utgångspunkt. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för upplägget av analysen och fungerar som redskap för 
att kunna besvara syftet: 

- Vilka är förväntningarna på seniorboendet och i vilken utsträckning har dessa påverkat 
valet av boende? 
- Vad har begrepp som trygghet, tillgänglighet och gemenskap för innebörd och betydelse 
för de boende? 
- Vilka är de som väljer att flytta till ett seniorboende?  
- Hur tänker informanterna kring åldrande och livet som senior? Hur påverkar dessa tankar 
och föreställningar deras vardag och inställning till boende? 

Disposition 
Utifrån formulerat syfte följer närmast en presentation av tidigare forskning samt därefter en 
genomgång av den teoretiska referensramen. I analysen kommer dessa att utgöra bollplank och 
förankra empirin i en större kontext. I det därefter följande metodkapitlet presenteras Grundad 
teori som metod och de för uppsatsen användbara analysverktygen, samt en reflektion kring 
forskarens roll och etiska ansvar i förhållande till empiriskt och teoretiskt urval och även under 
intervjusituationen. Resultatredovisningen innehåller tre kapitel, varav de första två utgör en 
presentation av informanternas utsagor kring livet som seniorer samt föreställningar och 
förväntningar kring seniorboendet. Dessa förtydligas genom citat och referat hämtade ur 
intervjuerna. I det tredje kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av tidigare 
forskning och problematiseras utifrån teorin. Slutligen följer en avslutande diskussion där nya 
tankegångar och problem diskuteras utifrån vad som framkommit i analysen. Här följer också 
förslag på vad som behöver forskas vidare kring i framtiden och ifall denna studie genererat nya 
frågor och vilka resultat som skulle vara intressanta att fördjupa sig i men som inte fått utrymme i 
denna uppsats.  
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Tidigare forskning 
Jan Paulsson, lektor inom arkitektur, är en av få som skrivit om 55+-boenden i Sverige. Han är 
övervägande positivt inställd till denna typ av boende då det ger äldre en chans att flytta till en 
anpassad miljö medan de fortfarande är friska och vitala och tillsammans i en förhoppningsvis 
god grannsämja kan utveckla nya livsstilar och trivas i sällskap med andra i samma ålder. Han 
menar att det inte behöver vara negativt att äldre väljer ett mer segregerat boende, för sin egen 
del. Däremot anser han att själva boendets utformning och anpassning för äldre kan behöva mer 
genomtanke då de som flyttar in bara blir allt äldre och många efterhand troligen kommer att 
behöva mer stöd i hemmet och/eller slutligen flytta ännu en gång.7 I SOU-rapporten Riv 
ålderstrappan diskuteras äldres flyttningsmönster och vad som är vanliga bakomliggande orsaker till 
flytt i senare delen av livet. Hus som kräver mycket arbete, trädgårdsarbete, för stora boytor eller 
svårtillgänglighet i boendet, som exempelvis avsaknad av hiss är några av de vanligaste orsakerna, 
framgår av rapporten. I val av ny bostad prioriteras närhet till natur, balkong, och hushållsnära 
tjänster, medan många anser det mindre viktigt eller helt oviktigt att bo med människor i samma 
ålder.8 Andra faktorer som enligt tidigare forskning visat sig vara viktigt i boendet för äldre är hiss 
och närhet till service, centrum och kommunikationer. En övervägande majoritet väljer dock att 
bo kvar i sina boenden så länge de kan, även om den senaste forskningen visar att det finns 
tendenser till att detta sakta håller på att förändras. Att äldre är friska och rörliga längre upp i 
åldrarna, vilket bidrar till högre medellivslängd och att den ekonomiska situationen för dem som 
går i pension idag ser bättre ut än för någon tidigare generation kan vara orsaker till att 
benägenheten bland äldre att flytta ökar.9  
 

Vad finns det då för särskilda skäl till att välja ett 55+-boende framför andra typer av boende? Då 
det finns väldigt lite forskning kring detta är det svårt att dra några generella slutsatser av de 
rapporter som gjorts, men det finns studier som visar att äldre väljer seniorboenden framför 
vanliga boenden för att de söker trygghet och ett ”bättre” boende och en gemenskap med 
grannarna. Paulsson, som gjort en studie i Sverige och Danmark som handlar just om varför äldre 
väljer att flytta till seniorboende, påpekar att innebörden av dessa begrepp dock skiljer sig från 
individ till individ.10 Sammanfattningsvis visar resultaten av rapporten att, utöver tidigare 
nämnda, är de vanligast förekommande orsakerna till flytt på äldre dar att få ett boende anpassat 
för äldre, att slippa ensamhet, att kunna ge och få stöd av grannar samt att boendet har ett visst 
läge och standard.11 Nancy Hooyman och Asuman Kiyak, psykologer och forskare vid institutet 

                                                 
7 Paulsson, Jan (Stockholm, 2002) Det nya äldreboendet s. 134 f. 
8 SoU 2002:29 (Stockholm, 2002) Tillgänglighet och boende bilaga del 1 till Riv ålderstrappan! s. 1 
9 Borgegård Lars-Erik, Fransson Urban, Håkansson Johan, Tillberg-Mattson Karin, ”Äldres flyttningar” i Tillgänglighet 
och boende (Stockholm, 2002) SoU 2002:29, s. 3 
10 Paulsson, Jan ”Det goda boendet i det tredje livet” i Den omvända ålderspyramiden (Linköping, 2005) Blücher, Gösta 
& Graninger, Göran (red.) s. 32 
11 ibid. s. 35 
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för åldrande i Washington, utvecklar i boken Social Gerontology tanken om att läget ofta är väldigt 
viktigt för äldre när de väljer bostad. De menar att äldre som flyttar har större chans att trivas i 
sitt nya boende om miljön liknar deras tidigare boendemiljö. Som ett resultat av detta, menar de, 
kan man se att äldre i väldigt stor utsträckning väljer att flytta inom samma område/stad. De 
refererar också till Eugene Litwak och Charles F. Longino som i the Gerontologist skrivit mycket 
om flyttningsmönster och de presenterar en tes om att äldre oftast flyttar på grund av en 
förändring i livet, som försämrad hälsa eller att de går i pension, vilket ökar behovet av ett annat 
boende. De menar att valet av boende därav blir en följd av förändringens karaktär.12  

Åldrande i förändring 
Bilden av åldrande och vad det innebär att bli äldre håller på att förändras och blir mer och mer 
komplex. De traditionella föreställningarna som byggt på stereotypa, negativa bilder av åldrande 
utmanas nu i en moderniseringsprocess, av mer positiva bilder. Vissa menar att denna process 
innehåller utvecklingen av en ny, mer ungdomlig bild av pensionering, att den sociala 
konstruktionen av ”medelåder” blir ett mer flytande begrepp som beskriver mitten av livet, och 
att denna ”medelålders-period” utvidgas och blir längre. Dock är det främst de välbärgade äldre 
som har möjligheterna att ta vara på sin ålderdom och göra den till något positivt.13  Professorn 
och forskaren Lars Thornstam är en av de som påvisar hur tanken om åldrande håller på att 
förändras, men han anser inte att utvecklingen är så långt framskriden. Han menar att vi än så 
länge fortsätter att förknippa ålderdom med negativa, tråkiga attribut, som exempelvis ensamhet, 
fast det har visat sig i empiriska studier att detta inte stämmer med verkligheten. Istället kan det 
till och med vara så att ålderdomen ökar livskvalitén för vissa.14 Tidigare har ofta vikten lagts vid 
vilka förluster som ålderdomen bidrar med, som förlusten av arbete vid pensionering, medan 
empiriska studier visar att de förväntade negativa konsekvenserna av dessa förluster ofta uteblir. 
Thornstam menar att vi måste börja lära oss av verkligheten istället för att som förut bemöta 
äldre utifrån empiriskt ogrundade teorier, sluta ge näring åt de negativa myterna om åldrande. 
Därför är det viktigt att få kunskap i vad den äldre själv tänker kring livet, värden, mål, aktiviteter 
och åldrandet i sig.15  
 

Christopher Gilleard och Paul Higgs, författare till boken Cultures of ageing, skriver att det blir mer 
och mer meningslöst att tala om ålder och mena en gemensam social identitet eller att behandla 
äldre människor som en distinkt social grupp som skulle agera utifrån delade angelägenheter och 
lika intressen, då gruppen blir allt större och åldrarna sträcker över många år.16 De ifrågasätter det 
centrala i pensioneringens roll av äldres identitetsskapande. De menar att den empiriska grunden 

                                                 
12 Hooyman, Nancy R & Kiyak, H Asuman (Boston, 2002) Social Gerontology, s. 330 ff. 
13 Phillipson, Chris (London, 1998) Reconstructing old age, s. 47 f. 
14 Thornstam, Lars (New York, 2005) Gerotranscendence, s. 2 f.  
15 ibid. s. 48 
16 Gilleard, Chris & Higgs, Paul (Harlow, 2000) Cultures of ageing s. 8 f. 
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för antagandet att förlusten av arbete vid pensionering skulle skapa otillfredsställelse och dålig 
självkänsla är alldeles för svag. Äldre idag har dessutom mycket större tillgång till ett rikare liv, 
såväl materiellt, kulturellt som socialt. Tiden efter pensionen erbjuder ett nytt meningsfullt 
stadium i livet, ”den tredje åldern”. Här får individen chansen till frigörelse och att göra upp nya 
planer för sin framtid. Denna tid i livet innebär inte längre en passiv väntan utan möjligheten till 
en aktiv period och fortsatt utveckling av sitt identitetsskapande.17  

Umgänge och aktiviteter  
En vanlig föreställning om äldre är att de är ensamma, med ett litet socialt nätverk. Enligt 
Hooyman och Kiyak behöver det inte alls vara så att åldrande resulterar i minskat kontaktnät, 
utan snarare att nätverkets sammansättning kan förändras. De menar att familjen är den primära 
relationen och källan till stöd för äldre, samt att äldre prioriterar få men djupa relationer framför 
ett flertal ytliga. Då vänner med åren går bort och det kan vara svårt att skaffa nya kan ett 
seniorboende vara ett bra alternativ ur social synvinkel då där finns möjlighet att bygga 
bekantskaper med andra i samma ålder. De menar att äldre tenderar att söka vänner de kan 
identifiera sig med i form av likhet i ålder, kön, socioekonomisk status och civilstånd. 
Åldershomogenitet bland vänner och bekanta är viktigt i senare delen av livet då det ger ett 
möjligt ökat utbyte i form av gemensamma generationsupplevelser och vissa livserfarenheter.18 
Fördelar med seniorboende är att det tillgodoser vissa behov hos äldre och ger fördelar, så som 
närhet till andra människor i samma situation. Detta utan att den äldre behöver inskränka sin 
integritet, sitt självbestämmande eller boendestandard. Grannrelationen ses som den svagaste av 
sociala kontakter och innebär oftast bara ytlig bekantskap, men kan i vissa fall också innefatta 
umgänge och vänskap. 19 Seniorbostäder kan generera en gemenskap utöver det vanliga boendet, 
med hjälp av naturliga samlingspunkter som bastu, dagrum och liknande. På så sätt ökar också 
möjligheten till trygghet och trivsel i hemmet.20  
 

I boken Building a good life for older people in local communities presenteras två modeller av åldrande. 

Den första går ut på att ålderdomen är en odelad tid av förlust, förfall och socialt 
tillbakadragande. Den andra modellen presenterar en mer positiv bild av åldrande som aktivt i 
form av att vara frisk, rörlig och välmående. Enligt den första modellen är äldre passiva utan 
möjlighet att förändra sin livssituation medan den andra modellen implicerar att det finns olika 
sätt att åldras på, sämre och bättre. Större livserfarenhet kan dessutom vara ett exempel på 
fördelar som kan finnas med att bli äldre.21 Utifrån dessa modeller beskrivs två kategorier av 
äldre, varav den första kallas för ”out-and-about”. Dessa äldre har många intressen, stort 

                                                 
17 Gilleard & Higgs (Harlow, 2000) s. 32 ff. 
18 Hooyman & Kiyak. (Boston, 2002) s. 277-297 
19 Sollbe, Barbro (red.) (Stockholm, 1988) Familjekrets, grannskap och samhälle, s. 34 ff. 
20 ibid. s. 119 
21 Godfrey Mary, Townsend Jean & Denby Tracy (York, 2004) Building a good life for older people in local communities. S. 2 
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umgänge och är inte rädda för att utvecklas och skaffa nya hobbys även efter pensionen. Den 
andra kategorin kallas ”restricted”, vilket ungefär betyder inskränkt eller begränsad. De som 
tillhör denna kategori är mer bundna till hemmet, av olika anledningar oförmögna att ta sig ut 
självständigt och de blir isolerade, antingen av fysiska eller sociala skäl. Denna grupp ökar med 
åldern. Till följd av denna isolering minskar livskvalitén, då sociala relationer både med familj, 
vänner och grannar är av väldigt stor betydelse för äldre.22

Teoretisk referensram 
Den teoretiska ansatsen i denna uppsats utgår från socialgerontologin och gerotranscendence-
teorin. Socialgerontologi är läran om åldrandet ur ett socialt perspektiv och gerotranscendence 
kan ses som en utveckling av denna lära då den uppmärksammar nya kategorier av äldre och 
försöker få bort förlegade föreställningar om åldrande. Socialgerontologin består av ett flertal 
olika teorier som har utvecklats från 1950-talet fram till 1990-talet. Här presenteras endast de för 
uppsatsen mest relevanta teorierna. Viktigt att påpeka är att teorierna inte behöver utesluta 
varandra utan snarare med fördel kan komplettera varandra, för att ge en mer övergripande och 
samtidigt mer nyanserad bild av verkligheten.23  
 

En av de tidigare teorierna, aktivitetsteorin, kom som ett försök att förklara hur individen 
anpassar sig till åldersrelaterade förändringar, så som pensionering, försämrad hälsa/fysik och 
rollförlust. Åldrande ses som en förlängning av medelåldern, ett sätt att behålla status på äldre 
dar. Tanken är att ett aktivt liv ökar livskvalitén, ger en mer positiv självbild och bättre 
anpassningsförmåga. Aktiva äldre antas ta del i många och varierande produktiva roller/uppgifter 
som frivilligorganisationer och fritidsrörelser.24 Tanken är också att äldres självbild stärks genom 
att inte passiviseras. Denna teori har anammats inom äldrepolitiken. Kritiken mot aktivitetsteorin 
är att den inte beaktar de stora individuella skillnaderna utan lätt homogeniserar äldre som grupp. 
25 Det är viktigt att ta i beaktande att värdet i att ha ett aktivt liv förmodligen varierar med 
personlighet, livserfarenhet och ekonomiska och sociala resurser. En teori som utmanar 
aktivitetsteorin är kontinuitetsteorin vilken beskriver hur individen, istället för att skapa ett nytt 
liv och en ny identitet, behåller ett konstant beteendemönster när hon/han åldras och ersätter 
förlorade roller med liknande nya. Tanken är att identiteten inte förändras nämnvärt på grund av 
ålder och att personligheten bibehålls samt att livskvalitén och tillfredsställelsen i livet avgörs av, 
tvärtemot vad aktivitetsteorin hävdar, hur väl nuvarande aktiviteter och livsstil hänger samman 
med tidigare livserfarenheter. Som äldre vill vi fortsätta att vara som vi var som unga. Detta 
innebär alltså att de som tidigare i livet varit involverade och aktiva i olika föreningar eller 
organisationer kommer att fortsätta med det eller hitta liknande aktiviteter att ersätta dessa med, 

                                                 
22 Godfrey, Townsend & Denby (York, 2004) s. 104-113 
23 Samuelsson, Gillis “Det sociala åldrandet” i Gerontologi (Stockholm, 2000) Dehlin, Ove (red.) s. 282 
24 Hooyman & Kiyak (Boston, 2002) s. 258 f.  
25 Samuelsson, Gillis “Det sociala åldrandet” i Gerontologi (Stockholm, 2000) Dehlin, Ove (red.) s. 253 f.  
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medan de som levt ett mer passivt och tillbakadraget liv kommer att fortsätta så på äldre dar.26 
Slutligen har vi adaptationsteorin som handlar om hur välanpassad den äldre känner sig i sitt nya 
boende och vilka processer som ligger bakom. Anpassning är en aktiv process som rymmer bl.a. 
motivation, drömmar och hopp. För att kunna anpassa sig till ett nytt boende krävs stimuli. 
Bemötande i boendet, närmiljön, sociala nätverk, värderingar och attityder från individen själv 
kan vara olika exempel på sådan stimuli som underlättar eller försvårar en anpassning till 
exempelvis ett nytt boende.27  
 
Jan-Erik Hagberg, som forskar kring äldre och boende vid Linköpings Universitet, presenterar 
fyra tankefigurer av hur vi ser på åldrande som utgår från gerontologins huvudperspektiv och kan 
kopplas till ovanstående teorier. Tankefigurerna problematiserar hur vi ska se på individens sena 
livslopp, som en kontinuerlig utveckling eller en övergång till en ny livsfas som existentiellt är 
annorlunda än den föregående. Hagberg bekräftar att den dominerande tankefiguren inom 
äldrepolitiken länge har varit att aktivitet är avgörande för äldres välbefinnande och hälsa. Han 
menar dock att tankefiguren av den aktive äldre kan ses i två kontrastbilder, som att äldre 
behöver stöd och uppmuntran av andra för att vara aktiva, eller som att äldre genom erfarenhet 
och förmågor är en resurs för andra och för samhället. Tankefigur två handlar om förlust – att 
uppfatta ålderdomen som ett successivt förfall av fysiska och mentala förmågor, så att säga den 
skröpliga och svaga åldringen. Tankefigur tre, avskildhet, går ut på att äldre lever bäst tillsammans 
med andra äldre som delar liknande intressen. Detta framlevs av den flyttande pensionären. Och 
den sista tankefiguren, tillbakadragande, lägger vikten vid att samhället och individen ömsesidigt 
avlägsnar sig från varandra. Individen väljer att vid högre ålder dra sig tillbaka från samhället 
genom att dra ner på aktiviteter och sociala sammanhang. Denna individ kan kallas den isolerade 
och ensamma.28   
 

Gerotranscendence kan ses både som en utveckling och ett ifrågasättande av gerontologin. Dess 
främsta syfte är att ifrågasätta teorier som ser åldrande som något negativt, ensamt och besvärligt 
och där utgångspunkten är att detta stämmer överens med de äldres upplevelser. 
Gerotranscendenceteorin vill beskriva utvecklingsmönster som sträcker sig bortom den gamla 
dualismen mellan aktivitet och tillbakadragande som råder inom socialgerontologin. Denna 
dualism ger näring åt myter och föreställningar som lägger fokus på förlust och ensamhet. 
Thornstam menar att många äldre inte alls upplever dessa negativa effekter, men att man hittills 
inte lyssnat särskilt noga på de äldre själva. Vissa kan till och med uppleva en förbättring av 
levnadsstandard och livskvalité.29 Gerotranscendenceteorin flyttar fokus till den åldrande 

                                                 
26 Hooyman & Kiyak (Boston, 2002) s. 261 
27 Hjortsjö-Norberg (Jönköping, 2003) s. 14f.  
28 Hagberg, Jan-Erik ”Vi har aldrig varit gamla. Så hur vill vi bo när vi blir det?” i Den omvända ålderspyramiden 

(Linköping, 2005) Blücher & Graninger (red.) s. 50 f.  
29 Thornstam (New York, 2005) s. 2-16 
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personens subjektiva uppfattning av aktiviteters betydelse, värden och mål med livet och tankar 
kring åldrande samt hur detta skulle kunna utveckla socialgerontologin. Samtidigt kan nya idéer 
med fördel kombineras med ovan beskrivna teorier. En utveckling mot gerotranscendence skulle 
bland annat kunna inkludera en omdefinition av uppfattningen om tid och rum, en omdefinition 
av uppfattningen om liv och död, en ökad känsla av samhörighet med andra generationer än sin 
egen, ett minskat intresse i materiella ting och en minskning i egocentrism.30  

Metod och reflektion 
Utifrån det för uppsatsen formulerade syftet och tanken att låta empirin styra utformandet av 
uppsatsen föll valet av metod på Grounded theory. Den är från början en teorigenererande 
metod, framtagen av Barney Glaser och Anselm Strauss. Därefter har metoden utvecklats av 
bland andra Strauss och Juliet Corbin och Kathy Charmaz. Utvecklingen har gått från ett 
objektivistiskt ontologiskt perspektiv, där Glaser utgår från att det finns en verklighet oberoende 
av aktören, till Strauss och Corbins mer konstruktivistiska och postmoderna riktning, då de 
menar att en teori inte framträder utan konstrueras.31 Syftet med denna uppsats är inte att finna 
någon sanning i informanternas utsagor, då jag inte anser det vara möjligt, utan att med ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt försöka förstå och beskriva den verklighet som de berättar om. 
Målet är att öka kunskapen och förståelsen av en mindre population i en specifik situation och 
tid. Med denna inriktning förefaller det rimligt att luta mig mer mot Strauss och Corbin som 
säger att all forskning utifrån GT inte behöver vara nyskapande och stödjer det mer 
konstruktivistiskt ontologiska och epistemologiska paradigmet.32  
 

Kvalitativ ansats lämpar sig bäst för denna typ av studie, där intresset ligger på att belysa enskilda 
människor, livsöden, vardagsföreteelser, sociala och kulturella sammanhang osv.33 Strauss & 
Corbin menar att forskning varken kan eller bör vara helt förutsättningslös då forskaren 
oundvikligen påverkas av tidigare erfarenheter, intressen, fördomar och andra förförståelser. 
Kvalitativ forskning förutsätter därför goda teoretiska kunskaper inom området och att forskaren 
i så stor utsträckning som möjligt ska sträva efter objektivitet i mötet med informanten. Jag har 
valt att inför intervjuerna läsa in mig på tidigare forskning då jag delar denna tanke om att 
forskning ej går att bedriva förutsättningslöst och anser att även om det färgar mitt teoretiska 
utgångsläge, bidrar det också med erfarenhet och kunskap vilket hjälper till att bredda och lyfta 
min förståelse av fältet och kan ge bättre djup åt studien. En styrka med att vara inläst på området 
är även hur det underlättar urskiljandet av relevanta kategorier i data. Då jag ändå bär med mig 
förkunskaper och på så vis färgar analysen anser jag det bättre att låta dessa styras av relevant 
forskning än enbart av egna erfarenheter och intressen. Viktigt är att vara reflexiv och granska sin 

                                                 
30 ibid. s. 41 ff. 
31 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid (Stockholm 2003) Grundad teori, s. 31 
32 Strauss, Anselm L & Corbin, Juliet M (California, 1998) Basics of qualitative research s. 99  
33 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) (Lund, 1999) Etnologiskt fältarbete s. 21 
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egen förförståelse och hur urval gjorts av både tidigare forskning och informanter. Det är även 
viktigt att inte försöka tvinga sina egna kategorier på empirisk data, utan låta den empiriska 
verkligheten styra kategoriskapandet och att hela tiden kontrollera och jämföra nya kategorier och 
begrepp med sina data för att se att de bygger på relevanta och verkliga antaganden.34  
 

Två intervjuformer lämpar sig huvudsakligen för kvalitativ forskning, nämligen ostrukturerad och 
semistrukturerad intervju. För att undersöka ett specifikt tema, som boendets betydelser på äldre 
dar, är det fördelaktigt att tillämpa en frågemall under intervjun då ett visst mått av struktur 
underlättar en jämförelse av intervjuerna så att de i stor utsträckning behandlar samma teman och 
kategorier.35 Därav föll valet på den semistrukturerade intervjun, vilken förespråkar ett 
utformande av en intervjuguide över de teman som samtalet med informanten ska röra sig kring. 
Samtidigt ges informanten stora möjligheter att utveckla samtalet och svaren på sitt eget sätt, 
vilket gör det lättare att hitta nya infallsvinklar och svaren blir mer fullödiga. Intervjumetoden är 
även icke-standardiserad, vilket innebär att frågorna och intervjusituationen inte är exakt 
densamma för alla intervjuade. Utifrån informanternas egna önskemål har vissa intervjuer tagit 
plats i hemmet, några i universitetets lokaler och en per telefon. Detta skapar olika förutsättningar 
för intervjusituationen, då informanter som intervjuas i hemmet möjligen kan känna sig något 
tryggare då det är deras hemmaplan medan de som kommer till universitetet kan känna ett visst 
underläge. Då informanterna själva valt både plats och tid har jag minimerat riskerna för 
besvärande intervjuförhållanden.36  

Urvalsprocessen 
Teoretiskt och empiriskt urval är betydande processer som är viktiga att tydliggöra då de kommer 
att påverka både analysen och resultaten av studien. Vissa menar till och med att forskaren 
genom att bestämma urval av teori, empiri och analysmetoder skapar sin egen empiri.37 Det 
empiriska urvalet koncentreras i denna uppsats till ett hushåll per våningsplan och strävar efter en 
jämn spridning mellan män, kvinnor, ensamstående och sammanboende samt att representera 
både äldre och yngre pensionärer. Detta för att försöka skapa en grupp som är mer representativ 
för seniorboendet i helhet. Anledningen till urval efter våningsplan hör också ihop med 
representativiteten, då lägenheterna ökar i hyra ju högre våningsplan de ligger på. Att bara välja 
informanter från de översta eller understa våningsplanen skulle därför kunna ses som icke 
representativt för hushållen i helhet. Eftersom homogeniteten i urvalsgruppen vad gäller faktorer 
som ålder, etnicitet och möjligen ekonomiska förutsättningar är relativt stor kan även ett mindre 
urval vara representativt för de boende. Då målet är att hitta mönster snarare än att generalisera 

                                                 
34 Strauss & Corbin (California, 1998) s. 89 
35 Bryman, Alan, (Malmö, 2002) Samhällsvetenskapliga metoder s. 300 ff. 
36 Trost, Jan, (Lund, 1993) Kvalitativa intervjuer  
37 Kaijser & Öhlander (red.) (Lund, 1999) s. 20 
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data och överföra dem på en större grupp borde detta inte skapa några större problem.38 
Slutsatser som dras i uppsatsen ska ej generaliseras och tillämpas på andra äldre som lever i 
seniorboenden, däremot kan uppsatsen vara till stöd och nytta för andra som vill forska inom 
detta område.39   
 

I urval av tidigare forskning valde jag att inledningsvis gå in så brett och förutsättningslöst som 
möjligt genom att ta del av mycket och varierad litteratur kring ämnen som ålderdom och 
åldrande, gerontologi, boendepreferenser, seniorboenden, livsloppsperspektiv etc. Forskning 
kring just seniorboenden i Sverige är inte särskilt utvecklad då det är ett relativt nytt fenomen. 
Detta har skapat svårigheter att hitta välriktad och helt relevant litteratur, vilket på ett sätt kan ses 
som positivt då uppsatsen inte kommer att färgas av andra studier som gjort samma sak, utan av 
kunskaper som baseras på en rad forskningsområden som ändå ligger nära ämnet för studien. 
Kategorier som framkommit ur intervjuerna har sedan fått visa vilken del av teorier och tidigare 
forskning som är lämplig att presentera och använda i uppsatsen. 

Analysverktyg 
I detta avsnitt presenteras de verktyg som fungerat som stöd vid analysen av intervjuerna. 
Transkriberingen, att omvandla intervjuerna från tal till text, är den process som möjliggör 
analysarbetet. Det viktigaste är att vara konsekvent i sitt sätt att återge vad som sagts, och att 
informantens berättelse återges korrekt, med dennes egna ordval. Citat och referat ur intervjuerna 
presenteras i skriftspråk för att underlätta läsningen och förståelsen för läsaren, utan att essensen 
och ordval ändras, likväl som ordföljd eller meningar.40 Under intervjun eftersträvas objektivitet, 
medan under transkriberingen och i analysen av data kommer egna erfarenheter och kunskaper 
från exempelvis tidigare forskning till nytta. Ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt omöjliggör 
en tolkning opåverkad av subjektiva erfarenheter.41  
 
I analysarbetet tillämpades de för grundad teori vanligaste verktygen, nämligen kodning, konstant 
komparation och delvis teoretisk mättnad. Det finns tre varianter av kodning, nämligen öppen, 
axial och selektiv kodning. Det är främst de första två som kommer till användning i denna 
uppsats då den selektiva kodningen främst nyttjas för teoriskapande vilket inte är mitt syfte. 
Liksom varje kodningsprocess bör, har så även denna inletts med öppen kodning där empirisk 
data läses ingående flertalet gånger, för att forskaren sedan ska kunna namnge begrepp och 
kategorisera olika fenomen. Enkelt förklarat innebär kodning att forskaren ställer frågor till sin 
text, frågor som var, vem, vad, när, hur etc. Därigenom skapas kategorier vilka hjälper till att 
klassa och ordna empirisk data. Kategorierna får mening genom att sättas i kontextuella 

                                                 
38 Bryman, (Malmö, 2002) s. 110 ff.  
39 Kvale, Steinar, (Lund, 1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s 42 ff.  
40 Atkinson, Robert, The life story interview (California, 1998) s. 55 
41 ibid. s. 73 



 11

sammanhang där de ges specifika syften.42 Öppen kodning handlar alltså om att bryta ner sina 
data i små delar, som ord, meningar och mindre stycken, och ta en närmare titt på dessa för att 
senare kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika kategorier. I nästa steg av 
kodningsprocessen, vilken kallas för axial kodning, används de kategorier som sorterats ut i den 
öppna kodningen och skapar nya konstellationer. Det går ut på att leta efter centrala fenomen, 
händelser och idéer, men även kausala samband som skapar nya fenomen. Det är främst genom 
den axiala kodningen som subkategorier tar form och relateras till kategorier och kärnkategorin 
framträder.43  
 
Analysverktyget teoretisk mättnad har både sina för- och nackdelar, men är svårt att uppnå då 
uppsatsen är tids- och utrymmesbegränsad. Det är tidskrävande och ovisst att låta empirin styra 
processens framfart. Samtidigt ger det många fördelar i slutresultatet då en mättad kategori säger 
mer om verkligheten än ett antagande baserat på för få utsagor. Att fortsätta insamlingen av data 
tills kategorierna är mättade skulle öka validiteten och reliabiliteten i slutresultaten, anser jag. Här 
inleds analysprocessen med ett mindre antal intervjuer som transkriberas och kodas öppet, för att 
sedan fylla på med data från ytterligare intervjuer. Detta möjliggör ett mer selektivt urval av 
informanter mot slutet, för att nå ett mer representativt resultat. Teoretisk mättnad används så till 
vida att kategorier formuleras utifrån tidigt insamlad data, för att dess art och innehåll sedan med 
hjälp av ytterligare data kan bestämmas och beskrivas. En kategori rymmer ett flertal begrepp 
som har gemensamma egenskaper som kategorin påvisar.44  
 
Slutligen används kontinuerlig komparation som är viktig för att vidmakthålla ett nära samband 
mellan empiri och konceptualisering, så att det nära sambandet mellan data och kategorier och 
begrepp inte förloras. Jämförelsen är en tvådelad process som dels går ut på att jämföra data för 
att få fram kategorier, och dels att jämföra kategorier för att skapa mening och samband dem 
emellan.45 Komparationen pågår under hela kodningsfasen. Är två kategorier för lika bör de 
tillsammans bilda eller ingå i samma kategori, vilket gör att antalet kategorier reduceras och 
renodlas så att skillnader mellan kategorier tydliggörs och subkategorier skapas.46 Även 
komparationen kan ses som en godtycklig process då det är jag som utifrån mina kunskaper och 
erfarenheter bestämmer vad som bildar en kategori och vad som skiljer den mot andra. Genom 
att redovisa processen så genomskinligt som möjligt och därmed öka utsikten att läsaren gör 
samma antaganden och tolkningar, hoppas jag kunna minska brister och otydligheter i analysen.  

                                                 
42 Dey Ian, “Grounded theory” i Qualitative research practice,  Seale Clive, Goko Giampietro, Gubrium Jaber F & 
Silverman David (red.) (London, 2007) s. 88  
43 Strauss Anselm & Corbin Juliet Basics of qualitative research (California, 1990) s. 96- 114 
44 Bryman, (Malmö, 2002) s. 376 
45 Dey, Ian “Grounded theory” i Qualitative research practice (California, 2007) s. 88 
46 Strauss & Corbin (California, 1990) s. 62-69 
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Forskningsetiska överväganden 
En forskare ställs inför en rad etiska och moraliska ställningstaganden och dilemman. Det är en 
ansvarsfull uppgift som kräver stor respekt för dem som berörs av studien, en balansgång mellan 
viljan att sprida kunskap kring ett område och att undvika att informanter känner sig uthängda. 
Det kräver ett ansvarstagande för hur analysen och informanternas utsagor kommer att tolkas av 
omvärlden. För att säkra informanternas trygghet och integritet kommer deras namn att vara 
fingerade i uppsatsen, liksom namnet på det specifika seniorboendet och orten där detta kommer 
att byggas. Detta för att ytterligare minska risken för igenkännande av informanterna. De 
kommer också få möjligheten att själva påverka graden av anonymisering.47 Det empiriska 
materialet kommer att framarbetas genom en social interaktion mellan mig och informanterna. 
Som Guvå och Hylander skriver måste forskaren ständigt analysera sitt eget förhållande till sina 
data, det vill säga förhålla sig reflexivt till sitt material.48 Jag måste fundera över vilka 
konsekvenser en intervju kan få för informanten och också informera denna om sina rättigheter 
att när som helst dra sig ur. Däremot kan det vara till nackdel att prata för mycket med 
informanten om risker osv. då denne kanske drar sig ur och känner sig osäker utan anledning.49 
För att undvika etiska dilemman kommer jag att följa Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på 
forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.50  

Presentation av informanter  
Till grund för analysen i denna uppsats ligger åtta informanters utsagor kring åldrande och 
boendets betydelse på äldre dar. Informanterna består av en grupp seniorer i åldrarna 63 till 88 år, 
varav de flesta är mellan 74 och 80 år, där den gemensamma nämnaren är att de alla under 
uppsatsens gång kommer att flytta in på ett specifikt seniorboende. Tre av informanterna är 
kvinnor och fem är män. Tre av dem är ensamstående efter skilsmässa eller partners bortgång 
medan tre andra informanter lever som gifta i parförhållanden sedan många år och två av dem 
har jag intervjuat som ett par tillsammans. Två av informanterna har inlett nya relationer på äldre 
dar efter tidigare partners bortgång, varav den ena nu lever i ett samboförhållande och den andra 
i ett särboförhållande. Sex av informanterna har tidigare bott i småhus medan två flyttar till 
seniorboendet från långvarigt boende i lägenhet. Alla informanterna är födda i, och har levt sina 
liv i Sverige och sex av dem är uppvuxna och har under större delen av livet levt i Norrköping 
med omnejd. Utbildning och arbetslivserfarenhet ser ganska olika ut mellan informanterna, men 
ingen kan idag klaga över ekonomiska svårigheter utan säger själva att de har så de klarar sig. 
Kvinnorna i studien kommer att presenteras som Rut, Anna och Inger. Rut och Inger är båda 
omkring 75 år medan Anna är äldre. Männen går i studien under namnen Bertil, Gustav, Sven, 
Karl och Åke, där Karl är yngst på 63 år medan de övriga är mellan 75 och 80 år.  

                                                 
47 Alver, Bente Gullveig & Øyen, Ørjar Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1997) s. 93 
48 Guvå & Hylander (Stockholm, 2003) s. 11 
49 Kvale (Lund, 1997) s. 107-113 
50 www.codex.vr.se 2007-11-13  

http://www.codex.vr.se/
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Resultatredovisning 
I följande avsnitt kommer informanternas utsagor kring det liv de lever idag och tankar kring 
seniorboendet att presenteras med hjälp av referat och citat ur intervjuerna. Fokus ligger på att ge 
en bild av var och en av de åtta informanterna samt att belysa likheter och skillnader i deras syn 
på exempelvis trygghet och granngemenskap. Det är dock varken möjligt eller meningen att dessa 
resultat ska överföras på en större grupp eller tolkas som representativt för alla boende i huset 
eller på andra seniorboenden. Resultatredovisningen är uppdelad i tematiska områden, baserat på 
vad som varit mest genomgående i intervjuerna samt vad som är mest intressant och relevant 
kopplat till studiens syfte. Detta sätt att redovisa intervjuerna på är lämpligt då gemensamma 
temaområden samt likheter och skillnader som framkommer ur informanternas berättelser, 
presenteras på ett lättillgängligt sätt. För att underlätta läsarens tolkning av resultaten och 
förståelse för informanternas berättelser ges en kortare presentation av informantgruppen tidigare 
i denna uppsats. Där presenteras viss intressant bakgrundsinformation kring urvalsgruppen, i 
förhållande till exempelvis civilstånd, ålder och kön.   
 
Resultatredovisningens tematiska områden är indelade i två kapitel. I det första beskrivs 
seniorerna och hur deras liv gestaltar sig idag, vad gäller aktiviteter, hälsa och socialt umgänge. I 
det andra och mer omfattande kapitlet ligger fokus på seniorboendet och förhållanden som rör 
detta. I de här två inledande kapitlen presenteras alltså informanternas tankar och åsikter. Först 
därefter, i den tredje delen av resultatredovisningen kommer dessa att jämföras och analyseras 
med hjälp av tidigare forskning och teorier. Denna struktur gör läsningen mer överblickbar och 
ger mer utrymme åt empirisk data.  

Livet som senior 

Aktiviteter och livsstil 
Och det får jag nog säga, jag trodde aldrig det kunde vara så bra att vara pensionär, som det var 
när jag väl kom dit. – Sven, 75 år. 

Den bild som informanterna ger av sina liv som pensionärer, visar på väldigt aktiva människor 
med flera olika fritidsintressen. Vari deras aktiviteter består varierar rätt så mycket, allt från 
friluftsliv till teaterbesök, från handarbete till musicerande och dans eller umgänge med barnbarn 
och vänner. Det framkommer inga skillnader mellan de yngre och äldre informanterna i varken 
grad eller typ av aktiviteter, utan det verkar helt vara intresse och möjligen tillgänglighet som styr 
vad de valt att ägna sin tid åt. De mer fysiskt krävande aktiviteterna, som exempelvis tennis, dans 
och curling förekommer bland både de yngre och äldre. Flera av dem som ägnar sig åt 
idrott/friluftsliv påpekar att de tror att det är viktigt att hålla igång, både för kroppen och 
huvudet, att få både motion och mental stimulans. Det kan uppfattas som att de tänker att de 
själva kan påverka åldrandeprocessen och fördröja den genom att vara aktiva i både sinne och 
kropp, att deras fysiska och mentala förmågor skulle brytas ner fortare utan stimulans. 
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Informanterna berättar att de alltid har varit aktiva på något eller flera sätt, men arbetet och familj 
har tidigare tagit mycket tid i anspråk. Flera av informanterna har fått mer aktiva liv efter att de 
gått i pension. De har då fått möjligheten att utveckla intressen som de tidigare inte haft tid eller 
intresse för. Exempelvis började Sven spela dragspel då han blev pensionär, eftersom han tidigare 
inte haft tid för detta intresse som följt honom sen barndomen. Idag är han mycket aktiv och 
åker runt och spelar flera gånger i veckan. Även Bertil har utvecklat sitt musicerande efter 
pensionen och spelar nu trumpet tillsammans med vänner på fester och för äldre som inte 
kommer ut så lätt. Inger började med körsång när hon blev pensionär, ett intresse sedan länge 
men som hon inte förrän då vågade ge utlopp för. Gustav, idag 80 år, började för ett par år sedan 
att släktforska då han ville fylla i kunskapsluckorna kring sin släkt. Det finns många fler exempel, 
men detta är några som visar på att pensionering för dessa individer inte lett till passivitet, utan 
snarare tvärtom att de tillslut får tid över för sådant de länge velat göra.  

Välmående och rörlighet 
Så jag räknar med att kunna ge mig ut och cykla mer när jag kommer in till stan. Och ja, det är 
väl därför jag har tänkt flytta in till stan. Jag har ju bil så jag kan ju lätt ta mig ut till mina gamla 
trakter och gå i skogen i alla fall där. – Gustav, 80 år. 

Trots relativt hög ålder hos de flesta av informanterna kör många av dem bil och är därmed mer 
rörliga och har lätt att ta sig även utanför stadens centrala delar. Flera talar om att de försöker 
minska på bilkörandet och försöker undvika att köra längre sträckor. På korta distanser menar de 
att det går lika bra att gå eller cykla, alternativt åka med allmänna kommunikationsmedel. Att sluta 
köra bil eller sälja bilen verkar dock inte aktuellt förrän de av någon anledning inte längre kan/får 
köra bil. Att det kommer en tid då de kanske inte längre kan köra bil verkar inte bekymra dem 
något särskilt, eller hur de då ska färdas istället. Kanske för att de upplever att det inte är aktuellt 
just nu. 

Och så börjar ju åldern komma på oss också. Jag känner ju själv att jag är äldre och glömmer 
och jag kommer inte ihåg. Så jag får skriva upp det mesta. Men det är också en naturlig del i 
livet. Men jag har redan så mycket i huvudet. Det är fullt där uppe. – Sven, 75 år. 

När vi samtalar om hälsa och välmående uttrycker flera informanter att de känner tacksamhet 
över att ännu vara så pass friska och pigga som de är. Inger och Sven talar om att det är en gåva 
att ha hälsan i behåll. Även i samband med helt andra ämnen, uttrycker flera informanter ett 
flertal gånger under intervjuerna en nära koppling till hälsa i det dagliga livet. Inger och Gustav 
tar exempelvis upp god hälsa som en trygghet i livet. Gustav säger även att ”än så länge” är jag 
frisk. Detta och liknande små uttryck, visar på att de närmast förväntar sig en försämring av 
hälsan. Frågan är inte om, utan när, samt att livet fortsätter som nu, tills de blir sämre. Åke och 
Karl menar att framtidsutsikterna avgörs av hur väl hälsan bibehålls och när vi talar om 
förändringar i samband med flytten påpekar Sven att det viktigaste är att få behålla hälsan, så att 
han kan få nytta av det nya boendet. Vissa uttrycker hälsa som en gåva, något att vara tacksam 
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för. Andra verkar mer inne på att de kan påverka sin hälsa och talar om att hålla igång både 
kroppen och psyket, äta kostriktigt osv. för att förlänga den goda hälsan.  

Umgänge och ensamhet i vardagen 
Under intervjuerna var betydelsen av att ha bra kontakt med familj, vänner och grannar ett 
återkommande tema. Hur stort nätverk och umgängeskrets som informanterna anser önskvärt 
varierar från individ till individ, men alla framhöll att det är viktigt med ett fungerande socialt 
kontaktnät både för trygghet och för att undvika ensamhet.  För vissa var partnern eller andra 
nära familjemedlemmar viktigast, medan vissa uppskattade vänskap och större umgängen. Något 
som blir tydligt är hur ett aktivt liv inverkar på hur umgänget ser ut. De som är med i föreningar 
eller klubbar av olika slag, spelar musik eller dansar och liknande ”sociala” evenemang berättar 
om ett rikt socialt liv med stora bekantskapskretsar. Ju fler olika aktiviteter de är engagerade i 
desto större nätverk har de och mer aktivt träffar de också vänner och bekanta. Alla informanter 
säger sig dock vara nöjda med de förhållanden de själva lever i när det gäller umgänge. Ingen 
säger sig önska större nätverk eller fler vänner och bekanta. De av informanterna som ej har barn 
eller barnbarn säger sig dock sakna detta, då det inte går att ersätta med andra relationer.  

Livslågan är inte så lätt o hålla igång, när man e ensam o sisådär. Man får fundera hur man ska 
göra. Men väldigt mycket bygger ju på gemenskap. Att man har kompisar och så vidare. – 
Bertil, 79 år. 

Ett par av informanterna berättar också om hur det känns när vänner och familjemedlemmar går 
bort och hur det är att märka att det sociala nätverket börjar minska med åldern. Bertil säger att 
det känns tragiskt när personer ur umgängeskrets och bekanta i hans generation går bort, och 
tycker nu att många av hans vänner försvunnit. Han beskriver hur gemenskap är viktigt för att 
känna mening i livet. När vi talar om ensamhet vill han själv inte påstå att han är ensam då han 
träffar väldigt mycket vänner och bekanta genom föreningsliv och musiken. Han påpekar dock 
följande:  

Men det kan nog vara som så att ensamheten accelererar med åldern, så att säga man blir kvar 
själv va. Och barn och barnbarn dom e ju så upptagna också av sitt. – Bertil, 79 år.  

Jag tycker om att träffa mycket folk. Men det är ju många som avlider nu, som är äldre. Ja, så 
att, dom minskar. – Anna, 89 år.   

Anna som är äldst av informanterna ger ovanstående svar när jag frågar om hennes 
umgängeskrets. Inte helt oväntat kan konstateras att med stigande ålder blir det alltmer påtagligt 
att vänner, bekanta och familjemedlemmar i deras närhet går bort och lämnar ett stort tomrum 
efter sig. Rut som är nybliven änka berättar om betydelsen av att ha barnen nära och säger att det 
blir tomt när en partner går bort som man delat och gjort allt tillsammans med tidigare. Gustav 
som också är änkeman beskriver även han en tomhet som växer fram efter fru/makes bortgång, 
men säger att det är skillnad på saknad och ensamhet. En nära och bra relation till grannar tycker 
han har varit ett stort stöd. Både Gustav och Rut kommer att sakna den gamla 
granngemenskapen men hoppas på bra grannar och god stämning på det nya boendet. Åke är 
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också änkeman men har träffat en ny kvinna som han numer är sammanboende med. Även han 
tycker att en bra relation till grannarna är betydelsefullt, men då han liksom flera andra 
informanter upplever en generationsväxling i närområdet genom att många av de grannar som 
bott där länge nu har flyttat, luckras gemenskapen upp och det blir mer lockande att flytta vidare 
och eventuellt skapa nya kontakter. För även om informanterna säger sig vara nöjda med de 
nätverk de har idag säger de sig också vara öppna för nya kontakter och bekantskaper i det nya 
boendet.  Inger och Sven säger sig vara övertygade om att de genom flytten kommer få både nya 
bekanta och vänner. För Sven är det en av anledningarna till att han valt att bosätta sig just i ett 
seniorboende. Inger säger också att det är viktigt att bygga upp ett nätverk att ha som stöd och 
gemenskap om ens make/maka går bort först. Hon ser hur detta påverkat andra i hennes närhet 
och menar att det då finns en trygghet i att ha bra kontakt med sina grannar.  

Seniorboendet  

Bakgrund/Orsak till flyttning 
För att förstå behovet av och intresset för denna typ av seniorbostad ansåg jag det viktigt och 
intressant att kartlägga orsakerna till varför dessa informanter valt att flytta från sin nuvarande 
bostad, men också varför valet föll på just denna boendeform.  För de som valt att flytta ifrån en 
villa/radhus eller liknande var en stor anledning att boendet innebar för mycket och tungt arbete. 
Rut, Gustav, Åke, Karl, Inger och Sven har eller kommer alla att flytta från någon form av 
småhus och alla nämner arbetsbördan i trädgården och/eller behov av mindre eller mer 
omfattande renoveringar av bostaden som pådrivande orsaker till varför de bestämt sig för att 
flytta. Flera nämnde också boytan vilken, främst efter make/makas bortgång, upplevdes vara 
onödigt stor.  

Och som sagt att man har trevliga grannar förstås, det betyder mycket. Och nu håller dom som 
bodde där från början när jag flyttade in, så är det fler och fler som flyttar därifrån nu när dom 
har blivit äldre. Det blir mer och mer barnfamiljer. Som vi var när vi flyttade in. – Gustav, 80 
år. 

Ovanstående citat visar på en faktor som verkar underlätta eller påskynda flytten för flera av 
informanterna, nämligen att många av deras grannar redan flyttat och att det därmed blir en 
generationsväxling i närområdet med fler barnfamiljer och yngre par. Bertil berättar att det inte 
känns lika angeläget att bo kvar när de grannar han umgåtts med och som var i hans egen ålder 
inte längre finns kvar. Inger och Karl pratar även de om en generationsväxling som pågår i deras 
bostadsområden och hur det då har växt fram en känsla av att det är dags att flytta vidare till ett 
bättre anpassat boende. Inger beskriver i följande citat hur trevligt och även praktiskt det kan vara 
att ha yngre grannar omkring sig, men att det också får dem själva att känna sig äldre och att 
behovet av att flytta blir mer påtagligt.  

Det är ju en generationsväxling nu, så vi har ju bara unga människor omkring oss. Och det har 
vi förstått att dom tycker att vi är väldigt gamla. För dom värnar om oss hela tiden. Dom 
skottar snö och klipper gräs och ser till att vi mår bra. Ja det är så gulligt så. – Inger, 75 år. 
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Flera av informanterna talar om flytten som en förberedelse inför framtiden eller kanske ännu 
mer som en upprensning i det gamla. Bertil berättar att han ser flytten som en chans att rensa ut 
bland gamla saker och därmed underlätta för barnen och sig själv i framtiden. Åke tänker i 
liknande banor och säger att han vill flytta medan han klarar ut det själv, innan han blir för 
gammal. Karl berättar att han och hustrun resonerade som så att de ville flytta innan det var för 
sent att skapa sig en ny tillvaro. Han hade på ett föredrag hört en kvinna tala om detta med flytt 
på äldre dar och tagit fasta på ett av hennes budskap.  

Men det var ett budskap med, att bo inte kvar för länge. Och det liksom grodde väl också, att 
flytta medan ni kan. Innan någon flyttar er. Och vi tänkte så att vi flyttar nu så vi hinner skaffa 
oss andra intressen och så vidare. Och det här bo inte kvar för länge satte väl lite fart på att vi 
bestämde oss. Vi hade ju pratat hit och dit om det innan. – Karl, 63 år. 

Ur intervjuerna framgår en rad olika anledningar till varför just seniorboendet blev aktuellt att 
flytta till. Det verkar också vara relativt olika hur mycket eftertanke valet av bostad tagit i anspråk. 
Bertil, Karl, Sven, Åke och Inger framhåller det positiva i att boendet är nyrenoverat och därmed 
fräscht och modernt. De menar att de kan unna sig ett bra och bekvämt boende på ålderdomen. 
Även Rut menar att det är betydelsefullt att boendet är nytt och att alla grannar flyttar in 
samtidigt, att det skapar en trygghet. Gustav valde detta boendet eftersom det är ett 
kategoriboende som han säger, och han ser flera fördelar med att kunna bo med människor i 
samma ålder o livssituation. Liksom Rut tycker han det inger trygghet. Åke säger att han nu på 
äldre dar söker ett boende som ger lugn och ro, vilket han tror sig kunna få på seniorboendet. 
Inger och Sven tänker likadant och säger att de valde seniorboendet framför en vanlig lägenhet då 
de vill bo äldreanpassat och hoppas få lugn och ro på äldre dar. Vad de menar med äldreanpassat 
framgår inte helt tydligt. Ett krav är dock att det ska finnas hiss, något de delar med Anna och 
Karl. För Inger och Anna är det viktigt då de redan känner av svårigheten med att gå i trappor 
och Karl menar på att han och hustrun inte blir yngre och att det framöver kommer att finnas ett 
behov av hiss. Han säger även att det gärna hade fått finnas fler hissar då han tycker att två hissar 
är för lite i ett hyreshus med bara äldre.  

Tankar om boendet 
Nu har vi tagit det här valet och nu ska det bli bra det här. Vi ställer in oss på att det här ska 
vara det rätta. Det bästa för oss i livets slutskede.  – Sven, 75 år.  

Hur ser då dessa åtta individer på det boende som de valt att flytta till på ålderns höst? Jag har 
tidigare beskrivit varför de valde eller kände ett växande behov av att flytta från sina nuvarande 
boenden samt varför de ansåg seniorboendet vara ett attraktivt alternativ framför andra 
boendeformer. I detta stycke vidareutvecklas deras tankar och förhoppningar på seniorboendet, 
vad de tänker är viktigt, vad de kommer att utnyttja och vad de hoppas få ut av detta boende som 
en annan boendeform kanske inte kunnat ge.  

Man tar ju dit lite kompisar o sen så sätter man sig där o så tar man en bastu o sen så tar man 
en öl, och så går man ut på balkongen där. Det kan ju naturligtvis också, som du antydde, vara 
nånting som också slår bort ensamheten va. Och av den anledningen, jag tror att det är ett stort 
intresse. Jag tror att det är häftigt att komma upp sisådär. – Bertil, 79.  
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Vad de flesta av informanterna framhåller som fördelaktigt rent utrymmesmässigt så är det 
bastun och balkongen, vilket illustreras i citatet av Bertil. Till varje lägenhet hör en stor inglasad 
balkong och en liten öppen balkong bredvid. Det finns alltså möjligheter för alla att utnyttja både 
en öppen och en inglasad balkong, vilket många uppskattar. Det ger dem möjlighet att ”sitta ute” 
och fika eller sola sig även när det är blåsigt och innan det hunnit bli så varmt i luften, men också 
att öppna upp och få in frisk luft. Flera ser den inglasade balkongen som ett ytterligare rum där 
de kan möblera och umgås och ta en fika eller äta mat.    
 
I samband med att vi under intervjuerna talade om att boendet är nytt och fräscht, berättar flera 
av informanterna att de fått vara med och välja vissa material och färger till inredning, som golv, 
tapeter, färg på luckor och kakel. De tycker att detta är mycket bra och Åke menar att när han 
själv fått vara med och bestämma kommer han att bli mer nöjd med resultatet. Inför flytten är 
informanterna generellt väldigt nöjda och ser egentligen bara fördelar i den nya bostaden. De har 
positiva förväntningar som de kanske inte haft i samma utsträckning på ett vanligt boende. Två 
av informanterna påpekar dock att det gärna hade fått finnas någon form av service i själva 
boendet då det kan vara besvärligt att ta sig iväg när man blir äldre, samtidigt som det skapar 
trygghet att veta att någon hjälpande hand finns tillgänglig i närheten. Bertil menar att det enda 
som fattas på seniorboendet för att det ska vara fullgott som det ”goda boendet” är någon form 
av service eller någon som kan erbjuda vissa tjänster som han tycker kan vara svåra att utföra 
själv. Han lämnar dock möjligheten öppen för att det kan komma att skapas en sådan gemenskap 
i huset där grannar kan hjälpas åt och göra varandra tjänster. När jag frågar Karl om det var något 
särskilt som lockade i detta boende som han inte funnit någon annanstans svarar han:  

Vi känner att vi blir inte yngre utan att jag tror att, som det målades upp så var det väl 
tryggheten och detta att det skulle vara en viss service även om den kanske inte var spikad så 
att säga. Man pratade om att en fotvårdsspecialist skulle kunna komma. Såna där saker va. Nu 
vet jag inte om det blir så. Det fanns något utrymme över, ledigt som man vill ha tips på vad 
man kunde utnyttja det till. – Karl, 63 år. 

Gemenskap 
Det här är ju inget servicehus utan mer för friska äldre, så att säga. Och jag tänkte att det blir ju 
säkert många som är i liknande situation som jag. Så det blir väl en viss naturlig 
sammanhållning i huset. – Gustav, 80 år. 

Något intressant som framkom under intervjuerna var informanternas inställning till 
gemenskapen med sina nya grannar i seniorboendet. De beskriver en stor tilltro till att det 
kommer att erbjudas goda möjligheter att knyta kontakter och finnas rum för umgänge mellan 
grannarna. Här kommer att exemplifieras hur informanterna uttrycker detta och vad de beskriver 
som anledningar till varför granngemenskapen skulle bli mer påtaglig här än i ett vanligt hyreshus. 
Värt att nämna kan vara att endast en av informanterna kände någon av sina nya grannar sedan 
tidigare, redan när hon skrev kontrakt. Tron på en god grannsämja har alltså inget att göra med 
att de nya grannarna redan är bekanta.  
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I stort sett ser informanterna enbart positivt på att flytta till ett åldersbestämt boende. Något som 
jag upplevde vara en ganska diffus förklaring men som många av informanterna åsyftar till är att 
det kommer att finnas en likhet bland hyresgästerna, att de kommer ha något gemensamt som är 
svårt att hitta i ett vanligt hyreshus. Bertil beskriver det som en likhet i ”förväntningar och 
inriktning”. Han tror att de som flyttar dit är mer engagerade och måna om att ordna det trivsamt 
för sig och sina grannar. Rut åsyftar snarare likhet i ålder och säger att hon kommer att känna sig 
trygg då det är, som hon uttrycker det, ”samma typ av människor som flyttar dit”.  
 
Som framgår av citatet i inledningen till detta stycke tror Gustav att det kommer att växa fram en 
naturlig gemenskap då många är i liknande situation som han själv och att det därför finns större 
potential till bra granngemenskap än i ett vanligt hyreshus. Han menar att gemenskap bygger på 
liknande bakgrund och intressen och det tror han att de som kommer att bo här har. Som 
exempel på vad ”liknande situation” innebär berättar han att de flesta kommer från tidigare 
boende i småhus som de nu har sålt, vilket han menar innebär att många kommer från liknande 
tidigare förhållanden innan de flyttar hit. Denna likhet tar även Inger och Sven upp då de berättar 
att en stor majoritet av de nya grannarna kommer, liksom de själva, att flytta dit från tidigare 
småhusinnehav och även de menar att detta på något sätt skapar en gemenskap och likhet i 
bakgrund. Möjligen hör detta samman med en annan likhet som flera informanter talar om, 
nämligen den ekonomiska. De påpekar att hyrorna i det nya boendet kommer att vara höga och 
att det därför inte är tillgängligt för vem som helst, utan att man måste vara relativt välsituerad.  

Ja, hur det är så blir det ju lite lugnare när det är äldre allihop. Om man säger, det blir lite 
tystare på kvällarna. Och ingen som spelar hög musik, som ungdomen gör. – Åke, 80 år. 

Åke säger att han kommer att sakna att ha barn omkring sig som springer och leker, men väljer 
att prioritera lugn och ro på äldre dar, vilket han tror sig få i seniorboendet. Sven och Inger 
kommer med liknande uttalanden då de talar om att de som flyttar in här har passerat 
”röjaråldern” och att de därför kommer att slippa skrikande och festande. Trots att de, som jag 
beskrivit tidigare, ser många fördelar med att bo bland yngre och inte säger sig ha störts av sina 
nuvarande grannar, föredrar de alltså att flytta till ett boende utan barnfamiljer och ungdomar. 
Inger erkänner till och med att hon baserar sina uttalanden på fördomar och vad hon hört andra 
berätta, då de själva inte har några negativa erfarenheter av att bo med yngre åldersgrupper. 
Föreställningen om att äldre för ett lugnare och tystare liv tar ändå överhanden, samt möjligen 
rädslan för att utmana denna allmänna föreställning om olika generationer och deras livsföring. 
Lugn och ro ses i vilket fall som enbart positivt och eftersträvansvärt av samtliga informanter och 
alla verkar eniga om att äldre är mer pålitliga på den punkten och att det därför är fördelaktigt att 
bo med seniorer.  

Jag tror att det kommer vara lugnare. Jag tror att det kommer skötas bättre, att det inte skräpas 
ner eller förstörs på samma sätt, folk kommer vara rädda om huset. Om dess ytskikt, och 
trappor och hissar och så vidare. Det kommer bli något helt annat än vad jag hört att det var 
innan. – Karl, 63 år.  
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En mer konkret förklaring till varför möjligheterna till gemenskap bland grannarna ökar, är att de 
gemensamma utrymmena i huset skapar potential för umgänge. Informanterna berättar att det 
kommer att finnas en gemensam bastu med tillhörande relaxavdelning, ett allrum och möjligen 
något mer. Utanför kommer en trädgård att göras fin i anslutning till huset, vilken eventuellt 
också kommer att erbjuda möjligheter till umgänge och utomhusaktiviteter. Informanterna är mer 
eller mindre angelägna om dessa utrymmen, men alla säger sig vara öppna för att delta om någon 
aktivitet anordnas och att utnyttja exempelvis bastun, samt att detta kan vara ett bra sätt att knyta 
kontakter och skapa sammanhållning och trygghet i huset.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en god tilltro till en framtida grannsämja och att detta 
baseras främst på två grunder. Dessa är dels en föreställning om en likhet bland hyresgästerna i 
fråga om ålder/generation, ekonomisk status och i bakgrund som exempelvis tidigare 
småhusägare. Dels att huset inbjuder till umgänge i större utsträckning än vanliga hyreshus. 
Andra mer övergripande likheter som skulle kunna nämnas men som informanterna själva inte 
uttalar, möjligen på grund av att detta tas mer för givet, är kulturell och etnisk bakgrund. Då alla 
informanterna är födda i Sverige och de flesta kommer från Norrköping med omnejd och 
därmed har växt upp i liknande förhållanden vad gäller både tid och rum, är de etniska och 
kulturella likheterna stora. Detta kan tänkas öka känslan av gemenskap och en tro på ökad 
förståelse mellan grannarna. Det kan också tänkas att den positiva inställningen bland 
informanterna i sig kommer att gynna förutsättningarna för en god granngemenskap. Finns 
ambitionerna och målet att skapa en trygg och trevlig miljö kommer detta säkert lättare nås. Som 
ett par av informanterna också påpekar underlättar det säkert också att alla är nyinflyttade 
samtidigt. Då har inga försprånget att kunna bestämma över nyanlända och alla har liknande 
förutsättningar när det gäller allt som är nytt, både socialt och praktiskt i huset.    

Boendets läge och tillgänglighet 
Eftersom jag har bott i ”Området”51 så tror jag nog att, alltså att det var åt det hållet jag ville i 
vilket fall. Det hade blivit nånstans i dom stadsdelarna i alla fall. Jag känner mig hemma där. 
Och jag har nära till det mesta där. - Rut, 74 år. 

För tre av informanterna, Bertil, Rut och Anna, är läget avgörande för deras val av bostad. De 
bor eller har bott i området tidigare och trivs och känner sig hemma där. De känner till kvarteren 
och hittar till affärer och annan service. Flytten blir mindre dramatisk och som Anna säger, som 
för närvarande bor väldigt nära den nya bostaden, känns det inte så mycket som en flytt då hon 
kommer att fortsätta röra sig i samma kvarter. Rut tycker också att det är ett bra område på så vis 
att det är nära till kommunikationer, mataffärer och vårdcentral, vilket hon uppskattar. För 
Gustav, Åke och Karl är det inte just själva bostadsområdet i sig som är viktigast, utan snarare 
typen av område och närheten till centrum och naturområden. De föredrar alla ett lugnt och 
trevligt område med närhet till promenad-, och cykelvänliga områden och inte för långt till affärer 

                                                 
51 av hänsyn till informantens anonymitet har jag här valt att ersätta områdets namn med ”området”. 
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och annan service. Närhet till bibliotek och andra kulturutbud är ett plus, menar de. Karl berättar 
att han och hustrun vill bo i ett lugnt och trevligt område, där de kan känna sig trygga och 
betonar att de vill slippa insyn.  
 
Alla informanterna har lagt någon, mer eller mindre avgörande, vikt vid var boendet är beläget. 
För vissa är det bostadsområdet i sig som är viktigt då de känner sig hemma där, för andra är det 
mer typen av område och närheten till exempelvis centrum eller tillgängligheten till allmänna 
kommunikationsmedel som lockar. Majoriteten av informanterna är alltså positivt inställda till 
seniorboendets läge. Sven och Inger är dock av en annan åsikt. De menar att orsaken till varför 
de inte direkt bestämde sig för att flytta hit var just läget, eller närmare bestämt att avstånden till 
mataffärer och busshållplatser var för långa. De menar att de måste tänka på framtiden, när de 
inte längre kan köra bil, och att det då blir långt att ta sig till allmänna färdmedel och långt att gå 
med tunga matkassar. Detta återkommer de till flera gånger under intervjun och det märks att det 
är något som oroar dem och har dragit ut på processen i val av nytt boende. Där de bor för 
närvarande har de mycket nära till både affär och busshållplats, vilket de säger är en stor fördel 
samtidigt som de inte blir yngre utan bara mindre rörliga. Möjligen är det något förvånande att 
inte fler av informanterna utrycker denna tanke om att det blir svårare att ta sig ut och röra sig 
längre sträckor när de inte längre kan köra bil eller att de tänkt att läget ligger bra/mindre bra till 
inför framtiden. En orsak till varför Inger och Sven ser läget och avstånden som ett problem 
medan övriga informanter inte framför några klagomål eller till och med uttrycker att läget är bra 
och boendet lättillgängligt, kan vara att Inger och Sven är vana vid att ha mycket nära till både 
buss och mataffär och därför ser det som en försämring när avstånden ökar. Bland övriga 
informanter är det däremot flera som tidigare bott utanför staden, eller åtminstone med längre 
avstånd till centrum eller affärer i närområdet vilket gör att detta ändå blir en förbättring från 
nuvarande förhållanden.  

Trygghet  
Inger: Ja det är ju en trygghet att vi har varandra för det första. Och det är ju en gåva att vi fått 
haft varandra så länge. Det är ju en trygghet. Sen då, som vi pratade om, att vi klarar vår 
ekonomi. Om vi skulle bli själva. Det är ju en trygghet. Ja sen har vi väl, att få va skapligt friska. 
Men det styr man ju inte över.  

Sven: Sen då att det finns lås på dörrar, att man kan vara förutseende. Att inte bli rånad eller 
nersparkad. Det är ju väldigt otäckt idag.  

Då bostadsföretaget i sin reklam för seniorboendet går ut med att detta ska vara ett tryggt boende 
är det intressant att se hur informanterna definierar trygghet, vad det innebär och hur det kan 
skapas eller upprätthållas i ett boende, enligt dem själva. Samt ifall de håller med bostadsföretaget 
om att detta är ett tryggt boende. Under intervjuerna framgår att trygghet kan tolkas och upplevas 
på en rad olika sätt. När vi samtalar om trygghet i livet i stort framförs element som gemenskap, 
familj och vänner, god ekonomi, god hälsa och ett säkert boende som viktiga för att känna 
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trygghet i tillvaron. Detta framgår tydligt ur både citatet ovan, med Sven och Inger, och från 
följande citat ur samtalet med Gustav.   

Ja trygghet är ju att man inte ska ha några ekonomiska bekymmer i första hand. Att man har 
bra relationer med barn och barnbarn och så vidare. Och trevligt umgänge med andra 
människor. Men att man inte ska behöva tänka på pengar hela tiden, det är en stor trygghet 
naturligtvis. Och så är det klart att, än så länge är jag helt frisk, både fysiskt och psykiskt men 
den dagen man blir sjuk så hoppas man ju att man, att vården ska fungera så att säga. – Gustav, 
80 år.   

När vi talade om trygghet i förhållande till seniorboendet var informanterna eniga om att detta är 
ett tryggt boende. Dock angav de olika anledningar till varför de upplevde det så. Bertil som valt 
att flytta hit efter en incident med några ungdomar i sin nuvarande bostad, säger att han kommer 
att känna sig tryggare här då vem som helst inte kan komma in på grund av koder och lås på alla 
dörrar. Han vill kunna känna trygghet i att veta vilka som rör sig i huset, och menar även att han 
känner större trygghet i att bo med bara äldre. Bertil hoppas också att den gemenskap som han 
tror kommer att växa fram bland grannarna också kommer att inge trygghet. Gustav tänker 
likadant, att bo med äldre kommer definitivt att öka trygghetskänslan, säger han. Även Åke och 
Rut tycker det är viktigt att veta vilka som rör sig i huset och menar att det känns tryggare att bo 
med äldre omkring sig. Karl som är den yngsta av informanterna har tillsammans med sin fru 
resonerat som så att behovet av trygghet ökar med åldern, men att de redan nu vill förbereda för 
ett tryggt boende och därför valde att flytta till detta seniorboende. Bostadsföretagets syfte att 
skapa ett boende som inger trygghet bland de boende har därför lyckats, åtminstone så långt att 
det finns en stark tilltro inför inflyttningen om att det kommer att bli så. Det finns en likhet i hur 
informanterna här resonerar kring trygghet med hur de tidigare talade om ”lugn och ro”. 
Nämligen att det är något som de räknar med att finna i ett boende för seniorer, eller i en 
granngemenskap som bygger på likhet i både bakgrund och intressen, utan att de egentligen 
behöver eller kan precisera varför det skulle förhålla sig så. Med koppling till vad Inger berättade 
rörande föreställningar om generationsskillnader i livsföring, så verkar även trygghet till stor del 
baseras på fördomar eller idéer om hur det är att leva med andra grupper. Då majoriteten av 
informanterna flyttar till lägenhet från småhus är de flesta ovana att dela utrymmen med sina 
grannar eller att ha dem så tätt inpå sig vilket kan generera en osäkerhet inför flytten, baserad på 
värderingar och föreställningar grundade i normer och fördomar. Bertil är den enda som berättar 
om en konkret anledning till att vara skeptisk till öppna och blandade boenden då han som sagt 
blivit överfallen av ungdomar i sin bostad vilket gjort honom otrygg i sitt eget hem. Det framgår 
dock ganska klart hur hans otrygghet byggs på av att han i media läst och hört om andra fall av 
ungdomsvåld och seniorer som blivit överfallna eller rånade och från vilka han drar paralleller till 
sina egna erfarenheter.  

Tankar om framtiden 
Ja jag tycker att jag har ett väldigt bra liv. Och jag kunde ju inte drömma om att man kunde få 
va hemma och ha det skapligt ekonomiskt och inte behöva göra något. Bara göra det jag vill 
göra. Ja det är ju så. - Sven, 75 år.  
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En flytt innebär ju på mer eller mindre påtagliga vis någon förändring i livet. Informanterna 
beskriver denna både som ett avstamp inför något nytt och spännande, men innehåller också i 
vissa fall en känsla av saknad av det som varit och saker de kan tvingas ge upp. De som flyttar 
från småhus säger att de kommer sakna sin trädgård, enkelheten i att komma ut. Därutöver talar 
de nästan uteslutande om fördelar med flytten. Det ser ett liv framför sig i större bekvämlighet, 
mindre arbete med hem och trädgård, och mer tid över för vänner, familj och fritidsintressen. 
Det framstår som att de valt, snarare än känts sig tvingade, att göra en investering i sig själva och 
inför framtiden som åldrande. Att de vill passa på att flytta, rensa upp i sitt bohag och leva ett 
behagligare liv medan de kan och har tid kvar att njuta av det.   

Ja framtiden. Jag har väl inga stora framtidsplaner egentligen. Utan försöka hålla mig frisk 
egentligen så länge som möjligt. Förhoppningen är att man ska dö frisk. Inte bli liggande i 
långvård och sådär. Det är väl det jag mest fruktar så att säga. – Gustav, 80 år.  

Mot slutet av intervjuerna kom vi att tala om framtiden och hur de tänker kring den. Flera av 
informanterna beskriver flytten som en del i en planering eller förberedelse inför framtiden på så 
sätt att de söker sig till en bostad som är anpassad så att de kan bo och åldras där och 
förhoppningsvis inte behöva flytta igen. När vi samtalar om framtiden blir det påtagligt att 
försämrad hälsa är ett ständigt närvarande inslag eller orosmoln i deras tankar och avgörande för 
hur framtiden kommer fortlöpa. Möjligen kan det vara en orsak till varför informanterna snarare 
talar om ett fortlöpande liv som något positivt, än att de nämner några önskemål om förändring. 
De flesta uttrycker en förnöjsamhet över det liv de redan lever och önskar inga större 
förändringar i vardagen utan ser snarare flytten som ett sätt att underlätta för att livet och 
vardagen ska kunna fortsätta sin gång. Jag upplever dock inte deras uttalanden som en resignation 
inför framtiden, utan snarare som ett konstaterande av att det är onödigt eller dumt att ändra 
något som fungerar väl.  

Teoretisk analys av empirisk data 

Pigga pensionärer 
Den bild som informanterna presenterar av sig själva visar en grupp pigga, aktiva och 
levnadsglada pensionärer, som lever sina liv på olika sätt men som alla är övervägande väldigt 
tillfreds med hur just deras liv gestaltat sig på senare år. För de mer aktiva i gruppen verkar den 
gängse uppfattningen vara att ett aktivt liv är bra både ur sociala aspekter samt för välbefinnandet 
i stort, inte minst rent fysiskt. De som tycker om att ägna sig åt mycket aktiviteter på sin fria tid 
verkar också vara de som trivs bäst med att ha mycket folk omkring sig och är öppna även för 
nya bekantskaper. Vissa av informanterna för en mer stillsam tillvaro, spenderar mer tid i hemmet 
och utför mer hushållsnära aktiviteter samt umgås mer genomgående med nära vänner eller 
familjemedlemmar. Owe Ronström skriver om Pigga pensionärer och det finns många likheter 
mellan hans teorier och min empiri. Tvärtemot hur den stereotypa föreställningen om 
pensionärer ser ut skriver Ronström exempelvis att många pensionärer efter pensionen skapar ett 
mer aktivt liv än de haft tidigare i sina liv. Brist på pengar, tid eller både och är orsaker till varför 
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många först som pensionärer får möjligheten att skapa nya sätt att leva på och umgås.52 Studier 
som gjorts i USA visar att välbefinnandet bland äldre inte är avhängigt ett aktivt liv, utan det 
viktiga är att den äldre kan leva upp till sina förväntningar av det ”goda livet”, oavsett om det 
innebär ett mer passivt eller aktivt liv.53 På den punkten skiljer sig Ronströms resonemang från 
aktivitetsteorin då ett mer passivt liv med få aktiviteter att ersätta frånvaron av arbete med enligt 
aktivitetsteorin inte skulle kunna ge ökad livskvalité och självkänsla hos pensionärer. Med empirin 
i beaktande förefaller detta vara en brist i aktivitetsteorin då den gör starka generaliseringar och 
inte tar hänsyn till individuella behov. Hur individen tidigare levt sitt liv och diskrepansen mellan 
livet innan och efter pensionen tas ej i beaktande, vilket gör att teorin förlorar i trovärdighet. I 
förhållande till informanternas utsagor blir det tydligt att olika livsstilar och även mer passiv 
tillvaro med ett mindre socialt nätverk inte behöver innebära ett missnöje med tillvaron eller 
sämre självkänsla. Då de säger sig leva det liv de önskar och i stor utsträckning känner att de 
fortfarande kan påverka sin livssituation, samtidigt som inte någon säger sig sakna att arbeta utan 
har fyllt tillvaron med andra meningsfulla intressen, uppdrag eller umgänge är inte deras 
välmående avhängigt det aktiva livet i sig.   
 
I och med att fokus under intervjuerna legat på hur informanterna lever idag och hur de ser på 
sin nuvarande tillvaro är det svårt att avgöra hur väl deras aktuella livsstil hänger samman med 
tidigare erfarenheter under livet. Därför är det också svårt att säga huruvida identiteten hos 
informanterna snarare bibehålls eller utvecklas på äldre dar. Av vad som sägs om deras tidigare liv 
framgår ändå att de som lever ett aktivt liv idag även gjort så tidigare. Även om tid eller andra 
resurser inte alltid räckt till har det funnits en längtan efter att få utöva en viss aktivitet, vilket 
möjliggjordes i och med att de slutade arbeta. I motsats till kontinuitetsteorin, visar 
informanternas erfarenheter att livskvalitén ökar ifall livet som pensionär skiljer sig från tidigare 
erfarenheter och går utöver vad man tidigare ägnat sig åt. Det visar på en initiativrikedom och ett 
mod som sällan förknippas med äldre, en vilja att vara aktiv och fortsätta utvecklas även på äldre 
dar som ger stöd åt de positiva bilder av äldre som håller på att växa fram. För de informanter 
som beskriver ett tidigare mer tillbakadraget liv som i största mån ägnats åt arbete och familj 
märks även där ett intresse av att efter pensionen ge utrymme för nya intressen och möjligheten 
till nya kontakter snarare än motsatsen. Dock finns det en poäng i kontinuitetsteorin i fråga om 
graden av behov i att aktiveras eller av ett stort socialt nätverk. Av informanterna kan man se att 
de som alltid levt mer aktivt fortsätter att göra så, även om de rör sig inom nya fält och med nya 
människor, och att de som tidigare levt mer tillbakadraget inte har lika stora behov av aktiviteter 
och umgänge även då de vill utveckla dessa områden.  

                                                 
52 Ronström, Owe (red.) (Stockholm, 1998) Pigga pensionärer och populärkultur, s. 11 
53 ibid s. 23 
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Föreställningar och identitetsskapande  
I analysen av intervjuerna framgår hur aktivitetsteorin och den bild av äldre som därigenom 
skapas, oavsett ifall den överrensstämmer med verkligheten eller inte, påverkar dessa individer att 
tänka på ett visst sätt kring pensionen och vad det innebär att åldras. Detta exemplifieras av hur 
ett par informanter föreställde sig att livet som pensionär skulle bli lugnare och att de skulle få 
mycket tid över, men nu kan säga att livet kommit att gestalta sig på helt andra sätt och gett nya 
möjligheter som de inte kunde förutse. Dessa normbildande föreställningar rörande förlust, 
passivitet och isolering medförde att några av informanterna till och med känt viss bävan inför 
livet som pensionär. Nu upplever de snarare att de ibland har för mycket omkring sig och att 
brist på sysselsättning och umgänge är deras minsta problem. Enligt Ronström är detta 
tankegångar som förekommer främst hos yngre pensionärer och menar att man kan se en tydlig 
skillnad mellan yngre pensionärer och äldre eftersom de som är 75 år och äldre ofta har svårt att 
hänga med på typiska pensionärsaktiviteter som dans, resor, kurser och gymnastik.54 Av 
informanterna i denna studie är alla utom en omkring 75 år eller äldre och flera av de som närmar 
sig 80 år är fortfarande väldigt aktiva och trivs med sina liv. Därav kan tilläggas att åldern ej måste 
vara en avgörande faktor för hur pass aktivt liv individen lever, utan snarare hur individen 
uppfattar sig själv och sitt liv, samt graden av välbefinnande. Denna urvalsgrupp ska ej ses som 
representativ för äldre pensionärer i övriga samhället. Mot bakgrund av tidigare forskning 
framkommer att äldre som väljer att flytta till seniorboenden ofta är piggare och mer aktiva än 
genomsnittet även i högre åldrar. Att flytta i sena år och att välja ett seniorboende med 
förhoppning om nya bekantskaper och gemensamma aktiviteter lockar till sig äldre som har 
större möjligheter och intresse av att utnyttja ett seniorboendes fördelar. Med tanke på att de 
äldre blir allt fler, lever längre med hälsan i behåll och har större resurser än tidigare förefaller det 
konstitutivt att även bilden av den äldre måste förnyas, samt att teorier liknande aktivitetsteorin 
och kontinuitetsteorin måste följa med i utvecklingen. Den idag förhållandevis låga 
pensionsåldern ger många seniorer många år att ägna åt både gamla och nya intressen, samt 
umgänge med barnbarn eller vänner. Fler äldre har idag både råd och tid att utveckla ett rikt liv 
även efter pension, vilket informanterna i denna studie är tydliga exempel på då de väljer att börja 
en ny livsfas genom flytten även 10-15 år efter pensioneringen.55   
 
Ålder och åldrande är ett återkommande tema i samtalen med informanterna. Både indirekt och 
mer konkret beskriver vissa en oro inför framtiden, medan andra snarare bara konstaterar att 
åldern ligger dem i fatet. Dock är det inte åldern i sig som skapar hinder, utan snarare vad den 
representerar och vad informanterna föreställer sig kommer hända inom en snar framtid på 
grund av ålder. Detta kan vara försämrad hälsa, minskat bilkörande, mindre rörlighet samt mindre 
ork för aktiviteter och umgänge. När informanterna säger sig ”börja bli för gamla” för något som 
de tidigare ägnat sig åt är det svårt att avgöra ifall de baserar detta antagande på en egen 
                                                 
54 ibid s. 17-22 
55 Lindgren, Mats (red.) (Stockholm, 2005) Rekordgenerationen, s. 20 ff. 
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upplevelse av att de inte orkar eller vill detta mer på grund av sin ålder eller om det är så att de 
jämför sig med andra eller mot föreställningen om vad som är lämpligt och ”normalt” för en 
person i deras ålder att ägna sig åt. Även om samtalen rörande deras nuvarande liv och 
erfarenheter så här långt av att vara pensionärer är övervägande positiva, talar de ändå om 
åldrande som något negativt då de förväntar sig att mer negativa attribut kommer att läggas till 
livet som senior inom en inte alltför avlägsen framtid. De förefaller alla vara påverkade av 
stereotypa och omoderna bilder som ges av åldrande och de föreställningar om äldre som de 
själva växt upp med. Samtidigt bekräftas dessa föreställningar då vissa informanter blivit varse 
åldrandets negativa sidor genom egna erfarenheter, så som nytillkomna krämpor eller hur nära 
vänner och familjemedlemmar gått bort och skapat ett tomrum efter sig. Skillnaden är att de som 
seniorer direkt drar en koppling mellan negativa upplevelser och ålder, något de förmodligen inte 
gjort ifall dessa drabbat dem i yngre ålder. 

Åldrandets olika ansikten 
Mot bakgrund av vad som inledningsvis presenteras som två modeller av åldrande och om äldre 
som antingen ”out-and-about” eller ”restricted”, förefaller alla informanterna tillhöra den förra 
kategorin. Även om vissa lever ett mer stillsamt liv med färre aktiviteter och mer tid spenderad i 
hemmet upplevs det som ett eget val och ställningstagande samt att de inte är ofrivilligt bundna 
till sitt hem eller har svårigheter att träffa vänner och familj utan har möjligheten att komma ut 
och har ett så pass aktivt socialt liv som de själva önskar. Detta bekräftar Ronströms teori om att 
det är individens egen uppfattning av hur lyckat liv de lever som är det avgörande för 
välbefinnandet i tillvaron. Dock framhåller ovanstående modeller även att gruppen av isolerade 
äldre med sämre livskvalité ökar med åldern, då både fysiska och sociala hinder gör det svårare att 
upprätthålla det liv man önskar. Återigen är inte detta något jag upplever bland informanterna, då 
även de som närmar sig 80 år eller till och med är ännu äldre säger sig vara mycket nöjda med det 
liv de lever och inte önskar ändra något eller längtar tillbaka till när de var yngre. Detta kan höra 
samman med det faktum att ingen av informanterna känner sig ensam, då ensamhet är en stor 
faktor till försämrad livskvalité.56  
 
Som Thornstam påpekar är det viktigt att få bort den stereotypa och gamla föreställningen om att 
äldre är ensamma och isolerade då den sällan stämmer överens med den verklighet som 
framkommer i empiriska studier, liknande denna. 57 Som många inom detta forskningsområde 
påpekar finns det för få studier som fokuserar pigga, aktiva pensionärer med sociala nätverk även 
utanför familjen och de studier som berör ensamhet har hittills varit ganska ytliga och därmed 
inte tillräckligt verkningsfulla i att omvandla bilden av den äldre som ensam till en ny och mer 
adekvat och rättvis bild. Att skynda på utvecklingen för att skapa en mer verklighetsförankrad 
bild av den äldre är inte minst viktigt för de äldre själva då det enligt gerotranscendence-teorin är 

                                                 
56 Godfrey, Townsend & Denby (York, 2004) s. 104-113 
57 Thornstam, Lars (New York, 2005) Gerotranscendence, s. 2 f.  
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lätt att skapa en identitet utifrån förväntningar om ålder snarare än upplevd ålder. Detta kan göra 
att vissa känner sig hämmade och inte lever ut sitt pensionärsliv i den utsträckning de har 
möjlighet till. Det är dessutom viktigt att skilja mellan emotionell och social ensamhet. Det är en 
sak att känna sig ensam för att man lever ensam eller att det uppstår en tomhetskänsla och saknad 
när en livskamrat går bort, men något annat att känna sig ensam trots umgänge med andra 
människor. Att ensamhet skulle öka med ålder är inte något som gått att påvisa genom tidigare 
studier, och ej heller i denna uppsats.58 Ett par informanter talar om detta som ett möjligt 
förestående scenario, men ingen säger sig hittills ha upplevt åldrandets negativa sidor när det 
gäller ensamhet och social isolering. De som mist sin make/maka vill också framhäva skillnaden 
mellan att sakna någon eller känna av tomheten som blir efter en närståendes bortgång, och att 
känna sig ensam. Detta exemplifierar skillnaden mellan social och emotionell ensamhet. Trots att 
informanterna förlorat sin livspartner och därmed förmodligen den person de tillbringat mest tid 
och delat aktiviteter tillsammans med, upplever de sig inte emotionellt som ensamma då dessa 
informanter uppskattar stöd och umgänge från grannar, vänner och andra familjemedlemmar. 
Detsamma kan sägas gälla de som ej har barn eller barnbarn, då de säger sig sakna detta, men att 
det ej gör att de känner sig ensamma utan har funnit andra meningsfulla relationer.  
 
Som Thornstam påpekar finns det intressant nog än idag svenska studier, bland annat Äldres liv 
och villkor, där författarna presenterar precis den motsatta bilden, nämligen att äldre faktiskt är 
ensamma och att detta är ett problem som ökar med åldern. Även här talas om två dimensioner 
av ensamhet, emotionell och social, men författarna menar att äldre med åren och ofta på grund 
av försämrad hälsa blir mer och mer isolerade och har svårt att hålla liv i sina relationer och att 
komma ut ur sitt boende och därför blir isolerade.59 Ensamhet förknippas här i större 
utsträckning med fysisk isolering, till skillnad från vikten av den inifrån upplevda känslan av 
ensamhet som beskrivs ovan. Enligt tidigare resonemang behöver isolering inte nödvändigtvis 
innebära upplevd och negativ ensamhet, så länge det är självvalt eller stämmer överens med den 
bild individen har av det ”goda livet” och förväntad livskvalité för den åldern. Den ensamhet som 
presenteras i Äldres liv och villkor kan därför tänkas beskriva mer vad som utifrån sett förefaller 
vara ensamhet, försämrad livskvalité och ofrivillig isolering. Det står också att ensamhet och 
isolering är större bland ensamstående.60 Andra studier visar istället att de som känner ensamhet 
inte ens är i majoritet bland ensamstående.61  
 
Två faktorer som kan ligga bakom dessa motstridiga resultat är dels hur studien gjorts och dels 
vilket empiriskt urval som ligger bakom resultaten. Beroende på urval och syfte kommer olika 
                                                 
58 Eklund, Charlotte ”Kåta kärringar och impotenta stålmän” i Pigga pensionärer och populärkultur, (Stockholm, 1998) av 
Owe Ronström, s. 115 
59 Ahlman, Hans (Vänersborg, 1995) Äldres liv och villkor. s. 163 f.  
60 ibid. s.62 
61 Eklund, Charlotte ”Kåta kärringar och impotenta stålmän” i Pigga pensionärer och populärkultur, (Stockholm, 1998) av 
Owe Ronström, s. 115 
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grupper av äldre till tals i olika studier, och då äldre är en heterogen grupp där åldersspannet bara 
ökar är det förståeligt om resultaten varierar mellan olika studier. Tillsammans kan alla dessa 
studier ge den mest nyanserade bilden, vilken visar att det finns både ensamma och isolerade 
äldre men också pigga och aktiva, som informanterna i denna uppsats är exempel på. Utöver 
empiriskt urval kan studiens utgångspunkt inverka på resultaten, även om det bör undvikas. Viss 
tidigare forskning utgår från de stereotypa bilderna av åldrande och presenterar också en mer 
negativ bild av vad det innebär att bli äldre och speglar detta med hjälp av empiriska utsagor. 
Detta emedan de som inledningsvis tar avstånd från dessa negativa föreställningar och söker efter 
en ny, mer tidsenlig och verklighetsförankrad bild av åldrande också finner empiriskt underlag för 
sina argument. Enligt Thornstam är enda sättet att komma runt problemet med ambivalenta 
forskningsresultat, som inte gynnar utvecklingen och moderniseringen av de föreställningar och 
stereotyper som finns om äldre, att lägga större vikt vid empiriskt grundade teorier för att lära av, 
och representera verkligheten. Istället för att utgå från teorier som ska bekräftas av empirin, ska 
empirin styra utvecklingen av nya teorier och individerna sätts i fokus.62 Det behöver inte 
innebära ett avståndstagande från gerontologiska teorier, utan kan ses mer som en utveckling och 
modernisering av dessa, i enlighet med gerotranscendenceteorin.    

Relationer 
Att make/maka, övrig familj och närstående vänner utgör betydande relationer tas ofta för givet. 
Grannrelationen däremot beskrivs i litteraturen oförtjänt ofta som ytlig och obetydlig. Detta står i 
kontrast till vad informanterna berättar utifrån både erfarenhet och i form av förhoppningar, 
nämligen att en grannrelation kan ha mycket mer betydelse än bara som ytligt bekant. Flera 
beskriver denna relation som en god grund för trygghet i sin vardag, som ett stöd i svåra 
situationer och som en relation som till och med kan generera vänskap. Det framgår också tydligt 
att närstående grannars flytt haft stor inverkan för flera av informanterna i deras beslut att själva 
byta bostad. Många informanter beskriver också en ganska stark tilltro till, och förhoppning om 
att det ska växa fram en god gemenskap bland grannarna på seniorboendet och hänsyftar till 
likhet i bakgrund och ålder bland annat. Då de tidigare haft goda relationer till sina grannar finns 
en önskan om att detta ska kunna byggas upp även i det nya boendet och seniorboenden beskrivs 
av bland annat Barbro Sollbe som ett bra boende för de som är ute efter gemenskap och social 
trygghet. Hon menar att dessa bostäder kan generera en gemenskap på ett naturligt sätt genom de 
gemensamma utrymmena, som är tillgängliga men valfria att utnyttja och därmed inte bör kännas 
påträngande. Detta kan vara väldigt viktigt för hemkänslan och trygghetsfaktorn. För de äldre 
som har svårare att röra sig av olika anledningar kan det ha stora fördelar ifall det finns bekanta i 
närheten, samt utrymmen med aktiviteter som är lättillgängliga.63    
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Hooyman och Kiyaks teori om att äldre i större utsträckning än andra lägger vikt vid likhet i 
ålder, socioekonomisk status och kön är intressant att koppla till informanternas tro på att just 
den typen av likheter kan generera goda kontakter mellan de nya grannarna. Författarna menar att 
en sådan identifikation med nya bekantskaper är viktig för äldre då det ger en ökad känsla av 
gemenskap. För de pensionärer som känner så och gärna vill kunna identifiera sig med sina 
grannar är seniorboendet en bra boendeform.64 Hooyman och Kiyaks resonemang kan förklara 
det jag själv tyckte var svårt att förstå under intervjuerna, nämligen den likhet mellan grannarna 
som ska finnas men som ingen av informanterna riktigt utvecklar och förklarar hur den ser ut 
eller vilken roll den skulle spela. De åsyftar ”samma typ av människor” ”likhet i bakgrund” och 
”en naturlig gemenskap” och de flesta verkar tycka att det är något självklart som inte behöver 
eller kan preciseras närmare. Möjligen krävs enbart en upplevelse av, eller tro på något för att 
denna gemenskap ska grundas och likheter ska framgå tydligare än skillnaderna. Det finns andra 
mer grundläggande likheter, som exempelvis etnisk bakgrund, ekonomisk status, regional 
härkomst och så vidare vilket skulle kunna skapa en känsla av likhet, men som inte informanterna 
själva talar om. Kanske är det något de tar för givet, men som ändå är viktigt för att skapa den här 
känslan av likhet och gemenskap. Annars skulle de kunna ha vissa erfarenheter gemensamt, som 
att ha sålt hus och ha liknande ekonomi, men ändå uppleva stora skillnader i levnadsstil och 
intressen. Grunden för deras resonemang blir tydligare om det kontrasteras mot de nackdelar de 
beskriver med att bo i blandat boende. Föreställningar om vad det innebär att bo med ungdomar 
som spelar musik och högljudda barnfamiljer eller familjer med sämre ordnade förhållanden, 
tydliggör likheterna mellan informanterna och även likheten i deras förväntningar. Då blandade 
boenden ej ger garanti för vilka grannar som flyttar in ökar detta känslan av otrygghet och 
förväntningarna på en god grannsämja sänks. Det är dock svårt att utifrån detta empiriska 
material se huruvida informanternas tankar orsakas av en med åren tilltagande rädsla för det 
okända, om det grundas i en bekvämlighetsfaktor eller om det som mycket annat baseras på en 
utifrån given föreställning om äldre och åldrande. Att ingen av informanterna tidigare bott i ett 
åldershomogent boende och därmed inte kan ha några egna erfarenheter av eventuella fördelar 
med ett sådant boende visar att den allmänna bilden av seniorer som finns i samhället 
förmodligen påverkat informanternas tankegångar. Hooyman och Kiyak åsyftar ett utökat utbyte 
av gemensamma generationsupplevelser och vissa livserfarenheter, att vikten av en gemensam 
historisk bakgrund ökar med åldern.65 Även om informanterna framhäver fördelarna med likheter 
bland grannar verkar de mer intresserade av vad dessa kan generera snarare än vad de grundas i, 
varför Hooyman och Kiyaks teori är svårgrundad i det här fallet.  
 
Den bild av seniorer som bygger på en likhet i historisk och etnisk bakgrund skapar problem i 
dagens samhälle som blir alltmer mångkulturellt. Just denna urvalsgrupp representerar inte vårt 
mångkulturella samhälle särskilt väl då den är homogen på många sätt. I fråga om likheter i etnisk, 
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regional samt generationsbunden och historisk bakgrund är skillnaderna förmodligen mindre än 
om en urvalsgrupp satts samman från ett blandat boende. Därför blir också den bild av vad det 
innebär att vara pensionär och hur det upplevs att åldras som de här informanterna presenterar 
relativt samstämmig.66 Att informanterna talar varmt och med stor tilltro om den gemenskap som 
kan komma att växa fram i seniorboendet kan ha en grund i att de är aktiva i många andra 
grupper och föreningar för seniorer. Dels är de därigenom vana att umgås med andra pensionärer 
och har därav redan kunnat känna av fördelar med att umgås med seniorer. Dessutom har 
pensionärsverksamheter ofta som mål eller lockbete just att de vill skapa gemenskap och trivsel. 
Därmed förstärks föreställningen om att seniorer är en grupp människor som fungerar bra 
tillsammans och kan skapa trygghet och god stämning. Sverker Hyltén-Cavallius skriver om hur 
viktig den föreställda gemenskapen är för att kunna uppnå ett gemensamt mål och hur det skapar 
förutsättningar för politisk aktivitet. Han menar att i formandet av en föreställd gemenskap är 
gemensam bakgrund och likheter i generationsfrågor grundläggande. Vad som kan tyckas 
problematiskt är att vi hela tiden tillhör samma generation utan att nödvändigtvis ses som likar 
med något specifikt gemensamt, och att det är först när vi blir pensionärer som det förflutna 
skapar gemenskap och samhörighet.67

 
Informanterna verkar mer eller mindre medvetet ha reflekterat över att det är, som någon 
uttrycker det, ”en viss typ av människor” som kommer att bo på seniorboendet. Vad de anser att 
detta kan föra med sig för fördelar har redan diskuterats. Men det kan vara intressant att 
uppmärksamma vad de inte tar upp, nämligen eventuella nackdelar eller om det skapar något 
utestängande och utanförskap. De verkar dessutom ganska säkra på att dessa likheter kommer 
vara genomgående, men ingenstans under samtalen framkommer vad som skulle hända ifall några 
av grannarna inte passade in i denna ram. Eftersom informanterna påpekar att de kommer att 
söka sig till grannar med liknande intressen synes det svårt för någon med annan etnisk eller 
social bakgrund att komma in i gemenskapen. Det förefaller som att boendet är byggt för en viss 
kategori seniorer och att det också är just dessa som funnit detta boende attraktivt. Utbud och 
efterfrågan skapar en balans som upprätthåller sig själv. De föreställningar om äldre som lugna, 
tysta och skötsamma som informanterna bygger sin positiva inställning till granngemenskapen 
och trygghetsfaktorn på förtydligar bara den ensidiga bilden av äldre som representeras i 
pensionärspolitiska frågor och som förmodligen är grundläggande inom både 
pensionärsaktiviteter och för byggande av seniorbostäder. Värt att uppmärksamma är även hur 
flera informanter menar att god ekonomi ökar chansen för stadgade förhållanden och oftare 
resulterar i ett gott uppförande. Informanterna är eniga om att hyrorna är lite väl höga och att det 
varit en avvägning ifall boendet är värt pengarna. I övervägandet mellan för- och nackdelar menar 
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de ändå att höga hyror kan ha sina fördelar då det inte tillåter vem som helst att flytta dit och 
tryggheten i att veta detta är viktig för flera av dem.   

Boendet och bakomliggande orsaker till flytten 
De faktorer som informanterna presenterar som bakomliggande orsaker till varför de valt att 
flytta går helt i linje med vad tidigare forskning kommit fram till. Både vad gäller det som 
informanterna vill flytta ifrån, nämligen arbete med hus och trädgård, stora ytor, svårtillgänglighet 
och närboende grannars flyttmönster, såväl som vad de eftersöker i den nya bostaden. Vilket 
bland annat är hiss, balkong, att det ska vara förhållandevis fräscht och modernt och någorlunda 
åldersanpassat. Viktigt är också läget på boendet, då närhet till naturområden uppskattas 
samtidigt som affärer, allmänna kommunikationsmedel samt serviceinrättningar ska finnas 
lättillgängligt. Den enda skillnaden ligger i att tidigare forskning kommit fram till att för de flesta 
är det helt oviktigt att bo med människor i samma ålder, medan informanterna i den här studien 
talar om många fördelar med att bo i ett åldershomogent boende.68 Däremot beskrivs även i 
tidigare forskning hur äldre förutom ovan givna anledningar även eftersöker ett boende som kan 
motverka ensamhet och istället generera en form av trygghet genom ett ömsesidigt givande och 
tagande grannarna emellan.69 Informanterna talar om att boendet i sig också är viktigt för att 
upprätthålla en viss standard och skapa en trevlig atmosfär, men det verkar för flera av dem ändå 
vara granngemenskapen som de först och främst menar ska bidra till en gemenskap och trygghet. 
Återigen tyder detta på att det inte är just likheten i ålder, ekonomisk status eller annan bakgrund 
som är det viktiga, utan vad de förväntar sig att dessa likheter kan frambringa.  
 
Adaptationsteorin beskriver hur viktigt det är med aktiva anpassningsprocesser för att skapa 
trivsel i ett nytt boende. Även om de förväntningar på gemenskap och trygghet som 
informanterna beskriver och kopplar till likhet i bakgrund, intressen och ålder, för en 
utomstående kan verka otydliga och främst baserade på inlärda föreställningar snarare än 
självupplevda erfarenheter, kan dessa vara mycket viktiga för hur trivseln och upplevelsen av 
boendet kommer utvecklas. Enligt adaptationsteorin är just förväntningar och attityder från 
individen ett viktigt stimuli för att underlätta anpassningen till en ny bostad. 70 Utöver de mer 
praktiska och från början ordnade fördelarna med boendet, så som hiss, gemensamma utrymmen 
och mindre utrymmen som inte kräver så mycket tungt arbete, är det alltså också viktigt hur 
seniorerna tänker kring mer abstrakta faktorer i boendet. Sådant som de själva kan vara med och 
skapa inflytande över kommer troligen att utvecklas till något positivt ifall grundinställningen 
bland hyresgästerna är positiv.  
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Kvarboende är fortfarande rådande norm bland äldre, skriver Svein Olav Daatland. Det innebär 
dock inte nödvändigtvis ett kvarboende i det ursprungliga boendet. En flytt till ett seniorboende, 
som tack vare viss anpassning efter ålder underlättar för seniorer att bo kvar hemma längre än i 
ett vanligt boende, kan ses som kvarboende på det sättet att det är en planering inför framtiden 
och för att undvika oönskade förflyttningar senare. Daatland menar att det oftast är viktigare att 
kunna bo och klara sig själv i ett eget boende, än att bo kvar i ett visst hus eller närmiljö. Flytt till 
seniorboende menar han alltså kan vara en planering av ett framtida kvarboende.71 Detta 
resonemang stämmer väl överens med vad flera av informanterna berättar. Först och främst 
hoppas de på att de kommer att trivas och att detta är deras sista flytt i livet. Daatland säger också 
att flytt på äldre dar sker av två orsaker, antingen på grund av en önskan eller av ett behov. I 
förhållande till vad informanterna säger vara orsaker till varför de valt att flytta framstår det som 
en kombination av en önskan och ett behov och att de skapar varandra. En känsla av att boendet 
är tungt att sköta och liknande skapar en önskan att bo i ett mer lättskött boende som ger tid och 
tillfälle att ägna mer tid åt andra intressen. Samtidigt som tanken om att få bo i ett attraktivt och 
mer lättskött boende får den gamla bostaden att framstå som alltmer krävande och att behovet att 
flytta alltmer kan rättfärdigas.  
 
Något som också bekräftar Daatlands resonemang är att informanterna i sina tankar om 
framtiden och boendets roll däri, inte säger sig vilja se några förändringar utan att de är nöjda 
med livet som de har det nu. Anledningen till att de flyttar är snarare än förändring, att kunna 
fortsätta den livsstil och levnadsstandard som de lever i nu. De planerar alltså för ett kvarboende 
som i mångt och mycket ska likna deras tidigare boende, fast bättre på så sätt att de tack vare 
flytten kan bo kvar hemma ännu längre. Boendet representerar den livsstil de hoppas kunna få 
uppleva framöver, nämligen en lugn och stilla tillvaro men som samtidigt ger möjligheter till 
umgänge, intressen och aktiviteter i den mån som individen önskar. Detta utan att boendet i sig 
kräver så mycket engagemang tillbaka av seniorerna. Jan Paulsson tror att kvarboende även i 
framtiden kommer vara den rådande normen bland äldre och att det därför är viktigt att rikta 
uppmärksamheten mot seniorboendet och att utveckla det ytterligare här i Sverige. Det finns 
fortfarande mycket att utveckla i den relativt nya boendeformen, menar han.72

Olika modeller av åldrande 
Det finns olika idéer om vad ålder har för betydelse och ifall det är så att likheterna mellan 
individer ökar med stigande ålder eller ifall det snarare är så att man blir mer unik med åren. Vissa 
forskare menar att åldrande är ett steg tillbaka och att äldre därför blir mer och mer som barn än 
som vuxna. Andra menar att erfarenheten hela tiden växer och att identiteten på så sätt fortsätter 
att utvecklas och skapar mer och mer unika drag och personligheter. Det är inte ovanligt att 
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likhet ofta grundas i ålder och generation, vilket kan bero på att människor som är i samma ålder 
delar problem och åldersspecifika fördelar med varandra.73 Lars-Eric Jönsson och Susanne 
Lundin som skriver om åldrandets betydelser i boken med samma namn har som utgångspunkt 
att ålder inte ger några givna och självklara förhållningssätt och att ålder inte är något entydigt 
begrepp. Med hjälp av metaforer beskriver de tre olika sätt att se på åldrande. ”Trappan” som 
antyder att toppen liksom vändpunkten kommer i mitten av livet. Först går det uppför sedan vid 
en viss tidpunkt vänder det och livet går utför igen. ”Stegen” visar istället på en rak utveckling 
uppåt där erfarenheter fortsätter att tillskansas individen och dennes fortsatta identitetsskapande. 
Slutligen kan åldrande även beskrivas som ett kretslopp där slutet närmar sig början på livet, då 
individen slutligen behöver mer hjälp och stöd för att klara av dagliga sysslor. Denna bild visar på 
hur individen bryts ner både fysiskt och mentalt och går tillbaka i utvecklingen snarare än framåt. 
Författarna menar att ålder ur ett kulturanalytiskt perspektiv borde delas upp i ett biologiskt och 
ett socialt perspektiv för att ge en mer nyanserad bild av åldrande. De tre modellerna som 
presenterar åldrande på helt skilda sätt visar hur livslångt åldrande och olika livsfaser är sociala 
konstruktioner som talas om på olika sätt inom olika diskurser.74 I och med att ålder är en viktig 
faktor för individens identitetsskapande och hur hon/han ser sig själv i sociala relationer samt 
positionerar sig i olika sammanhang är det viktigt att den bild som visas stämmer överens med 
verkligheten. Därav är det viktigt att mångkultur även får fäste inom äldrepolitiken och i teorier 
om åldrande, som att aktivitetsteorin kan ta hänsyn till individuella skillnader, så att inte bara vissa 
äldre representeras. Detta kan annars skapa ett utanförskap och svårigheter för vissa äldre att 
identifiera sig med sin tillskrivna identitet.  
 
 Det framtidsscenario som presenteras av informanterna visar, utifrån Hagbergs teori, att vissa av 
dem ser på flytten och de förändringar som den kommer att medföra som en ny livsfas, som i 
mycket skiljer sig från tidigare erfarenheter. Rut är en av dem som talar om en ny livsfas och hon 
känner både bävan och förväntan inför det okända nya. Även Karl talar om hur flytten kommer 
att innebära en stor förändring. Dock ser han förändringen som ett eget val, då han vill ta 
chansen att exempelvis utveckla nya intressen. Han ser därför omställningen till en ny livsfas som 
något han själv är med och skapar snarare än något som automatiskt följer på en flytt. För de av 
informanterna som mer är inne på att skapa sig en lugn och trygg tillvaro, som exempelvis Åke 
och Anna är strävan efter förändring väldigt låg. De och merparten av informanterna är som sagt 
nöjda med livet som det ter sig nu och hoppas bara på en bekvämare tillvaro och ett bättre 
anpassat boende som kommer att underlätta deras leverne de kommande åren. Det är svårt att 
utifrån Hagbergs fyra modeller se en skarp och entydig modell inom vilken alla informanterna 
passar in. Däremot är det tydligt hur de tillhör de grupper som passar in på de mer positivt 
laddade kategorierna av äldre, alltså de pigga och flyttande. Även om flera av informanterna har 

                                                 
73 Hyltén-Cavallius, Sverker ”Lika gamla leka bäst” i Åldrandets betydelser (Lund, 2007) av Lars-Eric Jönsson och 
Susanne Lundin (red.) s. 94-105  
74 Jönsson, Lars-Eric & Lundin, Susanne (red.) (Lund, 2007) Åldrandets betydelser, s.13-27  
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påverkats av att flera närstående gått bort är inte detta något som främst präglar deras liv, utan 
något de kunnat hantera och gå vidare med. Modell tre som representerar den flyttande 
pensionären stämmer in på ett uppenbart sätt då det handlar om att äldre väljer att leva 
tillsammans och därav också skapar ett avståndstagande till andra grupper i samhället. Även om 
informanterna själva inte tydligt uttalar en önskan om att ta avstånd, framgår det indirekt när de 
enbart talar om fördelar med att bo med bara äldre medan de alla kan tänka sig nackdelar med 
blandade boenden, som att bo granne med exempelvis ungdomar som väsnas och gör oreda.  
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Avslutande diskussion  
Förväntningarna inför flytten till ett seniorboende och föreställningar om hur livet efter flytten 
kommer att gestalta sig berör flera olika områden, varav många kan kopplas till trygghet och 
gemenskap. Likheterna vad gäller tankar kring boende och åldrande förefaller generellt klart 
övervägande. Informanterna söker en tillvaro och livsstil där de kan känna trygghet i boendet och 
i förhållande till sina grannar, att atmosfären präglas av lugn och ro men att boendet samtidigt 
inbjuder till ett aktivt liv samt umgänge med familj och vänner. På många sätt blir det tydligt hur 
informanterna förväntar sig att seniorboendet ska kunna representera den livsstil de önskar leva 
framöver. Flytten är i de flesta fall inget tecken på missnöje med nuvarande livsföring, utan ett 
sätt att underlätta för en fortsättning på det liv de lever nu men under mer anpassade och bättre 
förhållanden. Det är en väldigt positiv anda som präglar informanterna och deras förväntningar 
på det nya boendet, inte minst vad gäller förhoppningar kring grannsämja och en föreställd 
gemenskap mellan de boende. Då ingen av informanterna sedan tidigare hade någon större 
kunskap kring eller erfarenhet av andra seniorboenden förefaller förväntningarna på boendet 
snarare avhängiga bostadsföretagets framställning av just detta seniorboende än en direkt längtan 
till ett sådant boende. Det framgår tydligt att en flytt i de flesta fallen hade varit nödvändigt eller 
eftersträvansvärt även om seniorboendet inte hade funnits eller varit ett möjligt alternativ. 
Beslutet att flytta till seniorboendet förefaller därför bero mycket på tillfälligheter, på så sätt att 
när informationen om boendet väl kom till informanternas kännedom passade den väl in i deras 
bild av hur ett attraktivt boende kunde se ut, samtidigt som det kom lägligt i just deras process 
och planer på att flytta. Då seniorboendet erbjuder många fördelar för äldre som vanliga boenden 
sällan kan tillhandahålla var det för de flesta ändå inget svårt beslut att ta, att välja seniorboendet 
framför andra boendeformer trots att det var relativt obekant för informanterna.  
 
Bostadsföretaget som ligger bakom byggnationen av seniorboendet har satsat på att locka 
hyresgäster med begreppen trygghet, tillgänglighet och gemenskap vilket i förhållande till 
informanternas utsagor förefaller vara en klockren satsning. Det är svårt att avgöra hur pass 
påverkade informanterna är av den information de delgivits kring det nya boendet och i hur stor 
utsträckning den har inverkat på deras föreställningar och förväntningar på boendet. Dock är det 
flera av informanterna som inte varit särskilt engagerade i informationsträffar och liknande som 
ändå talar om vikten av granngemenskap samt trygghet i boendet och mellan de boende. Det 
verkar därför som att bostadsföretaget har tagit draghjälp av pensionärstypiska begrepp för att 
locka hyresgäster, samtidigt som dessa är typiska just för att de även i andra sammanhang visat sig 
locka seniorer som trivs i sammanhang med andra pensionärer och som har anammat en viss 
livsstil.  
 
Det framkommer med tydlighet under alla intervjuer att dessa seniorer ser gemenskap och 
trygghet som mycket viktiga faktorer för att kunna skapa ett bra och attraktivt boende på äldre 
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dar. Vad det innebär skiljer sig dock något mellan informanterna, men seniorboendet verkar ha 
lyckats med att fånga in de flesta faktorer som påverkar tryggheten och skapar gemenskap. Det 
kan röra sig om allt från säkerhetsanordningar och mer äldreanpassade och praktiska lösningar i 
huset, till gemensamma utrymmen eller höga hyror som gör boendet tillgängligt eller attraktivt för 
en snävare population som har de ekonomiska förutsättningarna, bland annat genom likhet i 
bakgrund som tidigare småhusägare. Denna subtila känsla av likhet och tillhörighet är också en 
viktig orsak bakom flytten och tron på en god stämning i boendet. Som Jan Paulsson skriver 
finns det fortfarande mycket kvar som skulle kunna utvecklas och förbättras i seniorboenden, till 
de äldres fördel. Utifrån Paulssons resonemang förefaller det rimligt att för dem som själva väljer 
att flytta till ett seniorboende finns det egentligen bara fördelar med den typen av boende och att 
det därför enbart skulle vara positivt för dem och framtida seniorer att utveckla och ytterligare 
åldersanpassa seniorboenden. Däremot kan man fråga sig vad detta kan ha för inverkan på vårt 
mångkulturella samhälle, då det lätt går att föreställa sig hur dessa boenden blir alltmer 
segregerande och att det kan finnas en risk för att de äldre som valt att flytta till ett seniorboende 
hamnar alltmer utanför samhället. I relation till att teorier och föreställningar kring äldre redan 
idag är förlegade och fortfarande ofta utgår ifrån att äldre är en grupp ensamma, isolerade och 
ofta inaktiva individer, skulle den typen av segregering skapa ett utanförskap som kan minska 
insynen i seniorernas verkliga vardag och försvåra ett närmande mellan olika ålders-, samt 
klassgrupper i samhället. Risken finns att detta i längden skulle verka till seniorernas nackdel då 
negativa föreställningar om dem som grupp skulle vara svåra att luckra upp, samtidigt som säkert 
nya fördomar skulle växa fram ifall seniorboenden verkade för segregerade bostadsområden och 
möjligen som ett förstärkande av klasskillnader. Diskussionen kring huruvida seniorbostäder bör 
utvecklas och i så fall på vilket sätt är därför komplex, och kan vinklas olika beroende på 
målgrupp och huruvida resultaten ska avläsas långsiktigt eller ses som en mer kortsiktig lösning 
på dagsaktuella problem.   
 
Inom informantgruppen framkommer både likheter och skillnader vad gäller intressen, grad av 
aktiva liv, storlek på och närhet till socialt umgänge, och i bakgrund samt tankar om framtiden. 
Oberoende av ålder finns det både de som umgås med få men nära vänner/familjemedlemmar, 
de som trivs i större sammanhang, de som föredrar få intressen och de som fortfarande gärna 
provar nya aktiviteter osv. Däremot föreställer jag mig att denna grupp skulle framstå som 
mycket mer homogen ifall den ställdes mot seniorer från andra sammanhang och boendeformer. 
Gemensamt för gruppen är att de valt samma boende, men därigenom framträder också flera 
andra avgörande likheter. Dessa är exempelvis likhet i etnisk och regional bakgrund, likhet i 
klassbakgrund, likhet i ekonomisk situation i dagsläget, liknande intressen och tankar inför 
framtida behov och hur de tänker kring ålderdomen. Dessa likheter kan tyckas vaga, men då de 
kontrasteras till vilka grupper, intressen eller bakgrunder som rör klass eller etnicitet m.m. som 
inte går att finna i denna informantgrupp blir det mycket tydligare vad dessa informanter kan 
mena med en ”likhet bland grannarna” som kan komma att skapa en ”naturlig gemenskap”. Det 
blir därmed tydligt hur detta boende inte är tillgängligt eller valbart för alla seniorer, utan 
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medvetet eller omedvetet riktas intresset i första hand mot en viss urvalsgrupp av seniorer, vilket 
helt klart kan ses som diskriminerande mot övriga seniorer. Som jag även nämnde tidigare skulle 
det därför vara intressant att göra denna eller en liknande studie med exempelvis ett 
klassperspektiv för att se vad den här typen av boenden kan ha för inverkan på klassfrågor och 
utveckling av klassegregering bland seniorer i framtiden. Boendet riktar sig inte enbart till 
ekonomiskt välställda seniorer utan även till fysiskt relativt välmående pensionärer. Även om 
boendet är tänkt att underlätta och förebygga vissa problem som kan uppstå i takt med försämrad 
hälsa och rörlighet, ställer det samtidigt krav på sina hyresgäster att de från början är rörliga och 
pigga för sin ålder för att kunna dra nytta av boendets fördelar. Något som jag reagerade på var 
att enbart ett par av informanterna ifrågasatte tillgängligheten i boendet och den, från 
bostadsföretagets sida hävdade närheten till affärer, naturområden, service och kollektivtrafik. 
Som jag skrev beror detta troligtvis på att dessa två i tidigare boende hade väldigt nära till både 
affärer, busshållplats och annat väsentligt, medan det bland övriga informanter är flera som sedan 
tidigare varit beroende av bil eller annat fordon för att ta sig till liknande inrättningar varför 
seniorboendet ändå framstår som mer lättillgängligt och välplacerat. Dock framstår det som lite 
märkligt att närhet och tillgänglighet inför framtida behov, med risk för försämrad hälsa och 
minskad rörlighet i åtanke, inte prioriteras i samma utsträckning som gemenskap och trygghet. 
Att bilkörning kanske inte alltid kommer att vara en möjlighet och fundera över hur situationen i 
så fall förändras, skulle också kunna vara något att ta i beaktande.  
 
I fråga om hur seniorernas tankar kring åldrande påverkar inställningen till boendet är det i det 
här fallet intressant att utgå från Ronströms teori. Informanterna som ändå lever förhållandevis 
olika liv, mer eller mindre aktiva med större och mindre socialt umgänge, bekräftar genom att 
vara nöjda med just det liv de lever att det inte är graden av aktivitet, likheten eller skillnaden mot 
tidigare livsföring som är avgörande och att Ronströms teori därför är mer aktuell än aktivitets-, 
och kontinuitetsteorin. Kontinuitetsteorin är inte helt adekvat då vissa av informanterna berättar 
hur de tidigare under livet, när de arbetat och haft familj inte hunnit med mycket andra intressen 
medan de nu som pensionärer varit mer framåt och sugna att prova på nya utmaningar och 
prioriterat nya intressen och större umgängen än familjen. Det finns också exempel på 
informanter som vid sidan av sitt arbete ägnat sig åt frivilligarbete, idrott eller andra intressen 
men som nu föredrar ett mer stillsamt liv, med ett mindre och mer familjärt umgänge och i större 
utsträckning ägnar sig åt aktiviteter kopplade till hemmet. Både aktivitetsteorin och 
kontinuitetsteorin faller på att informanterna, trots olika utveckling efter pensionen, beskriver sig 
som lyckliga och ingen säger sig vara ensam eller upplever någon ofrivillig isolering.  Därför 
förefaller det också rimligt att det viktiga är hur individen själv upplever sig själv och sitt liv, inte 
graden av aktivitet och storlek på umgänge i sig. Så länge livsstilen är frivillig och självvald ökar 
chanserna att må bra och känna sig lycklig. Detta kan också ligga bakom den positiva 
inställningen till boendet och flytten, att den är självvald och bara i princip underlättar och gör 
deras liv bättre utan att kräva några större förändringar. Detta visar även att adaptationsteorin har 
en poäng i att anpassning och föreställningar kring exempelvis en flytt, som för de flesta är en 
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stor omställning i livet, är en process som är beroende av stimuli. Genom informanternas positiva 
attityder och förväntningar på boendet, och inte minst gemenskapen bland grannarna ökar 
chanserna för att de ska trivas och uppleva trygghet.  

Framtida forskning 
Viss tidigare forskning uppmärksammar att detta är ett forskningsområde som måste utvecklas 
och fördjupas, vilket även har blivit uppenbart då det i viss mån varit svårt att finna relevanta 
och/eller aktuella studier inom detta ämnesområde. Seniorboenden som fenomen i Sverige är 
relativt nytt och ännu inte så väldigt utbrett även om det nu börjar bli mer väletablerat och nya 
boenden växer fram hela tiden. En utvärdering av dem som bott länge i ett seniorboende har 
därför varit svårt att genomföra hittills men kommer att bli mer aktuellt inom en snar framtid. 
Genom en utvärderande studie skulle man exempelvis kunna titta närmare på vilka som söker sig 
till seniorboenden och vilka grupper som inte finns representerade och vad det i så fall kan bero 
på. Det kan även vara intressant att se ifall olika typer av seniorbostäder lockar olika kundgrupper 
och om man i så fall kan utröna vari skillnaderna består och om detta varit medvetet eller ej från 
bostadsföretagens sida.  Genom att intervjua dem som levt i olika seniorboenden kan tydliggöras 
vad som efterfrågas, om något saknas och hur dessa tendenser skiljer sig mellan områden, 
grupper och boendetyper. Jag anser det viktigt att även den här typen av äldrefrågor blir hela 
samhällets angelägenhet och en förhoppning är att pigga och aktiva pensionärer ska integreras 
mer i samhället, istället för att segregeras. De långsiktiga konsekvenserna av att bygga bostäder 
avsedda för en viss åldersgrupp kan diskuteras då det å ena sidan kan förefalla som att detta 
hjälper till att öka segregationen genom att isolera seniorer från övriga samhällets medborgare 
vilket i sin tur skulle kunna bidra till ett förstärkande av negativa föreställningar av äldre, både 
inom och utom gruppen.  Å andra sidan kan det ses som ett sätt att underlätta för seniorer att 
även efter pension ha ett fortsatt aktivt och socialt liv vilket i sin tur kan ha positiva effekter för 
seniorers integrerande och deltagande som i så fall kan motverka negativa normbildningar och 
öka kunskapen och förståelsen för äldre i dagens samhälle.  
 
Studier liknande denna eller Paulsson och Chois, som belyser vad som utifrån målgruppens egna 
premisser och önskemål behövs för att kunna bygga välanpassade boenden för äldre, tror jag 
gynnar både bostadsföretagen och de äldre. De kan generera en effektivare utveckling av 
seniorboendet som gör det mer attraktivt för seniorer, och därmed mer vinstdrivande för 
bostadsföretagen. Seniorer idag är en heterogen grupp med olika behov och intressen, och 
därmed ökar kraven på boendet på äldre dar och mångfalden och utbudet av boendeformer bör 
därför bli större. Det behövs fler studier som liksom denna går in på individnivå och ger röst åt 
äldre, för att kunna ta reda på vad de prioriterar i livet och boendet. Annars är det svårt att veta 
vad för bostäder som efterfrågas, eller hur livskvalitén för äldre kan förbättras. Något som 
efterfrågas bland ett par av informanterna men som saknas i detta seniorboende är någon form 
av tjänst-/stödverksamhet. Denna verksamhet skulle enligt dem kunna utgöras antingen av 
professionella yrkesutövare inom exempelvis sjukvård och friskvård, eller av att boendet byggs 
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och verkar för en hjälpande funktion grannar emellan. Detta är ett exempel på vad som skulle 
kunna forskas vidare kring för att utveckla och ännu bättre åldersanpassa seniorboenden efter de 
boendes egna önskemål och behov.  
 
I denna studie har framkommit, dels genom tidigare forskning men även genom hur 
informanterna berättar om sina föreställningar kring åldrande och förväntningar på sin egen 
framtid, att den normativa bilden av seniorer idag inte alltid stämmer överens med verkligheten 
och ofta framhåller seniorers livsvillkor som sämre än de är. Ronström beskriver hur han 
tillsammans med kollegor satte igång ett forskningsprojekt för att de hade upptäckt hur lite 
kunskap det finns om livsvillkor för denna stora grupp åldringar i samhället, förutom när det 
gäller hur illa det är ställt med den. En stor del av tidigare forskning kring äldre är 
eländesforskning, gamla som problem och gamla med problem. Därför kan jag bara instämma i 
att det behövs mer forskning om pigga, aktiva, resursstarka, friska pensionärer, samt vad de har 
för drömmar och behov.75 En annan väl invand föreställning om äldre är att de är ensamma, 
vilket informanterna i denna studie dementerar. De socialgerontologiska studier som hittills 
berört ensamhet är relativt ytliga, varför den stereotypa bilden av den ensamma och isolerade 
äldre lever kvar.76 Utvidgad forskning kring ensamhet och isolering skulle tydliggöra vilka som 
känner sig ensamma, om det gäller vissa grupper eller om det hör samman med vissa behov eller 
besvär. Ifall ett sådant samband kan utrönas bör en sådan studie följas upp med vad som i så fall 
kan göras för att minska eller helst förebygga att den typen av ofrivillig ensamhet uppstår.  Jag 
tänker mig att Daatlands teori om betydelsen av individens uppfattning av sig själv och sitt liv i 
förhållande till aktivitet även kan gälla ensamhet. Ensamhet liksom brist på aktivitet behöver inte 
vara ett problem så länge den är självvald och upplevs som positiv av individen. I framtida 
forskning kring ensamhet kan det därför vara betydande att än tydligare framhålla skillnaden 
mellan social och emotionell ensamhet samt hur de påverkar individen på skilda sätt.     

Sammanfattning 
Seniorbostäder, som började växa fram i Sverige under 1980-talet som en reaktion på den 
förestående ”åldringsexplosionen” då 40-talisterna snart går i pension, och de som hittills valt att 
flytta till dessa boenden är ett relativt outforskat ämnesområde. Det för uppsatsen formulerade 
syftet är att utifrån enskilda äldres perspektiv belysa förväntningar på och föreställningar kring ett 
seniorboende, samt hur denna boendeform sätts i relation till åldrandeprocessen. Genom 
kvalitativa intervjustudier undersöks vad det är för behov och förväntningar som ligger bakom en 
flytt från ett hem till en ny bostad, och varför denna bostad är just ett seniorboende. Begrepp 
som trygghet, gemenskap och tillgänglighet är grundläggande i forskning kring äldre och boende 
och är så även i denna studie. Dessa begrepp ligger även till grund för bostadsföretagets 

                                                 
75 Ronström, Owe (red.) (Stockholm, 1998) s. 12 
76 Eklund, Charlotte ”Kåta kärringar och impotenta stålmän” i Pigga pensionärer och populärkultur, (Stockholm, 1998) av 
Owe Ronström, s. 115 
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marknadsföring av seniorboendet. De frågeställningar som analysen och slutdiskussionen är 
uppbyggd kring handlar om förväntningarna på boendet, betydelsen av begreppen trygghet, 
tillgänglighet och gemenskap, vilka som väljer att flytta till ett seniorboende och vad de tänker 
kring åldrande. Utifrån det för uppsatsen formulerade syftet och tanken att låta empirin styra 
utformandet av uppsatsen föll valet av metod på Grundad teori, och med ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt är målet att försöka förstå och återge den verklighet som 
informanterna beskriver. I analysarbetet tillämpades de för grundad teori vanligaste verktygen, 
nämligen kodning, konstant komparation och teoretisk mättnad. 
 
Den teoretiska bakgrunden utgår från tidigare forskning inom ämnesområden som berör 
åldrande, seniorboende, flyttningsmönster samt livsstilar och identitetsskapande hos äldre. 
Utifrån socialgerontologin och gerotranscendenceteorin har ett mindre antal, mer relevanta 
teorier valts ut för att ge en bild av de kontextuella sammanhang där åldrande och seniorboenden 
oftast diskuteras idag samt användas som bollplank för diskussion i avslutande kapitel. 
Aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin handlar om den äldres anpassning till ett meningsfullt liv 
efter pensionen. Adaptationsteorin handlar om hur välanpassad den äldre känner sig i sitt nya 
boende och vilka processer som ligger bakom. 
 
Resultatredovisningen innehåller tre kapitel, varav de första två utgör en presentation av 
informanternas utsagor kring livet som seniorer samt föreställningar och förväntningar kring 
seniorboendet. Dessa förtydligas genom citat och referat hämtade ur intervjuerna. I det tredje 
kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av tidigare forskning och problematiseras 
utifrån teorin. Intressanta och övergripande slutsatser visar att granngemenskap är en viktig 
faktor för trivsel och trygghet i bostaden. Likhet i ålder, bakgrund, ekonomisk situation etc. är en 
viktig grund för god granngemenskap. Ensamhet anses inte vara något problem bland 
informanterna. Orsaker bakom flytten hör samman med minskad rörlighet, förhoppning om 
mindre arbetsbörda i hemmet och en satsning på en bekvämare och trivsammare tillvaro på äldre 
dar. Informanterna är aktiva och relativt pigga och önskar därför en fortsättning på det liv de 
lever, snarare än att flytten ska innebära någon större förändring. Tankarna om boendet och 
framtiden är mycket positiva, även om viss oro för försämrad hälsa och minskad rörlighet 
skymtas emellanåt. Överlag anses boendet överrensstämma med föreställningarna och 
förväntningarna på trygghet, gemenskap och tillgänglighet.  
 
De långsiktiga konsekvenserna av att bygga åldersanpassade bostäder förefaller å ena sidan hjälpa 
till att öka segregationen genom att isolera seniorer från övriga samhällets medborgare vilket i sin 
tur kan bidra till ett förstärkande av negativa föreställningar av äldre.Å andra sidan kan det ses 
som ett sätt att underlätta för seniorer att även efter pension ha ett fortsatt aktivt och socialt liv 
vilket i sin tur kan ha positiva effekter för seniorers integrerande och deltagande som i så fall kan 
motverka negativa normbildningar och öka kunskapen och förståelsen för äldre i dagens 
samhälle.
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