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FÖRORD  
 
Medan prioriteringar och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvården har 
varit föremål för utredningar, forskning, debatt och ställningstaganden inte 
minst efter riksdagsbeslutet 1996/97 har intresset för prioriteringar inom vården 
och omsorgen i kommunal regi varit lågt. Detta trots det ansvar som 
kommunerna har för sjukvård och omsorg. Sveriges socialchefer har visserligen 
efterlyst motsvarande prioriteringsprinciper i socialtjänstlagen som i hälso- och 
sjukvårdslagen men så mycket mer har inte hänt inom detta område. 
 
Därför kändes det angeläget för PrioriteringsCentrum att börja penetrera hur 
kommunerna väljer att fördela sina vårdresurser och i vilken mån 
rättviseprincipen att fördela efter ”vårdbehov” gäller för den kommunala vården 
och omsorgen och att stödja detta projekt. Projektet inrymmer två delar. Den 
första är av teoretisk art och inbegriper en analys av olika begrepp som 
”fördelning”, prioritering” och ”ransonering” samt den etiska plattform som kan 
vara vägledande för olika beslut. Den innehåller också ett avsnitt om 
målformuleringar, målbegrepp och målhierarkier. 
 
Den andra delen inleds med några översiktliga synpunkter på teoribildningen 
inom socialgerontologins område. De följs av ett antal livsberättelser lämnade 
av kvinnor och män som passerat sin 80-årsdag. De bor kvar hemma men har 
alla stöd från samhället i någon form som hemtjänst och färdtjänst. 
Livsberättelserna är intressanta. De har ett gemensamt, kort uttryckt: att när man 
lämnar yrkeslivet går man från att vara ”någon” till att betrakta sig som ”ingen”. 
Det är tiden som yrkesaktiv, som familjeförsörjare som är värd att berätta om. 
När man inte längre behövs i dessa funktioner så förvandlas man till ”ingen”. 
Världshälsoorganisationens (WHO) uttalande från 1980-talets början att känslan 
att vara behövd är en viktig livskvalitets- och hälsofaktor får här stöd. Det måste 
vara en prioriterad fråga att skapa ett samhälle där det är viktigt att inte bara 
lägga år till livet utan också liv till åren.  
 
Rapporten kan ses som en inledning till det arbete om prioriteringar inom den 
kommunala vården och omsorgen som är nödvändig. Författarna står själva för 
innehållet i denna rapport och synpunkterna delas inte alltid av 
PrioriteringsCentrum. 
 
Stockholm november 2005 
 
Barbro Westerholm 
Ledamot av Prioriteringscentrums styrelse, före detta generaldirektör för 
Socialstyrelsen, riksdagsledamot, förbundsordförande Sveriges 
Pensionärsförbund och professor emeritus i läkemedelsepidemiologi 
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SAMMANFATTNING 
 
Hur bra är vården och omsorgen i kommunal regi? Det är en vidsträckt fråga där 
svaren åtminstone delvis måste vara av rent subjektiv karaktär. ”Bra” respektive 
”dålig” är inga objektiva egenskaper som saker bara har, utan de är något som 
vi människor tillskriver dem genom att relatera till våra personliga värderingar. 
Det blir lite mer lätthanterligt ur vetenskaplig synvinkel om vi istället frågar oss 
hur vården och omsorgen lever upp till de målsättningar som verksamheten 
själv ställt upp.  
 
Att diskutera och utvärdera vården inom landstingen är ju något vi vant oss vid 
under de senare decennierna. Men idag sker det faktiskt en hel del vård i 
kommunernas regi. Inom kommunerna har man bland annat ett uppdrag att 
sköta äldrevården. Hur ser det ut där? Hur bra lever man upp till sina egna ofta 
mycket ambitiösa målsättningar? I den här rapporten kommer vi inte att kunna 
ge något uttömmande svar på hur verkligheten stämmer med idealen men den 
innehåller en hel del intressanta indikationer och ledtrådar.  
 
När vi – Per-Erik Liss, Tommy Svensson och undertecknad – diskuterade 
upplägget för det här projektet sade vi oss att det var viktigt att angripa 
problemet från två håll samtidigt; dels att titta närmare på kommunernas 
målsättningar, dels att dyka ned i verkligheten och försöka ta reda på hur 
omsorgen fungerar i praktiken. Uppgiften rörande målsättningarna var först och 
främst att ta reda på vilka de var och hur de var formulerade. Det var bl a 
väsentligt att se hur målen var relaterade ”uppåt”, d v s hur de stämmer överens 
med de mål och prioriteringar som görs på ett nationellt plan. Inte minst borde 
prioriteringsprinciperna i Hälso- och sjukvårdslagen vara central, inte bara för 
hur landstingen, utan även kommunerna väljer att fördela sina vårdresurser. I 
vilken mån spelar exempelvis rättviseprincipen om att fördela efter ”vårdbehov” 
en roll inom den kommunala sektorn? Och vad utgör ”behov” när det gäller 
äldre människor? Vad behövs det för hjälp för att vara gammal på ett bra sätt?  
 
En annan väsentlig fråga är hur de kommunala vård- och 
omsorgsmålsättningarna relaterar till varandra internt. Vilka är de övergripande 
målsättningarna och vilka är blott operativa mål eller delmål? Om det 
exempelvis fastställs ett delmål att hemtjänsten skall vara behjälplig med 
städning men inte med att sitta ned och prata så har det därmed bestämts att det 
förra är nödvändigare än det andra för att nå övergripande syften. Det har gjorts 
en bedömning att den första åtgärden bättre fyller ett väsentligt behov hos de 
äldre än den andra.  



II 
Men hur har man gått tillväga för att komma fram till denna slutsats? Är det så 
säkert att de olika delmålen verkligen leder mot de stolta proklamationerna i den 
övergripande visionen? När vi sedan kontemplerade dyket ner i verkligheten så 
stod det ganska snart klart att det borde bli en djupdykning snarare än blott ett 
snorklande vid ytan. Det vill säga, vi skulle kanske inte se så mycket av den 
övergripande statistiken beträffande budgetar och antal människor under åtgärd. 
Men för att nå de intressanta skikten där vi kan hoppas på att få syn på enskilda 
människors, i synnerhet äldre människors, behov av vård, trygghet och 
värdighet så måste vi dyka på djupet. Vi måste lyssna på enskilda människors 
berättelser om vilka de är, hur de ser på sina liv och vad som är viktigt för dem. 
Det är ju först på denna nivå som vi kan börja förstå vilka problem och behov 
det finns, och hur dessa sedan kan relateras till vårdens och omsorgens 
målsättningar. Hur betydelsefull är överhuvudtaget den kommunala 
omsorgsservicen i en människas liv på äldre dagar? 
 
I detta sammanhang är det också viktigt att beakta det vi kan kalla för 
”mellangruppens” erfarenheter, d v s de som har att implementera målen i sin 
verksamhet; vårdare, biträden och assistenter. Detta är en grupp som ofta 
hamnar i kläm mellan politiker och allmänhet. I sin dagliga gärning möter de 
människorna som behöver vård och omsorg. Samtidigt skall deras verksamhet 
bedrivas i enlighet med de direktiv och riktlinjer som politikerna ställt upp. Går 
dessa krav ihop? Hur bedömer vårdaren att han/hon kan möta upp mot de 
dubbla kraven? Deras observationer, erfarenheter och intressen skiljer sig 
tydligt från de båda andra gruppernas, det utgör ett eget perspektiv. 
 
När jag, vid slutet av projekttiden, sträckläste först Per-Eriks analytiska 
diskussion om mål och prioriteringar och sedan Tommys djupintervjuer med 
hemtjänstens vårdbiträden och gamla, hade jag en stark impuls att vi skulle låta 
studierna stå helt okommenterade. De utgör alla en del av verkligheten, och 
jämförelsen inbjuder till många frågor och tankar. Varför inte låta läsaren själv 
dra sina slutsatser? Hur går dessa vitt skilda bilder ihop?  
 
Men, trots allt är det här en vetenskaplig rapport och forskare bör kommentera 
och dra slutsatser. Det hör väl ändå till? Så Per-Erik gör några avslutande 
kommentarer där han jämför målsättningar med verklighet. Men dessa 
kommentarer är blott en liten hjälp på traven. Studien om de officiella 
målsättningarna å ena sidan och studierna av verksamheten bland personal och 
mottagare å den andra står på egna ben. Att läsa dem tillsammans ger en stark 
läsupplevelse och mycket att fundera vidare på. 
 
Ingemar Nordin 
Projektledare 
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1. INTRODUKTION 
 
Studien ”Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv” är ett delprojekt 
inom projektet ”Vård och omsorg i kommunal regi”. I fokus för studien står en 
grupp människor som kan sägas befinna sig i ett gränsområde. Det handlar om 
äldre människor som å ena sidan lämnat bakom sig den självständighet och 
autonomi som idealt sett karakteriserar en vuxen medborgare i vårt samhälle 
och vår samtida kultur, men å andra sidan ännu inte hamnat i ett mycket 
omfattande eller totalt beroende av vård, stöd och omsorg. Ett grundantagande i 
studien är att denna sena livsfas och de erfarenheter och upplevelser den 
innefattar kan ha mycket olika innebörder för människor, beroende på hur deras 
liv tidigare gestaltat sig och beroende på hur värden och livsmening formats och 
utvecklats under livsloppet. De ofrånkomliga förluster av förmågor och 
kapaciteter som är förknippade med ålderdomens framskridande har 
konsekvenser såväl för ens sociala tillvaro som för det vardagliga livets 
praktiska problemlösningar.  
 
Detta aktualiserar en rad frågor kring den enskilde åldringens självbilder, 
självuppfattningar och självvärderingar. Dessa frågor kan i sin tur antas vara av 
betydelse för upplevelser och tolkningar av mötet med samhällets stödformer 
och naturligtvis även, på ett mycket konkret plan, av mötet med den 
servicepersonal som svarar för serviceinsatserna. Studiens syfte är således att 
beskriva och belysa ett antal äldre människors erfarenheter och tolkningar av 
den egna tillvaron som gammal och av det egna ökande behovet av stöd- och 
omsorgsinsatser. En strävan har varit att göra denna belysning utifrån de gamlas 
eget perspektiv och i relation till deras sätt att rekonstruera och beskriva sitt liv 
som helhet. Frågorna om ”vem man varit”, ”vem man är” och ”hur man blivit 
den man är” utgör viktiga inslag i beskrivningen av hur man uppfattar sitt liv 
och sin tillvaro här och nu. 

 
Studien är disponerad på följande sätt: i avsnitt 2 ges några översiktliga 
synpunkter på teoribildningen inom socialgerontologins område och på de 
normativa och ”retoriska” inslag som denna ofta rymmer. Vidare presenteras 
där kortfattat den biografiska metodansats som studien ansluter till. I avsnitt 3 
redogörs mera utförligt för undersökningens metodval, metodöverväganden och 
praktiska genomförande. Avsnitten 4, 5 och 6 redovisar studiens resultat. Först 
ges en sammanfattande beskrivning och översiktlig analys, avseende 
respondentgruppen som helhet, av de bakåtblickande livsberättelser som utgör 
en del av det insamlade empiriska materialet. Därefter presenteras resultat 
rörande de skildringar av tillvaron här och nu som de äldre lämnat. I avsnitt 6 
ges en mera detaljerad framställning av tre utvalda livshistorier i avsikt att 
spegla de betydande skillnader som karakteriserar olika gamlas sätt att förhålla 
sig såväl till ”det levda livet” som till här-och-nu-tillvaron.  
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Det avslutande avsnittet, 7, innehåller diskussioner av och reflektioner kring 
studiens metod, resultat och implikationer. 
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2. BAKGRUND 
 
I detta bakgrundsavsnitt ska kort och översiktligt presenteras dels några centrala 
teorier inom den sociala äldreforskningens område och några synpunkter på 
deras normativa inslag, dels några grundläggande inslag i en biografisk 
metodansats. 
 
 
2.1 Teorier om äldre och åldrande 
 
Socialgerontologin rymmer ett flertal teoretiska perspektiv och teoritraditioner. 
Förutom att dessa haft eller har betydelse som vägledande för den forskning 
som handlar om sociala och psykologiska aspekter av åldrande och ålderdom så 
spelar de ofta också en roll för att forma bilden av ”den gamla människan” 
sådan den framträder i vårt samhälle. Jag ska ge några exempel på teorier som 
ofta refereras i socialgerontologisk litteratur. 
 
Den s k ”disengagement-teorin” om åldrandet (Cumming och Henry 1961) har 
varit av stor betydelse, dels därför att den i sig haft inflytande på tänkande kring 
och forskning om gamla människors villkor, dels därför att den blivit föremål 
för en hel del kritik och att andra teorier ofta formulerats i polemik mot den. 
Enligt disengagement-teorin innebär det normala åldrandet en successiv 
nedtrappning av förmågor och kapaciteter. Detta leder till rollförluster, minskad 
interaktion med omgivningen och en fortlöpande krympning av den gamles livs- 
och intressesfärer. Detta ses som ett universellt fenomen. Samhället skjuter den 
gamla människan åt sidan och han/hon utesluts successivt ur den sociala 
gemenskapen. Åldringen själv avskärmar sig psykologiskt och socialt, 
intresserar sig allt mindre för samhället och förbereder sig på att dö.  
 
Om denna process sker friktionsfritt, d v s om samhället och den gamle är 
”överens”, om disengagemanget är ömsesidigt, så är processen dels funktionell 
ur samhällets synvinkel, dels tillfredsställande för den gamle själv. Detta 
innebär också att gamla människors tilltagande passivisering i olika avseenden 
ses som något alldeles normalt och något som därför inte bör motverkas eller 
hindras. En helt annan typ av socialgerontologiska perspektiv har rötter i 
symbolisk interaktionistisk teoribildning. En grundtes är här att en människas 
sociala interaktion är av fundamental betydelse för hennes självbild och 
självvärdering. Den s k aktivitetsteorin om åldrande (Passuth och Bengtson 
1988) betonar vikten av att aktivitetsnivån hos gamla hålls hög. Den gamla 
människans förlorade sociala roller bör ersättas med andra och ett fortsatt aktivt 
socialt interagerande är viktigt för upprätthållande av positiva självbilder och 
livstillfredsställelse. 
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Symboliskt interaktionistiska influenser finns också i den teori om åldrandet 
som ett socialt sammanbrott (”the social breakdown syndrome”) som först 
lanserades av Kuypers och Bengtson (1973). Det sociala sammanbrottet 
uppkommer eftersom samhället uppvisar en mängd generella negativa attityder 
till äldre och åldrande. Åldrande innebär rollförluster, otydliga normer och 
avsaknad av referensgrupper. Därmed kommer den gamle att bli starkt beroende 
av sin omgivning för att definiera sin självbild. Eftersom samhällets värderingar 
och attityder är negativa så kommer ens självbild att försämras och ens 
självförtroende att minska. Man kommer att upphöra med aktiviteter som man 
tidigare klarade av, vilket leder till att kunskaper och förmågor minskar och att 
bilden av en själv som en kompetensfattig person förstärks. Ens självbild och 
självvärdering blir därmed ännu mer sårbara för de generella negativa attityder 
som samhället uppvisar o s v i ett slags ond cirkel. Dock kan denna utveckling 
också vändas. Genom att tillföra resurser av olika slag, t ex när det gäller 
ekonomi, hälso- och sjukvård och boende, som kompenserar för de egna 
svagheterna och funktionsnedsättningarna, kan den gamles självbild när det 
gäller kompetens, kontroll och oberoende stärkas och en ”god cirkel”, ett slags 
”rekonstruktionssyndrom” ersätta det sociala sammanbrottet. 
 
En typ av kritik som riktats mot flera socialgerontologiska teorier tar fasta på 
den föreställning om åldrandet som en för alla gemensam och mycket likartad 
process, med starkt generella drag, som de tycks vila på. Baltes och Carstensen 
(1996) argumenterar för en typ av teori om åldrandet som istället handlar om 
individuella coping-strategier. Fokus ligger på den enskilde åldringens 
individuella preferenser och individspecifika mål. De förespråkar ”selektiv 
optimering med kompensering” som en strategi för att tillförsäkra den gamle ett 
så gott liv som möjligt. 
 
Det är uppenbart att teoretiserandet inom socialgerontologin ofta har starkt 
normativa inslag. Socialgerontologiska teorier uttrycker i många fall inte bara 
vad som är normalt när det gäller sociala och psykologiska aspekter av åldrande 
och vad som är normala fenomen i samband med ålderdomen. De är också ofta 
starkt fokuserade på frågor kring vad som utgör ”en god ålderdom”. De har 
därför, direkt eller indirekt, ofta stor betydelse för vad som ses som önskvärt 
eller eftersträvansvärt när det gäller gamla människors livsvillkor och 
levnadsförhållanden. Öberg (1997) talar om en ”socialgerontologisk retorik” 
som skapar förväntningar kring vad beskrivningar och analyser av åldrande bör 
innehålla. Han pekar på två retoriska paradigm som spelat stor roll för 
socialgerontologisk forskning: ”Åldrandet som problem” respektive ”myten om 
det framgångsrika åldrandet”. 
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Problemparadigmet, menar Öberg, har rötter i 1800-talets medicinska diskurs 
om åldrande, där i växande utsträckning åldrandet som sådant började beskrivas 
som ett medicinskt problem och där ålderdomen alltmer kom att framstå som en 
”medicinsk diagnos”. ”Eländesbeskrivningen” av ålderdomen har senare 
övertagits av socialgerontologin som länge bedrivits ur ett påtagligt 
problemperspektiv. Att skilja mellan biologiskt, psykologiskt och socialt 
åldrande har således ofta medfört att man fokuserat på andra problem och 
funktionsnedsättningar (psykologiska och sociala) vid sidan av de medicinska. 
Det finns också ett slags socialpolitisk diskurs om åldrande och äldre som starkt 
bidrar till en bild av ålderdomen som något djupt problematiskt på 
samhällsnivå. Dit hör talet om ”den demografiska bomben”, 
”åldringsexplosionen”, ”den enorma omsorgsbördan” som vältras över på en allt 
hårdare ansatt yngre befolkning o s v. Detta har också bidragit till att mycken 
social forskning om åldrande har tenderat att bedrivas från ett slags ”vi-och-
dom-perspektiv ”. 
 
Myten om det framgångsrika åldrandet, som ofta beskrivs som något med rötter 
i amerikansk, ”success”-fokuserad, kultur kan sägas underbygga både 
”passiviserings-” och ”aktivitetsteorier” av de typer som ovan skisserades. Här 
finns en påtaglig föreställning om att ålderdomen är något som man kan 
”lyckas” bättre eller sämre med och att samhälleliga åtgärder och 
förhållningssätt kan spela en avgörande roll i detta avseende. Idén om något 
slags given mänsklig natur som bör förverkligas och om en uppsättning 
universella värden som bör utgöra ledstjärnor för ”organiserandet” av 
ålderdomen gör att beskrivningar och analyser av psykologiska och sociala 
aspekter av åldrande och ålderdom får starkt normativa drag. 
 
De normativa inslagen i mycket av teoretiserandet om åldrande och ålderdom 
väcker också behov av metodologiska överväganden och ställningstaganden. 
Designer av studier kring gamla människors villkor och även utformningen av 
specifika datainsamlingsmetoder riskerar att bli styrda av paradigmatiska 
föreställningar, både om vad åldrande är och om hur åldrande bör gestaltas. 
Valet av teoretiska utgångspunkter kan också bli starkt styrande för hur man 
selekterar fram det som uppfattas som relevant och intressant i t ex ett 
kvalitativt intervjumaterial, liksom för hur man tolkar och analyserar utsagor 
från gamla.  
 
 
2.2 Livsberättelseforskning 
 
Under senare år har applicerandet av ett livsloppsperspektiv i studier kring äldre 
och åldrande kommit att framstå som en specifik ansats.  
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Någon större entydighet eller samstämmighet i uppfattningarna hos olika 
forskare om hur livslopp bör analyseras finns inte. Tornstam (1998) pekar 
emellertid på ett antal grundantaganden som är gemensamma för många som 
arbetar med livsloppsperspektiv. Man menar att förståelsen för förhållanden i 
ålderdomen ökar om man uppfattar en människas liv som en 
utvecklingsprocess, där ålderdomen är ett slutstadium som på olika sätt är 
beroende av och hänger samman med tidigare stadier inom ramen för en 
organisk helhet. Barndomsupplevelser och erfarenheter från olika kritiska 
skeden i det vuxna livet ses som betydelsefulla för den gamles bild av sig själv 
och hans/hennes sätt att hantera och förhålla sig till sin egen ålderdom. 
 
Anläggandet av ett livsloppsperspektiv knyts ofta till användandet av någon 
variant av biografisk metod. ”Biografisk metod” kan ses som en 
sammanfattande benämning på ett antal olika sätt att arbeta med beskrivningar 
och analyser av människors liv. Två huvudtraditioner inom biografisk forskning 
är vad man kan benämna levnadshistoriestudier (”life history”) och 
livsberättelsestudier (”life story”). Den förstnämnda innebär ofta att man dels 
tar del av en persons berättelse om sitt liv, dels samlar in andra former av 
dokumentation om personens levnad, kanske med ett korrigerande syfte visavi 
det personen själv berättar. Oftast finns här en strävan att klarlägga ”faktiska 
omständigheter” och inte sällan att studera t ex samhälleliga förändringar över 
tid, sådana de speglas i enskilda människors liv. Livsberättelsestudier innebär 
oftast däremot att intresset är helt fokuserat på personens egen berättelse om sitt 
liv. Roos (1988, s. 140) definierar ”livsberättelse” så här: ”En livsberättelse är 
en berättelse (eller en samling berättelser) som bygger på personens eget liv, 
där den person som berättar är representerad som berättelsens subjekt och där 
han själv definierar vad som skall och icke skall inkluderas i berättelsen.” 
 
Bland livsberättelseforskare finns två mycket olika sätt att se på relationen 
mellan livsberättelsen, det berättade, å ena sidan och det liv som denna 
berättelse är en berättelse om å den andra. Öberg (1997) talar om ett realistiskt 
respektive ett konstruktionistiskt perspektiv. Det realistiska perspektivet innebär 
att man betonar livsberättelsen som en källa till kunskap om någon sorts faktisk 
social verklighet. Det konstruktionistiska perspektivet innebär ofta att man 
hävdar att social verklighet är narrativ till sin karaktär, eller att verkligheten 
konstrueras till stor del just genom själva berättandet. Det realistiska 
perspektivet har varit dominerande inom samhällsvetenskaperna fram till för 
15-20 år sedan. Fokus i livsberättelseanalyser har då legat på den information 
som livsberättelsen har menats ge om det faktiska liv som personen har levt. 
Ibland har man i huvudsak intresserat sig för yttre, objektiva fakta om historiska 
eller samhälleliga realiteter.  
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I andra fall har man istället menat att livsberättelsen öppnar möjligheter till en 
förståelse av berättarens inre liv, av hans/hennes upplevelsevärld och de 
psykologiska realiteter som förekommit under personens liv.  
 
Med ett realistiskt perspektiv kan en livsberättelse anses vara mer eller mindre 
sann, d v s den kan mer eller mindre korrekt återspegla den verklighet (yttre 
eller inre) som den är en berättelse om. Med ett konstruktionistiskt perspektiv 
läggs fokus på berättelsen själv, snarare än det den är en berättelse om. Idén om 
en ”sann” verklighet och en ”sann” person som man ska försöka få kunskap om 
genom berättelseanalysen ifrågasätts då ofta - eller förkastas. Berättelseanalysen 
går istället ut på att visa hur personen, eller jaget, konstrueras i berättelsen.  
Öberg (1997) gör också en distinktion mellan två varianter av konstruktionistisk 
berättelseanalys: en ”poststrukturalistisk” och en som han kallar ”retrospektiv 
reflektion”. Den förstnämnda innebär att man hävdar att all kunskap som man 
kan få om berättaren och dennes liv finns i själva berättelsen. Det finns inte 
något ”sant” kontroll-liv att jämföra med. Det finns möjligen andra berättelser, 
andra versioner av berättelsen, men dessa har inte någon högre sanningsstatus. 
Berättelser, eller ”texter”, är den enda verklighet vi kan närma oss. Det betyder 
också att referentialiteten försvinner. En berättelse refererar inte till någon 
verklighet utanför sig själv. Det intressanta och viktiga blir att analysera och 
klargöra de narrativa element och strukturer som har med själva berättandet att 
göra. 
 
”Den retrospektiva reflektionen” utgör Öbergs eget, mera modest 
konstruktionistiska, alternativ. Här tänks livsberättelsen verkligen öppna 
möjligheter till kunskap om en verklighet som ligger utanför berättelsen, både 
vad gäller den yttre, sociala eller kulturella verkligheten och berättarens inre 
psykologiska verklighet. Men det rör sig inte om något enkelt 
korrespondensförhållande mellan livsberättelsen, det upplevda livet och det 
faktiskt inträffade livet. Subjektet i intervjusituationen är inte identiskt med 
subjektet i livsberättelsen och subjektet i det levda livet, men det finns en 
referentialitet mellan dem och analysen bör gå ut på att påvisa och belysa denna. 
I de former av livsberättelsestudier som innefattar narrativa analyser intresserar 
man sig ofta för olika aspekter av berättelsens form. Livsberättelser styrs av 
narrativa regler som gör att de framstår just som livsberättelser. Gergen (1994 s. 
187) skriver: ”Rather than to see our life simply as ’one damned thing after 
another’, we formulate a story in which life events are systematically related, 
rendered intelligible by their place in a sequence or ’unfolding process’…Our 
present identity is thus not a sudden and mysterious event but a sensible result 
of a life story”. En berättelse måste ha en intrig, d v s en metastruktur eller en 
tolkande referensram som ordnar berättelsen så att den framstår som 
meningsfull och begriplig. Enskilda händelser i berättelsen får sin innebörd 
genom att de inordnas i en intrig.  
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När vi förstår vilken intrig en händelse ingår i så förstår vi också dess innebörd 
eller mening. Och enskilda händelser i sin tur påverkar och formar intrigen i 
berättelsen. Öberg (1997) understryker att valet av intrig har konsekvenser för 
berättelsen på olika sätt.  
 
Givet ett visst val av intrig så kommer vissa inslag i livet att förefalla viktigare 
att ta med i berättelsen, medan andra som kanske inte stämmer med intrigen 
utesluts. Gergen (1994) beskriver ett antal ”rudimentära narrativa former” som 
kan iakttas vid livsberättelseanalyser. Det handlar om positiva eller negativa 
utvecklingslinjer i livet. Han talar om en ”stability narrative” som utmärks av ett 
livsförlopp, eller ett avsnitt av ett livsförlopp, som inte utvecklas vare sig 
positivt eller negativt, utan fortskrider värderingsmässigt neutralt. Denna stabila 
form kan i sig vara ”stabilt positiv” eller ”stabilt negativ”. De andra 
grundformerna är ”progressive narrative”, som kännetecknas av att ”livskurvan 
pekar uppåt”, att livet utvecklas på ett i något avseende positivt värderat sätt, 
respektive ”regressive narrative” då kurvan går utför och livet blir sämre och 
sämre. Dessa former kommer i de flesta fall att skifta genom en livsberättelse, 
men kurvan över livet som helhet kan också i många fall ses som en 
sammantaget ”stabil”, ”positiv” eller ”negativ” narrativ form. Ett centralt 
narrativt element är också ”epifanin” (Denzin 1989). En epifani är en avgörande 
händelse, ofta ett slags vändpunkt i en livsberättelse, där berättelsen kanske får 
en ny riktning. I föreliggande studie tillämpas en livsberättelseansats som ligger 
nära Öbergs ”retrospektiva reflektion”. Vad detta innebär utvecklas närmare i 
avsnitt III. 
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Eftersom studiens ambition är att beskriva och belysa gamla människors egna 
erfarenheter, upplevelser och tolkningar av ålderdomens villkor har en 
datainsamling med hjälp av kvalitativa intervjuer varit ett naturligt metodval. 
Intervjumetodiken har också styrts av den strävan att knyta förståelsen av dessa 
gamlas beskrivningar av sin här-och-nu-tillvaro till deras sätt att betrakta och 
berätta om sitt liv som helhet som tillämpningen av en biografisk ansats 
innebär. 
 
 
3.1 Livsberättelseperspektivet 
 
Som nämndes i bakgrundsavsnittet ansluter den biografiska metodansats som 
använts i denna studie ganska väl till det Öberg (1997) kallar ”retrospektiv 
reflektion” inom ramen för en konstruktionistisk livsberättelsetradition. Detta 
innebär ett erkännande av att livsberättelser inte kan ses som oproblematiska 
återgivanden av en serie faktiska omständigheter. De är konstruktioner i den 
meningen att berättandet är beroende av berättarens nuvarande ”utsiktspunkt”, 
av hans/hennes bild av mening och sammanhang i sitt liv och av hans hennes 
avsikter och intentioner med berättelsen. Att ställas inför uppgiften ”Berätta om 
ditt liv!” innebär något annat än att svara på en räcka frågor om olika inslag i 
livet. Berättelsen om ens liv är också berättelsen om vem man är och hur man 
blivit den man är. Livsberättelser är till stor del identitetskonstruktioner. Man 
kan säga att en livsberättelseintervju är en situation där intervjupersonen ges 
möjlighet att skapa ordning och logik i det liv han/hon levt och att formulera 
denna ordning som en begriplig och trovärdig historia inför en lyssnare. 
Berättandet innebär ett urval, både vad gäller vad som inkluderas i och vad som 
exkluderas ur skildringen av livet. Livsberättelser ändrar också karaktär och 
innehåll dels över tid, dels beroende på i vilken situation de framställs. 
Tolkningar och sammanhang i en persons bild av den egna livsloppet är inte 
desamma idag som för ett antal år sedan och den bild av sitt liv man vill 
förmedla idag kan antas variera beroende på vem man berättar för.  

 
Wallace (1994) skiljer mellan tre olika foci som datainsamling med hjälp av 
livsberättelseintervjuer kan ha: fokus på ”objektiva data”, där berättelsen är ett 
verktyg för att samla in ”fakta” om individens liv; fokus på ”subjektiva data”, 
där berättelsen i första hand ses som en källa till information om individens 
upplevelser av olika livshändelser; och fokus på ”social konstruktion”, där 
intresset främst riktas mot individens sätt att konstruera en bild av det levda 
livet.  
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Man skulle kunna säga att valet av fokus styrs av vilken fråga man försöker 
besvara med hjälp av livsberättelseintervjun: ”Vad hände?”, ”Hur uppfattade 
intervjupersonen det som hände?”, eller ”Hur vill intervjupersonen här och nu 
beskriva/förklara det som han/hon uppfattar hände?”. Den biografiska ansats 
som denna studie utgår från innebär då, i linje med det Öberg (1997) kallar 
”retrospektiv reflektion”, att man är medveten om och tar hänsyn till att 
berättelsen är en konstruktion, i den meningen att den är beroende av 
berättarens intentioner och ”självbildsbyggande”, men att man anser att den 
samtidigt ger användbar information om såväl subjektiva upplevelser som 
faktiska ”yttre” händelser genom berättarens liv. 
 
Berättelser styrs också av narrativa konventioner. I en viss kultur, eller ett visst 
socialt sammanhang, måste en berättelse följa vissa regler för att vara begriplig 
för andra. Gergen (1994) föreslår, exempelvis, fem kriterier för att en berättelse 
ska vara begriplig: Berättelsen måste ha ”en poäng” (”a valued end point”); den 
måste bygga på ett urval händelser som är relevanta för poängen; den måste ha 
en ordningsföljd mellan de återgivna händelserna (oftast en temporär tidslinjär 
ordning); det måste finnas ett fastslående av orsak-verkanrelationer mellan 
händelser, av vad som leder till vad eller vad som är en funktion av vad o s v; 
den måste innehålla demarkationstecken, markeringar som tydliggör var en 
episod börjar eller slutar. Också detta bör tas i beaktande när man tar del av, och 
drar slutsatser med hjälp av, livsberättelser. Konventioner av denna typ påverkar 
inte bara livsberättelsers form utan har också konsekvenser för deras innehåll. 
(För andra exempel på narrativa konventioner, se t ex Labov, 1972 och 
Arvidsson, 1998). 
 
 
3.2 Urval av respondenter 
 
Eftersom intresset i denna studie riktades mot gamla människor som befinner 
sig i ett slags övergångsskede mellan självständighet och autonomi å ena sidan 
och hjälp-, stöd- och omsorgsberoende å den andra, planerades ett strategiskt 
urval baserat på följande tre kriterier: 1) Intervjupersonerna skulle vara 80 år 
gamla eller äldre; 2) De skulle fortfarande bo i någon form av eget boende 
(alltså inte i t ex ålderdomshem eller sjukhem); 3) De skulle vara föremål för 
samhälleliga stöd- och omsorgsinsatser, i första hand hemtjänst och/eller 
färdtjänst. Urvalet planerades ske av författaren själv med hjälp av registerdata i 
Linköpings kommun. Detta visade sig emellertid ej vara möjligt, då ansvariga 
inom kommunen med hänvisning till sekretesskäl avslog ansökan om att i 
forskningssyfte få tillgång till uppgifter om äldres serviceutnyttjande. En 
alternativ väg för urvalsprocessen valdes då enligt följande: en enhetschef i ett 
hemtjänstdistrikt i Linköping fungerade som kontaktperson.  
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Enhetschefen förmedlade till äldre inom sitt distrikt, som så långt som möjligt 
motsvarade urvalskriterierna, en skriftlig information om projektet och 
tillfrågade dessa om de ville delta. Om de lämnade ett positivt svar gavs 
författaren upplysning om deras namn och telefonnummer. Denna urvalsmetod 
visade sig emellertid tidsödande. Den kompletterades därför med ett urval av 
gamla i Norrköpings kommun, enligt följande: via personliga kontakter inom 
PRO har tänkbara respondenter, efter information om projektet, fått lämna en 
intresseanmälan. Kontakt med dessa har sedan tagits via telefon, utförligare 
information lämnats, och ett urval gjorts. I samtliga fall har intervjupersonerna 
innan de lämnat sitt samtycke till deltagande i studien givits en utförlig 
information om studiens syfte och om den planerade användningen av 
intervjumaterialet, samt givits möjligheter att ställa frågor kring studien. 
Det samlade urvalet respondenter består således av 10 personer bosatta i 
Linköping eller Norrköping: sex kvinnor och fyra män, födda mellan 1903 och 
1928, och med varierande stöd- och omsorgsutnyttjande. (Se bilaga 1) 
Urvalskriterierna har, till följd av att den planerade urvalsstrategin inte kunnat 
följas, inte helt uppfyllts såtillvida att ett par respondenter är yngre än 80 år. 
Bedömningen är ändå att respondentgruppens sammansättning i huvudsak är 
tillfredsställande givet studiens syfte och ambitioner.  
 
 
3.3 Intervjuerna 
 
Datainsamlingen har gjorts via kvalitativa, samtalsliknande intervjuer (Patton, 
2000). Stor vikt har lagts vid att låta intervjupersonerna uttrycka sig med hjälp 
av sitt eget språkbruk och sina egna referensramar, snarare än utifrån i förväg 
utformade svarsmönster eller –kategorier. Som stöd för datainsamlingen har en 
intervjuguide använts. (se bilaga 2.) Intervjuerna har haft två huvudmoment: 
dels en livsberättelse, dels ett samtal om livet här och nu. Respondenterna har 
fått forma sina livsberättelser relativt fritt och själva fått välja vad de velat lägga 
vikt vid och berätta utförligt om respektive behandla mera kortfattat. En viss 
styrning, i avsikt att möjliggöra jämförelser och övergripande analyser har dock 
tillämpats. När det gäller den här-och-nu-fokuserande delen av intervjuerna har 
graden av styrning och strukturering varit något högre. 
 
Åtta av intervjuerna har genomförts i respondentens hem, en i PRO:s lokaler 
och en på ett vårdhem för rehabilitering där respondenten tillfälligt vistades. 
Intervjuernas längd varierade mellan en dryg halvtimme och nästan fyra 
timmar, med en genomsnittlig längd på drygt två timmar. Intervjuerna har 
genomförts dels av författaren, dels av två sociologistudenter efter noggranna 
instruktioner från författaren. Samtliga intervjuer har, efter respondenternas 
medgivande, tagits upp på ljudband. 
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3.4 Tolkning och analys 
 
Intervjuerna har skrivits ut in extenso. Utskrifterna har sedan legat till grund för 
en deskriptiv kvalitativ analys (Patton 2000). När det gäller livsberättelserna 
(avsnitt 4 nedan) analyserades dessa först översiktligt för gruppen som helhet i 
avsikt att beskriva intressanta likheter och skillnader. Gemensamma teman i 
dem presenteras i resultatdelen i form av ett antal ”livsberättelsekapitel” som 
utgör en jämförelsestruktur. En fördjupad narrativ (berättande) analys har inte 
varit aktuell i denna studie. Några narrativa element i berättelserna (epifanier 
och narrativa grundstrukturer) berörs och kommenteras kortfattat. I avsikt att ge 
en mera utförlig bild av livsberättelsernas delvis mycket olika karaktär, och en 
illustration till det levda och berättade livets betydelse för den enskilde gamles 
tolkningar och upplevelser av här-och-nu-tillvaron, valdes tre livsberättelser ut 
för en mer utförlig presentation (avsnitt 6 nedan).  
 
Vad gäller den del av intervjumaterialet som rör respondenternas vardagliga 
tillvaro gjordes en kategorisering utifrån ett antal gemensamma och centrala 
teman (”Hälsa och ohälsa”, ”Sociala relationer”, ”Ekonomi”, ”Livsmening och 
livsinnehåll”, ”Framtid” och ”Autonomi och beroende”). Inom ramen för dessa 
identifierades och beskrevs olika omständigheter och förhållningssätt i 
respondentgruppen. (Dessa resultat presenteras i avsnitt 5.) 
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4. LIVET I BACKSPEGELN 
 
 
4.1 Övergripande intryck 
 
Ett gemensamt drag i samtliga intervjusamtal var att intervjupersonerna med 
stor energi och glädje berättade om sina livslopp. Denna ”bakåtblickande” del 
av intervjuerna förlöpte i de allra flesta fall oproblematiskt och med påtaglig 
spontanitet. Respondenterna förmedlade utförliga, detaljrika bilder av sin 
barndom och uppväxt och de skildrade med särskilt engagemang den 
yrkesverksamma delen av sina liv. Oftast krävdes mycket få stöd- och 
följdfrågor från intervjuaren för att livsberättelserna skulle utvecklas och ges ett 
rikt innehåll. Detaljrikedomen även i beskrivningar av mycket tidiga delar av 
livshistorien var frapperande. Intervjuarinsatserna fick inte sällan inriktas på att 
i någon mån begränsa utförligheten och detaljrikedomen i beskrivningen av 
specifika livshändelser eller livsperioder och att försiktigt styra berättandet 
vidare till senare skeenden. 
 
Utmärkande för dessa berättelser om livet som varit var också deras ofta starkt 
emotionellt engagerade karaktär. Redogörelserna för upplevelser och 
erfarenheter från barndom och uppväxt, liksom från yrkesliv och familjeliv fram 
till pensioneringen, gjordes mycket ofta med tydlig känslomässig inlevelse och 
en hel del skratt och tårar förekom. Såväl detaljrikedomen som det 
känslomässiga engagemanget avtog påtagligt när berättelserna närmade sig de 
senare faserna av det beskrivna livet. Hos i stort sett samtliga intervjupersoner 
var skildringarna av de senaste 5-10 åren avsevärt mera kortfattade, summariska 
och ofta också ointresserade och oengagerade. Skillnaden jämfört med 
berättelserna om livets tidigare faser i dessa avseenden blev ännu mycket större 
i den del av intervjuerna som fokuserades på ”livet här och nu” (och som 
redovisas i avsnitt 5). Där blev intervjusamtalen ofta ordknappa, saknade 
detaljer och exemplifieringar och intervjuarens aktiva medverkan med riktade 
frågor, uppföljningsfrågor och sonderingar blev ofta alldeles nödvändig för att 
information skulle förmedlas. 
 
Ett starkt intryck gavs av att dessa äldre i någon mening förlägger sitt ”egentliga 
liv” till tiden före ålderdomens inträde. LIVET var det som pågick medan man 
växte upp, arbetade, uppfostrade barn och medan man hade en framtid. Den 
senaste fasen i livsloppet handlar om att leva från dag till dag, utan särskilt 
mycket av framåtblickar. Det som har hänt eller händer under denna del av livet 
ses inte som centralt eller knappast ens som intressant i en berättelse om det 
egna livet. 
 
 



14 
4.2 Livsberättelsens ”kapitel” 
 
I några av intervjuerna ombads intervjupersonerna att dela in sina livsberättelser 
i ”kapitel”, ungefär som kapitlen i en bok. I nästan alla övriga intervjuer finns 
en sådan ”kapitelindelning” implicit i berättelserna, d v s livsberättelserna 
strukturerades spontant i relativt tydligt avgränsade, kronologiskt ordnade delar 
eller avsnitt, som var innehållsmässigt sammanhållna och som naturligt 
avgränsades från andra delar. I det följande ges en översiktlig redogörelse för 
livsberättelsernas innehåll utifrån en ”kapitelindelning” som omfattar barndom, 
skolgång, familjeliv, arbete och yrkesliv och pensionärsliv. Redogörelsen görs 
sammantaget för respondentgruppen som helhet med markering av likheter och 
gemensamma drag i de berättade livshistorierna, men där också några mera 
ovanliga inslag återges.  
 
I detta avsnitt, liksom i avsnitten 5 och 4, presenteras många och rikliga citat ur 
intervjusamtalen. I dessa markerar ”…” en paus eller tystnad i intervjusvaret 
och  ”/…/” att en kortare eller längre del av intervjusvaret uteslutits. Text inom 
parentes i citaten är författarens tillägg eller kommentarer för att förklara eller 
tydliggöra ett sammanhang. Alla person- och ortsnamn har ändrats för att 
försvåra identifiering av enskilda intervjupersoner. En del annan information, 
som är av marginell betydelse för resultatbeskrivningen, har också modifierats 
för att tillförsäkra intervjupersonerna största möjliga konfidentialitet. 
 
4.2.1 Barndom 
Gemensamt för nästan alla dessa intervjuade gamla är att de fötts och vuxit upp 
under knappa ekonomiska förhållanden. De flesta kommer ur arbetarklassen, 
några få har vuxit upp i småjordbrukarhem och någon enstaka hade en far som 
var lägre tjänsteman. De allra flesta har också vuxit upp på landsbygden eller i 
mindre orter och först längre fram, under den yrkesverksamma delen av livet, 
flyttat till någon större stad. 
 
Skildringarna av fattigdom eller brist på materiella resurser under uppväxttiden 
är många i intervjumaterialet. Det handlar till exempel om boendeförhållanden 
präglade av trångboddhet och låg standard. 
 

”Och min pappa var anställd vid järnvägen…och min mamma var hemmafru. 
Och vi var fem flickor…I ett litet rum och kök. Och det var trångt och bra. Vi 
hade inga bekymmer av det för det var nästan alla i vår generation som hörde 
till den sortens arbetsfolk som bodde så.” (Ip 9) 
 
Vi bodde i ett järnspiselrum./../ Det var ett rum med en järnspisel i hörnet. Vi 
var jag (och föräldrarna) och två bröder.” (Ip 4) 
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De flesta av intervjupersonerna växte upp i familjer med många barn. Ofta 
framhålls och betonas kraven på att tidigt ta ansvar, särskilt i de fall då man 
själv var bland de äldre i syskonskaran.  
 

”Och då när jag var 16 år, förstår du…min styvfar som jag hade dog/…/Då fick 
jag försörja min morsa och mina yngre syskon, de var tre stycken.” (Ip 3) 
 
”Så mamma dog ju då./…/Och jag hade två syskon kvar hemma. Vi var tre som 
var hemma./…/ Så blev han (fadern) sjuk också då. Så var jag femton år. Så jag 
fick lov att sluta skolan och ta hand om hemmet. Så fick jag ta hand om pappa 
då. Han var sjuk i sju år.” (Ip 6) 

 
Den ekonomiska knappheten framhålls också ofta genom berättelser om hur 
man saknade möjligheter till nöjen, hur ”små” saker blev betydelsefulla och hur 
man tidigt fick lära sig att dela på det som fanns. 
 

”Vi var sex om en cykel. Jag min krake, jag fick ju aldrig låna cykeln utan de 
andra äldre skulle alltid ha cykeln. Man fick ju inte saker. Och jag tror inte att 
jag fick några nya kläder förrän jag konfirmerades.” (Ip 6) 
 
”Det var inga stora saker…En gång kommer jag ihåg att mamma sa att om vi 
var riktigt snälla skulle vi få tända var sitt ljus./…/ Det var jag och min syster 
som kommer närmast efter mig./…/ Det skulle man inte kunna bjuda barn på 
idag. Ja, det innebar att det var mot jultiden, vet du, och det var väl 
märkvärdigt att de tillät oss det.” (Ip 9) 

 
De erfarenheter av att leva under fattiga förhållanden som ofta återberättades 
med stor emfas har, framhöll flera av respondenterna, varit viktiga för ens 
förhållningssätt och tänkande i ekonomiska frågor under hela livsloppet. De 
intervjuade har varit intensivt upptagna av att se till att ens ekonomi går ihop, de 
har funnit det naturligt att anpassa sig till och acceptera begränsade 
valmöjligheter i olika avseenden och de har hållit livsprojekt och ambitioner på 
en nivå som ekonomin tillåtit. 
 
Gemensamt för de flesta berättelserna om en barndom, präglad av ekonomisk 
knapphet och materiella försakelser, liksom av tungt ansvarstagande och stora 
krav, är ändå den generellt positiva bild som förmedlas. Föräldrar och syskon 
beskrivs med värme och över huvud taget tecknas uppväxttiden i ljusa färger. 
 
4.2.2 Skola 
Också skoltiden beskrivs mestadels i ljusa färger. Skolgången skildras ofta med 
betoning på sträng disciplin och krav på lydnad, snarare än kunskaps- och 
färdighetsförmedling.  
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”Vi fick en magister i tredje klass. Han hette magister Bertilsson. Och det var 
trevligt. Han var hård men rättvis./…/ Magistern…sista timmen på 
lördagen…vi gick i skolan på lördagarna också…då läste han någonting från 
en bok. Det tyckte jag vare jättefint.” (Ip 5) 
 

För de flesta blev skoltiden kort. Man gick i skola de obligatoriska fåtaliga 
folkskoleåren och några fortsatta studier var för det mesta inte aktuella. En stor 
majoritet av respondenterna beskriver hur de önskat fortsätta studera och 
vidareutbilda sig men hur detta omöjliggjordes av brist på ekonomiska resurser. 
Detta betydde också att de eventuella framtidsdrömmar och livsprojekt man 
fantiserade om tidigt fick överges. 
 

”När jag gick i skolan så var jag väldigt intresserad av handarbete och så. Och 
vad jag skulle velat bli det var handarbetslärarinna, slöjdlärarinna. Det fanns 
ett seminarium i X-stad…Men det kostade ju pengar att gå på en sådan 
skola…Och att åka emellan då. Så det sa jag aldrig hemma att jag ville bli det, 
för det var inte för vanliga människor att bli något sådant inte.” (Ip 4) 
 
”För det var väl det som var mest synd…att jag inte fick fortsätta att läsa./…/ 
Och så fick jag faktiskt tigga mig till att få läsa en ettårig handelskurs. Annars 
hade vi ju inte medel till att läsa. Det fanns ju inte.” (Ip 7) 

 
I flera fall ger livsberättelserna vid handen att detta att någon fortsatt utbildning 
efter den obligatoriska skoltiden inte var aktuellt, uppfattades som något 
självklart. Att börja arbeta så fort som möjligt för att bidra till familjens 
försörjning, eller för att kunna starta ett eget hushåll, var inte bara en ekonomisk 
nödvändighet, utan ett normalt och närmast för-givet-taget led i det tidiga 
vuxenblivande som hörde till livsvillkoren för den samhällsklass de flesta 
tillhörde. 
 
4.2.3 Arbete och yrkesliv 
När dessa äldre ser tillbaka på sitt yrkes- och arbetsliv och berättar om det, så 
görs också detta i generellt positiva termer. Man skildrar ofta med stort 
eftertryck tungt slit och hårda arbetsvillkor men grundtonen i berättelserna är 
nästan hela tiden glad och ofta med ett tydligt inslag av stolthet och 
tillfredsställelse. Det är påtagligt hur denna period i livet, då man arbetade och 
hade ett yrke, i livsberättelserna markeras som den centrala perioden. Det var 
under denna tid man levde sitt ”egentliga liv” och man knyter sin 
identitetsupplevelse mycket starkt till sin yrkesverksamhet. (Mera om detta 
längre fram.) 
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”Jag var springgrabb hos X-affären i tre år. När jag slutade som springschas 
hade jag tolv kronor i veckan./…/ Sen var jag hos en stor charkuterifirma…Den 
finns inte kvar längre./…/ Jag ville in i fabriken sen, men dom hade inget jobb 
just då så det blev att börja på textilen. Och så började jag på X-fabriken. Vi 
gjorde X-fabrikens flanell. Den måste du väl ha hört talas om? Ja, tio år var jag 
på X-fabriken och åtta år på Y-fabriken. Men sen var jag på Z-fabriken i 
trettitvå, trettitre år. Och det var ju till att slå in stora, tunga, tunga 
pappersrullar. Slå in dem så här. (Han visar hur man gjorde.) Och när vi 
började där i packsalen så var vi 14-15 stycken, men sen kom det ju modernare 
maskiner och då var vi bara fyra stycken som skötte alltihopa. Och vi gjorde 
ändå fler rullar än från början!/... / Inte hade jag velat jobba med något 
annat.” (Ip 5) 

 
För de flesta i respondentgruppen har yrkeslivet inte inneburit någon ”karriär” i 
traditionell mening. Det har inte gjorts några ”klassresor” och i många fall har 
de arbetsverksamma åren inneburit att man stannat inom det yrkesområde man 
började inom efter skoltiden. För andra har arbetslivet innehållit byten mellan 
olika typer av jobb, dock oftast utan att den klassmässiga positionen förändrats. 
I några fall markeras i livsberättelserna också hur man avstått från befordrings- 
eller ”avancemangsmöjligheter”, till exempel till förman, när sådana erbjudits, 
därför att man inte har tyckt att man ”passade” till sådant eller därför att man 
inte ville fjärma sig från arbetskamrater som var viktiga för en. 
Livsberättelserna innehåller också skildringar av arbetslöshet, men dessa tonas 
ofta ner till förmån för berättelser om ett sammanhängande yrkesliv fyllt av 
strävan och med få avbrott. 
 
4.2.4 Äktenskap och familjeliv 
Parallellt med, och sammanvävt med, berättelserna om arbete och yrkesliv 
beskrivs hur man träffat sin livspartner och bildat familj. Nästan alla av dessa 
respondenter har varit gifta eller sammanboende med samma person genom 
livet. Ofta träffade man sin blivande make/maka tidigt. Omständigheter kring att 
bli förälder och uppfostra barn tar en stor plats i livsberättelserna, särskilt för 
kvinnorna.  
 

”Att bli mamma var ju en mycket stor omställning förstås. Och det var på något 
sätt som att det kom in en sorts allvar i livet i och med att man hade barn. Från 
den dagen och en lång följd av år så handlade ju det mesta om den omsorgen. 
Att oroa sig och bekymra sig för henne och att ständigt ha henne i tankarna. 
Och sätta henne i första hand. Det var mycket glädje med det men mycket, 
mycket bekymmer och ängslan också.” (Ip 1) 

 
En gemensam faktor i flera av dessa livsberättelser är skildringar av hur man, 
parallellt med arbetsliv och barnuppfostran, tagit ansvar för föräldrar, 
svärföräldrar eller syskon som inte klarat sig på egen hand. Dessa inslag i 
berättelserna utgör ofta en direkt fortsättning och förlängning av de skildringar 
av tidigt ansvarstagande som gavs vad gäller barndomen och uppväxttiden.  
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I en del fall beskrivs dessa förhållanden som ett ”naturligt” inslag i det vuxna 
yrkesverksamma livet och markeras då ofta mer eller mindre tydligt som inslag 
i en positiv retrospektiv självbild. 
 

”Men pappa, han var ju dålig./…/ Jag hade honom i 25 år…passade jag 
honom. Och jag hade honom i mat och tvätt och allt. Och jag fick 300 kronor i 
månaden av honom och det skulle räcka till allt. Med både mat och pass och 
städning och allt./…/ Ja, det var väl en månad som han var på lasarettet innan 
han dog. Annars var han ju hemma. Och man hade ju bekymmer om honom, för 
då fanns ju inte hemtjänst. Eller om det fanns? Men det behövdes ju inte.”  
(Ip 4) 

 
I några fall berättas om dessa ansvarstaganden snarare som något påtvingat, icke 
valt och som något man minns med viss bitterhet. 
 

”Jag ska tala om att jag har skött en annan syster. Skött henne i 20 år./…/ Hon fick 
hjärnblödning…. Hon var sjuk i 21 år och jag skötte henne och jobbade samtidigt. 
Det var inte lätt inte. /…/Så all min fritid de där åren mer eller mindre kostade jag 
på henne./…/All min ekonomi gick åt. /…/ Du förstår att då en tid blev jag så dålig 
att jag fick sjukskrivas för doktorn sa: ”Du är ju precis slut!”. Och det var att sköta 
det dagliga jobbet och så henne…och en hjärnblödning…dom kan ju bli rätt så 
svåra i humöret./…/ Så att 20 av mina bästa år, det gick till den här vården.” (Ip 6) 

 
4.2.5 Pensionering 
Övergången från arbetsliv och yrkesverksamhet till ett liv som pensionär 
beskrivs i intervjumaterialet på två mycket olika sätt. Å ena sidan finns 
skildringar av pensioneringen som efterlängtad och som något man sett fram 
emot med positiva förväntningar. Detta förhållningssätt är då ofta knutet till 
upplevelser och erfarenheter av minskande förmågor och kapaciteter i den 
senare fasen av ens yrkesverksamma liv. Flera av respondenterna beskrev hur 
man helt enkelt inte orkade arbeta längre och hur pensioneringen kom som en 
befrielse från krav som man sedan flera år egentligen inte längre kunde 
motsvara. 
 

”Och det var bra, jättebra! /…/ Vi som var lite äldre…vi fick gå till läkaren och 
han sjukskrev/…/ så att elva månader före min pensionsdag…så blev jag… Vad 
heter det? Sjukpension./…/Det var skönt, tyckte jag…Man har slitit och trälat, 
vet du, som man har gjort./…/När jag körde lastbilar, då fick vi lasta allting för 
hand. Idag finns det ju pallar och truckar. Körde man säd, vet du, så skulle man 
ha bilen full av hundrakilossäckar./…/Fick man lyfta själv då…hundra kilo.” 
(Ip 10) 

 
Det andra förhållningssättet innebär tvärtom att man ser tillbaka på sin 
pensionering som något starkt negativt. Några framhöll hur man tvingats gå i 
pension trots att man både ville och kunde arbeta.  
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”Det upplevde jag som tråkigt. Jag saknade arbetet. Jag kommer ihåg att jag 
tyckte det var tråkigt när de började om när de hade haft semester. Jag skulle 
ha velat arbeta då, jag också.” (Ip 9) 

 
Hos en respondent fanns en stark bitterhet i beskrivningen av en påtvingad 
förtidspensionering. Han talade om den som ett slags svek och som något han 
även sedan åtskilliga år förflutit inte kan förlika sig med. 
 

”Ja, jag vet inte… Jag gick för tidigt tyckte jag…Jag hade mer att ge. Men det 
är ju sådant där som händer. Att man blir gammal och… ja, det blir att man 
blir bortkastad./…/ Man upplevde väl det att man inte duger. Det är ju yngre 
förmågor som ska ta hand om det. Ja alltså jag hade väl jobbat en fem, tio år 
till eller nånting sådant där. Jag hade ju aldrig varit sjuk eller någonting. Inte 
förkyld ens en gång.” (Ip 10) 

 
Det blir tydligt i dessa negativt färgade skildringar av pensioneringen att det 
som upplevdes smärtsamt har att göra med förlusten av en yrkesroll och därmed 
av en identitet som man inte var beredd eller färdig att ge upp. Vi ska återvända 
till denna aspekt längre fram. 
 
 
4.3 Något om epifanier i berättelserna 
 
En epifani är, som beskrevs i avsnitt 2, en mer eller mindre avgörande 
vändpunkt i livsberättelsen. Den markerar en händelse eller ett skeende som på 
ett tydligt sätt delar in livsloppet i ett ”före detta” och ett ”efter detta”. Ofta 
löper livet efter en sådan händelse i andra banor, eller utvecklas på ett annat sätt, 
än vad som var fallet tidigare. 
 
I det här aktuella intervjumaterialet finns dels ett antal ”vanliga” epifanier, d v s 
sådana som är gemensamma för de allra flesta av respondenterna, dels ett antal 
som är mera specifika för enskilda intervjupersoner. Till de förstnämnda hör ett 
antal livsfasövergångar, vilkas innebörd är mer eller mindre sociokulturellt 
föreskriven och just därför gemensam för det flesta. Dessa sammanfaller med 
den ”kapitelindelning” som strukturerade föregående avsnitt, d v s brytpunkten 
mellan ett ”kapitel” och nästa kan i de flesta fall sägas utgöras just av en epifani. 
Att börja skolan, exempelvis, är således för de flesta en händelse som markerar 
en tydlig livsfasövergång. Just denna brytpunkt och dess betydelse lyfts i en del 
av livsberättelserna fram som särskilt betydelsefull. 
 
På liknande sätt beskrivs inträdet i arbets- och yrkeslivet i de flesta fall som en 
avgörande händelse i ens levnadsbana, som innebär stora förändringar och som 
också i viss mening är oåterkallelig. I några fall är denna händelse i 
livsberättelserna också knuten till att man flyttade hemifrån, vilket också 
markeras som betydelsefullt för hur livet i fortsättningen gestaltade sig. 
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”Det var ju ett stort steg…Och man visste ju att allting skulle bli annorlunda i 
fortsättningen. Man blev liksom en egen människa. Och det gick fort det där 
steget från att ha varit barn till att bli en som skulle råda över sig själv i 
fortsättningen.” (Ip 2) 

 
Hos andra beskrivs hur man fortsatte att ”bo hemma” även en tid efter att man 
började arbeta, hur man fortsatte att vara en del av den ursprungliga 
familjegemenskapen och hur detta var förknippat med att dela en 
försörjningsbörda och ett omsorgsansvar. I dessa beskrivningar finns ibland ett 
inslag av frustration över en utebliven eller uppskjuten möjlighet till personlig 
frigörelse och utveckling. I andra berättelser framhålls istället detta ansvar för 
sin ursprungsfamilj som något man i efterhand är glad och stolt över. Att träffa 
sin blivande livspartner, och att ingå äktenskap, är i flertalet berättelser 
avgörande händelser, som förändrar livsloppet och tillför en dimension som 
retrospektivt framställs som en av de allra viktigaste. 
 
Den livshändelse som kanske framstår som mest entydigt avgörande för det 
berättade livets inriktning och innehåll är att bli förälder, att få egna barn. För i 
stort sett alla intervjupersoner som har egna barn beskrivs detta som verkligt 
avgörande och som något som tydligt skiljer före och efter. Ytterligare en 
gemensam livshändelse av epifanikaraktär är övergången till ett liv som 
pensionär. Detta har beskrivits ovan. Här ska endast ytterligare betonas att den 
livsfasövergång som pensioneringen innebär upplevts och hanterats mycket 
olika av olika intervjupersoner. För somliga handlar detta om att befrias från ett 
arbetsliv som blivit en börda man inte längre orkar bära, medan det för andra 
blir ett berövande av livsinnehåll och livsmening. 
 
Andra vanliga, men inte för flertalet gemensamma, epifanier i dessa 
livsberättelser handlar om att byta arbete och om att bli arbetslös för längre eller 
kortare perioder. Eftersom självbild och identitetsupplevelse för de flesta är 
starkt knuten till yrkesroll och arbetsliv, är dessa brytpunkter i livet ofta av stor 
betydelse för den enskilde och de framställs som händelser som påtagligt 
förändrat livsloppets riktning. 
 
Avgörande livshändelser av dramatisk och starkt emotionellt laddad natur i flera 
av berättelserna är nära anhörigas död. Flera av intervjupersonerna har sett sin 
make eller maka dö, ibland plötsligt och ibland efter ett utdraget och plågsamt 
sjukdomsförlopp. Dessa erfarenheter beskrivs som verkliga brytpunkter, som 
tilldragelser då livet byter riktning och innehåll i en mycket fundamental 
mening.  
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”Jag är inte densamme idag som… när frugan levde. För då var jag pigg som 
en mört… Ensamheten är något hemskt…usch/…/ Jag sitter ensam här hela 
veckorna nu, vet du.” (Ip 10) 

 
I några fall har dessa gamla också tvingats uppleva egna barns död. Dessa inslag 
i berättelserna utgör i de flesta fall undantag från den utförlighet och 
detaljrikedom med vilken det mesta beskrivits. Här blir berättelserna fåordiga 
och undanglidande. Med stort eftertryck markeras i de aktuella fallen att detta 
handlar om erfarenheter som är alltför djupt kända och fortfarande alltför 
smärtsamma för att de ska delges intervjuaren med någon utförlighet, även om 
det är uppenbart att de utgör de mest betydelsefulla inslagen i det liv man levt. 
 

”Och han gick bort väldigt hastigt, min pojke. Han blev bara fyrtio år och sen 
drabbades han utav någonting… Jag vet inte vad det var egentligen, för det vet 
väl ingen. Det har vi inte fått någon klarhet i. Men det gick på sjutton 
dagar./…/ Han var här inne hos mig…och var frisk och kry/…/Och sen dess 
fick jag inte tala med honom utan han gick bort så där hastigt.” (Ip 9) 
 
”Och sonen han dog i cancer när han var 55 år. Nu talar vi inte mera om 
detta!” (Ip 3) 

 
 
4.4 Några iakttagelser rörande narrativ form i berättelserna 
 
Gergen (1994) beskriver, som nämnts ovan, några rudimentära narrativa former 
som kan användas för att karakterisera en berättelse: en stabil form där det 
mesta förflyter utan större positivt eller negativt värderade svängningar (och där 
formen i sig kan vara positivt stabil, negativt stabil eller ”neutralt” stabil); en 
negativ form där ”kurvan pekar neråt” och där skeendet i något avgörande 
avseende utvecklas till det sämre; och en positiv form där en utveckling ”till det 
bättre” är ett framträdande drag. I en berättelse som omfattar hela livsloppet 
kommer det naturligtvis att finnas såväl stabila som negativa och positiva faser.  
De tio livsberättelser som ingår i de intervjusamtal som ligger till grund för 
föreliggande rapport skulle samtliga kunna avbildas som grafiska kurvor, med 
tydliga brytpunkter och med varierande stabila eller uppåt- och neråtlutande 
faser. Eftersom intresset här inte läggs på en detaljerad narrativ analys av varje 
förmedlad berättelse, och inte heller på en noggrann jämförelse mellan de 
enskilda berättelserna vad gäller narrativa element, avstår jag från detta. (En 
mer detaljerad redogörelse kommer dock längre fram i avsnitt 4, av tre utvalda 
livsberättelser för att illustrera de betydande skillnader som finns mellan olika 
gamla, både vad gäller levnadsöden som upplevelser av ålderdom och 
omsorgsbehov.)  
 
Det är också uppenbart att en analys av narrativa grundformer i de olika 
livsberättelserna kan göras på mycket olika detaljeringsnivåer.  
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Progressiva, regressiva etc former kan således urskiljas t ex som relaterade till 
mycket grova och översiktliga livsperioder innefattande tiotals år, eller som 
karakteriserande förändringar som hör samman med avsevärt kortare skeenden 
om veckor eller dagar. Också detta gör en jämförande analys av narrativa 
former mindre lämplig i detta sammanhang. 
 
Den intressanta iakttagelse som här ska förmedlas vad gäller narrativa former är 
av annat slag. Om de olika livsberättelserna kan sägas vara unika när det gäller 
narrativt formmässiga inslag, d v s de grafer som kunde ritas över varje 
livsberättelses stabila, progressiva och regressiva faser skulle se tämligen olika 
ut, så finns ett starkt gemensamt drag i livsberättelserna när det gäller deras 
förändrade karaktär i samband med senare livsfaser. Den narrativa formen 
”planar ut” under de senaste 5 – 10 åren och blir svår att bestämma som 
progressiv eller regressiv. Det är inte, som man kanske kunde tro, så att det 
minskade engagemanget och intresset för att berätta om livets senare del tar sig 
uttryck i en regressiv narrativ form, d v s i en ”nedåtpekande” kurva vad gäller 
värderingen av livets utveckling. Det förefaller snarare som om i de allra flesta 
berättelserna inslagen av öppna eller underförstådda värderingar av denna fas i 
livet tunnas ut och närmast försvinner. Det blir därmed nästan omöjligt att tala 
om en ”riktning” för livsloppets utveckling som kan relateras till de som gällde 
för tidigare faser. 
 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det här rör sig om en för de flesta 
gemensam stabil narrativ form på ett slags ”sparlågenivå”. En annan tolkning 
kunde vara att de narrativa formerna här förändras till att bli relaterade till 
mycket korta, närmast episodiska livsavsnitt där förändringarna mellan stabilt, 
regressivt och progressivt dels är mer subtila, dels växlar från dag till dag. Ingen 
av dessa tolkningar förefaller emellertid plausibel. Istället verkar det som om 
det som uttrycks i dessa berättelser om livets senare del är att tillvaron gått över 
i en fas där de olika narrativa formerna inte längre är tillämpbara. Narrativt 
formmässiga uppåt- och nedåtrörelser bygger på att den beskrivna livsfasen kan 
relateras till överordnade livsmål, förhoppningar eller ambitioner. De bygger 
också till någon del på att där finns ett framåtblickande, så att en fas i livet kan 
värderas som stabil, positiv eller negativ i relation till det som skall komma 
senare eller det som eftersträvas. I de delar av respondenternas livsberättelser 
som rör den allra senaste livsfasen tycks den sorts referenspunkter som en 
narrativ formanalys förutsätter saknas.  
 
 
4.5 Identiteter och självbilder 
 
En livsberättelses innehåll och det sätt på vilket den framställs är, ur en 
synpunkt, i första hand en självpresentation eller en identitetsbestämning.  
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Att berätta om sitt liv är att tala om vem man är, eller vem man vill presentera 
sig som. Det som starkt utmärker de gamlas livsberättelser i detta avseende är 
en strävan efter att tydligt skilja mellan den man varit innan man hamnade i den 
innevarande sena livsfasen och den man nu framstår som. I en del av 
livsberättelserna framträder en påtaglig ambition att bli bedömd och värderad 
för den man varit och att starkt nedtona betydelsen av vem eller vad man nu 
under senare år blivit. Man framhåller och understryker sitt ”egentliga” värde 
som knutet till den man var under de aktiva viktiga åren i livet. 
Självpresentationen och identitetsbestämningen handlar i första hand om det 
man gjorde och den man var medan man arbetade, uppfostrade barn, deltog i 
samhällslivet o s v. Där framträder i flertalet livsberättelser en stark vilja att 
skilja mellan det ”egentliga” livet och livet som åldring. 
 
Man betonar och understryker på olika sätt att man levt ett helt liv innan man 
hamnade där man nu är: att man varit barn, ung, vuxen; att man varit förälder, 
yrkesarbetande, föreningsaktiv o s v; att man haft en mängd socialt värderade 
roller; att man älskat, upplevt, deltagit. Det är som om man ville säga till 
intervjuaren: ”Detta är den jag verkligen var. Och det var något helt annat än 
vad du nu ser framför dig.”  
 
Denna starka åtskillnad mellan det tidigare, aktiva livet, det liv som 
livsberättelserna struktureras utifrån, och den nuvarande tillvaron som åldring 
väcker en rad frågor kring hur man uppfattar sin identitet nu och hur man 
upprätthåller en självbild. Man kan bland intervjupersonerna särskilja i 
huvudsak tre förhållningssätt. Det första innebär att man verkligen tycks 
uppfatta den arbetslivs- och yrkesidentitet som så starkt framhålls i 
livsberättelsen som sin egentliga identitet. Detta är den man verkligen 
fortfarande är, i djupare mening, även om åldersrelaterade yttre och inre 
förändringar gör detta svårt för en betraktare att förstå. 
 

”Jag är ju en sådan… som man kan lita på i jobbet. Att jag gör min bit. Det vill 
ju mycket till för att jag ska backa undan. Jag tror jag kan säga att jag är en 
sådan som tycker jobbet är det viktigaste.” (Ip 8) 
 

I några andra fall tycks den skarpa åtskillnaden mellan livet innan man blev 
gammal och livet nu istället göra att man uppfattar sin existens nu som en 
identitetslös tillvaro. Att bli gammal upplevs då som att i någon mening 
verkligen bli ”ingen”. Det betyder också att uttryck för identitet och självbild 
beskrivs uteslutande retrospektivt. 
 

”Då när jag hade arbete och var rätt så stark…Jag var väl inte märkvärdigare 
än någon annan. Men att jag var en sådan där som ville alltid göra rätt för mig. 
Jag kan minnas det varje dag…hur det var att gå till arbetet. Och jag tycker att 
livet de där många åren gick rätt så fort förbi och att det blev inte så mycket 
med det sedan.” (Ip 3) 
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Ett tredje, mera ovanligt förhållningssätt hos några få av respondenterna innebär 
att man lyfter fram och betonar roller och uppgifter som man har nu, som 
gammal, och som så att säga utgör fortsättningar på eller förlängningar av, eller 
åtminstone uppvisar likheter med, roller som man hade tidigare i livet. Dessa 
uppgifter och roller kan då ses som uttryck för att man behållit åtminstone delar 
av den identitet som tidigare i livet var självklar. Exempel på detta är att man 
pekar på hur man idag, liksom tidigare i livet, har uppgifter som innebär stöd 
och hjälp för andra som har det svårt.  
 

”Och sen så går jag upp till min bror då ett tag på morgonen och på 
förmiddagen och läser tidningen för honom./…/ Han är ju helt blind och så 
sitter han i rullstol och kan inte gå någonstans. Då är det den kontakten med 
mig då… Ja och på eftermiddagen om det är vackert, då vill han gärna ut. Då 
hjälper jag honom så att han kommer ner… och så får han sitta på gården.” (Ip 
4) 

 
 
4.6 Upplevelser av autonomi och beroende 
 
För många av intervjupersonerna förefaller det angeläget att i sina 
livsberättelser framhålla att man i huvudsak levt ett liv utan att ligga andra till 
last. När intervjusamtalen förts in på frågor om i vilken utsträckning man menar 
att man levt ett självständigt liv, att man styrt eller haft kontroll över sitt liv eller 
liknande, är det oftast just detta att man klarat sig själv, att man inte behövt 
ligga anhöriga eller samhället till last som understryks. Mycket ofta betonar 
man främst ett ekonomiskt självständigt liv som centralt. Flera respondenter 
fokuserar, när det gäller självständighet eller beroende i livet, nästan helt på 
detta att de fått pengarna att räcka även i perioder av livet då tillgångarna varit 
mycket knappa. 
 

”Man fick sköta sig själv och se till att man fick sin försörjning. Så jag hade 
inte någon hjälp på det viset, utan det fick jag ju sköta själv./…/ Det att man 
kunnat arbeta så att man på äldre dar kan klara sig hyfsat./…/ I och med att jag 
har jobbat jämt så har jag en ganska bra pension. Och det är jag belåten med.” 
(Ip 9) 

 
”Ja, det är klart att jag har klarat mig hela livet utan andra, det har jag. Det 
fanns ju ingen hjälp att få förr… vart man tog vägen. Var och en fick sköta sig 
själva och klara sig själva. Så var det ju när man växte upp. Jaa, det var ju 
aldrig frågan om någon hjälp då, nej.” (Ip 3) 

 
När det gäller erfarenheter och upplevelser av autonomi, eller brist på autonomi, 
i livet i andra avseenden är uttrycken för sådana färre och reflektionerna kring 
detta är mera svävande och oartikulerade. Flera tycks inte ha funderat särskilt 
mycket över detta.  
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Det levda livet framstår som en räcka skeenden som länkats till varandra utan 
att särskilt många vägval krävts eller gjorts och där det viktiga har varit att klara 
av de situationer och processer man hamnat i. Självständigheten uttrycks då 
snarast som en förmåga att klara sig själv trots att det mesta i livet drabbar en 
utan att man får välja. Hos några av intervjupersonerna finns en lite tydligare 
manifesterad medvetet självständig livshållning, där man understryker att livet 
åtminstone till stora delar blivit som det blivit som en följd av att man försökt 
forma det så.  
 

”För att man ska kunna bestämma över sitt eget liv så bör man veta lite grann 
hur samhället fungerar och så där. Det är skrämmande ibland hur lite folk vet 
om hur samhället fungerar./…/Jag har försökt ta reda på saker och informera 
mig. Vad jag har rätt till och vad jag rätteligen kan kräva. Och nog tycker jag 
att jag mitt liv har blivit något åt det hållet som jag ville. Mycket kan man ju 
inte göra något åt, men en hel del får jag säga att jag styrt upp.” (Ip 1) 
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5. LIVET HÄR OCH NU 
 
 
5.1 Övergripande intryck 
 
Som beskrevs i avsnitt 4.1 hade intervjusamtalen i de två delarna, den 
bakåtblickande och livsberättelsefokuserande respektive den som berörde 
tillvaron här och nu, mycket olika karaktär. I denna senare del ombads 
respondenterna t ex berätta hur en vanlig dag gestaltar sig från det man vaknar 
på morgonen tills det är dags att gå till sängs. I de flesta fall var de spontana 
beskrivningar som följde mycket ordknappa, summariska och 
informationsfattiga. Samma förhållande gällde när frågorna handlade om hur 
man ser på den egna hälsan eller ohälsan eller hur man upplever de vård- och 
omsorgsinsatser man är föremål för. Över huvud taget kom denna del av 
intervjusamtalen i långt större utsträckning än vad som var fallet när det gällde 
de tillbakablickande livsberättelserna att kräva energiska och aktiva 
intervjuarinsatser. Många följd- och kompletteringsfrågor behövde ställas och 
ett ofta upprepat önskemål om exemplifieringar och förtydliganden från 
intervjuarens sida präglar intervjumaterialet.  
 
Detta betyder emellertid inte att information endast delgavs under motstånd 
eller med tveksamhet. Grundtonen i denna del av intervjusamtalen var 
mestadels positiv och de beskrivningar som efter hand gavs var av god kvalitet. 
Skillnaden handlar istället, som tidigare skildrats, om engagemang och 
känslomässig närvaro eller om bristen på dessa. Intervjupersonerna markerade 
på olika sätt att dessa frågor om tillvaron här och nu, om olika inslag i det 
dagliga livet och om hur livet gestaltar sig i den sena ålderdomen inte upplevdes 
viktiga på samma sätt som när det gällde att berätta om livet innan man blev 
gammal. En tolkning av denna avsaknad av engagemang vad gäller det 
pågående vardagliga livet är att den hänger samman med en avsaknad av 
framåtperspektiv. De flesta av dessa gamla tycktes framleva sina dagar inom en 
mycket snäv cirkel av intressen och aktiviteter där mycket litet av det som 
utgjorde livsinnehållet var relaterat till planer för framtiden eller till ambitioner 
att förändra eller förbättra någon del av tillvaron. En påtaglig avsaknad av 
strävanden i den ena eller andra riktningen tycktes ofta finnas som en grund för 
den ofta manifesterade bristen på intresse för att tala om livet här och nu. 
 
 
5.2 Hälsa och ohälsa 
 
När det gäller frågor om ohälsoproblem som inslag i den dagliga tillvaron 
framträder två till synes motsägande huvudintryck från intervjusamtalen.  
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Intervjupersonerna uppvisade i nästan samtliga fall en betydande mängd 
kroppsliga funktionsnedsättningar, krämpor och svårigheter med den dagliga 
livsföringen. Samtidigt förekom mycket litet av klagomål eller missnöjdhet med 
detta. Istället omtalade flertalet sin hälsa som god. Det var vanligt att en 
respondent på en direkt fråga om hur hon/han hade det med hälsan svarade att 
de mådde bra, att det inte fanns några hälsoproblem eller liknande, och att 
samma intervjuperson sedan i förbigående eller indirekt kunde beskriva en rad 
fysiska hälsoproblem. 
 

”Nej, det tycker jag inte att det… nej (dvs att det finns några ohälsoproblem att 
berätta om)./… Men jag får gå upp på nätterna då för… Jag måste gå upp och 
gå på toaletten på natten då./…/ Prostatabesvär och så där./…/ Men det får jag 
väl dras med./…/ När jag går uppför så där va, till affären…så får jag ju ont så 
här och måste stanna ett tag…Och då behöver jag stå 10-15 sekunder, så kan 
jag gå igen sen. Det där har hållit på länge. Ja de gjorde en sådan här 
undersökning då./…/ Doktorn förklarade att det onda jag hade, det satt så galet 
så de kunde inte åtgärda det…Stoppet alltså. Det är något stopp som gör 
det../…/ Bägge mina stortår, så här, de sover…Så det är lite olustigt 
ibland./…/Hjärtinfarkt har jag ju haft…men det är nio år sedan nu.” (Ip 5) 
 
”Nej (inga särskilda ohälsoproblem finns)!/…/ Jag får någon tablett, för jag 
har lite högt blodtryck…Och så har jag ont i höfterna och knäna men…/Jag har 
en höftskada som jag fick när jag var barn som jag har haft ont av./…Jag har 
svårare för…så jag går inte så långt…det frestar på./…/ Jag ser inte så bra. 
Jag ser inte dammet (vid städning).” (Ip 4) 

 
För flera av respondenterna verkar en god eller acceptabel hälsa i första hand 
innebära att man inte lider av några svårare medicinska sjukdomsproblem. 
Krämpor, orkeslöshet, problem med att förflytta sig etc ser man inte som 
ohälsoproblem. Denna typ av svårigheter uttryckte flera som att de hör till 
ålderdomens ”normalitet”. Att vara gammal innebär bland annat just att dessa 
svårigheter och funktionsnedsättningar finns där som invanda inslag i vardagen. 
 

”Det hör ju till ålderdomen att kroppen fungerar sämre. Men sjuk är man väl 
knappast för att man har en del krämpor./…/Jag har väl hälsan hyfsat under 
kontroll./…/ Det är ju väldigt jobbigt det där med kärlkramp som vi gamla ofta 
får. Inatt till exempel gjorde det bedrövligt ont och ibland har det hänt att jag 
haft så besvärliga kärlkrampsanfall att jag har fått åka till sjukhuset. Men 
annars i vanliga fall hjälper det ju med de här tabletterna jag har./…/Sen har 
jag ju lite återkommande urinvägsinfektioner och så där.” (Ip 1) 

 
Detta förringande av ohälsoproblem kan ses som att det ingår som ett led i ett 
mera övergripande nedtonande av betydelsen av problematiska aspekter av 
tillvaron här och nu som utmärkte flertalet intervjupersoners förhållningssätt. 
Hos åtminstone några kan det också tolkas som uttryck för ett slags resignation 
inför ålderdomens villkor. 
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5.3 Ekonomi 
 
Som framhållits i avsnittet om den tillbakablickande delen av intervjuerna har 
ekonomiska villkor och förhållanden varit viktiga genom livet för många av 
intervjupersonerna. Även i denna sena livsfas spelar ekonomiska överväganden 
och bryderier en viktig roll i flera respondenters vardagsliv. Några av dem lever 
under ytterligt knappa ekonomiska förhållanden. Efter ett långt liv uppbär en del 
knappa pensioner och har svårt att få pengarna att räcka för att täcka de ganska 
modesta behov man har. 
 

”Jag klarar ju min ekonomi själv. Jag klarar mig på det. Jag har inte… Jag har 
49 kronor i ATP. Jag skulle väl ha betalt in extra… men…” (Ip 4) 
 
”En konsert kostar ju 350 kronor om man ska gå. Och det är mycket pengar för 
en pensionär… Så man kan inte kosta på sig underhållning för det räcker 
pengarna inte till helt enkelt./…/ Jag måste se vad jag har råd med och inte har 
råd med. Och det är så med kläder och allting. Men det är tur för jag får lite 
som de lagt av… som de växer ur en del… så det ordnar sig.” (Ip 6) 

 
Åtskilliga exempel gavs i intervjusamtalen på hur höga kostnader som är 
förknippade med stöd- vård- och omsorgsinsatser av olika slag.  
 

”Det finns ju möjligheter (att få mera hemtjänst) men det är väldigt dyrt om 
man ska utnyttja deras tjänster./…/ Och det tycker jag nog att man skull se till 
att man har råd att gå till doktorn och gå till tandläkaren för det tror jag nog 
att samhället skulle tjäna på i längden.” (Ip 1) 

 
En respondent som hör till dem som ännu befinner sig i en inledande fas av 
ålderdomen och som fortfarande tillsammans med sin fru har ett visst mått av 
”egen” ekonomi återkom under intervjusamtalen ofta till sina bekymmer över 
ett bilköp sent i livet och oron för att detta kunde bli ödesdigert. 
 

”Det är klart att vi tyckte väl att vi hade det bra ställt ett tag./…/ Så vi reder oss 
ju, för så länge vi är två så klarar vi ju allting./…/ Men det var ju när jag köpte 
den där bilen…det blev väl…Det var ju dåligt av mig, för jag hade ju nästan 
fyllt åttio år…och då är det ju för sent att köpa bil.” (Ip 5) 

 
 
5.4 Sociala relationer 
 
5.4.1 De egna barnen 
För en stor del av respondenterna var de sociala relationerna, och intresset för 
sådana relationer, starkt knutna till de egna barnen och dessas familjer. I några 
fall blev den del av intervjusamtalen som handlade om de egna barnens 
betydelse ett undantag från den relativt distanserade och oengagerade hållning 
som annars präglade stora delar av intervjuerna vad gäller livet här och nu. 
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Intresset för barnens väl och ve och omsorger och bekymmer kring deras 
livsvillkor omtalades med påtagligt emotionellt engagemang och framstod som 
en mycket viktig del av ens vardagliga tankar.  
 
Omfattningen och intensiteten i de kontakter med barnen som respondenterna 
beskrev varierade emellertid avsevärt. Även om en stark önskan om en nära 
relation till de egna barnen var gemensam för de intervjupersoner som hade 
egna barn i livet så skilde sig de faktiska förhållandena i detta avseende åt en 
hel del. Man kan särskilja tre huvudtyper av relationer till de egna barnen i 
respondentgruppen. För några få fanns en fortlöpande, relativt nära kontakt med 
barnen. Denna bestod bland annat i att barnen bistod med hjälp och stöd i olika 
avseenden, t ex när det gällde praktiska vardagsproblem 
 

”De kommer ju och hjälper mig om det är någonting som… som jag ber dem 
om. Men man vill ju inte fresta dem för mycket. Jag har ju pojkar men dom har 
ju familj. Den ena har tre och den andra fyra barn. Och det ska skjutsas till 
höger och vänster… Så de hinner inte.” (Ip 4) 
 
”På fredagar, då städar vi… dammsuger och tvättar golvet./…/ Ja, våran 
äldsta flicka kommer och hjälper till.” (Ip 5) 

 
Det var emellertid relativt tydligt att också i dessa fall, där en kontinuerlig 
kontakt med barnen fanns, var relationen sällan så tät eller intensiv som den 
gamle önskade. Ofta var det långt mellan gångerna de träffade sina barn. Dessa 
tillfällen upplevdes av den gamle som oerhört viktiga. Ibland uttryckte de 
intervjuade att de till stora delar strukturerade sin tid utifrån dessa träffar och att 
(de ganska långa) perioderna däremellan upplevdes som oviktiga och 
innehållslösa ”transportsträckor”. 
 

”Jag sitter ensam hela veckorna (mellan barnens helgbesök). De jobbar ju 
och… när de kommer hem på kvällarna så kan jag ju inte begära att de ska 
komma hit.” (Ip 10) 

 
För några andra intervjupersoner förekom mycket litet av reell kontakt med 
barnen. Trots detta upprätthöll den gamle ett starkt intresse för det som hände i 
barnens och deras familjers liv, höll reda på stora och små händelser i dessas 
vardag o s v. Man kan säga att dessa respondenter på egen hand upprätthöll ett 
slags relation ”på distans” till barnen där de följde barnens liv utan att delta i 
det. 
 
För en tredje kategori bland dessa gamla fanns en påtaglig resignation inför 
bristen på kontakter med barnen. Man hade givit upp hoppet om en fortsatt och 
levande relation och man hade accepterat att inte längre spela någon roll i 
barnens liv. Där fanns dock knappast någon bitterhet i denna resignation.  
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Istället var intervjupersonerna noga med att inte lägga någon skuld på barnen 
för den bristande kontakten och man beskrev det som att ”det är så det är”, att 
detta hör till villkoren när man blir gammal och att man får finna sig i detta. 
 

”Min dotter och barnbarnen är ju mina ögonstenar. Så att… vad ska man 
säga./…/ De kommer ju inte hit till lägenheten. Nej, nej. De flyttade ju…” (Ip 8) 

 
5.4.2 Släktingar, vänner och bekanta 
Förutom kontakter med, eller intresse för, barnen och dessas egna familjer 
förekom i respondentgruppen relativt lite av socialt liv eller sociala relationer. 
De flesta hade få eller inga kontakter med släktingar i övrigt. När det gäller 
vänner och bekanta utanför familj- eller släktskapskretsen var dessa i flertalet 
fall få eller inga. Flera pekade på hur de som varit ens vänner hade dött eller 
blivit så skröpliga att ingen kontakt längre var möjlig. 
 

”De har väl inte blivit så många nu på sista… En del har ju gått bort va…Så att 
förr var det väl mera. Ja, den där syföreningen som gumman är med i…Det är 
ju två som har dött…och karlar va. Annars så umgicks vi ju… i syföreningen 
och så hade vi lite festligt kanske. Och då kunde vi ju vara åtta stycken… Men 
nu är det ju bara två karlar, jag då…och den andre…han vill inte gå ut. Han 
bara ligger på sängen. Han har blivit något… så där./…/ Ja det är dåligt med 
vännerna faktiskt…Men det är som jag sa. Dom har ju    gått bort./…/ Och han 
som jag spelade (bridge) med…Han har gått bort. Och det är svårt att få tag i 
en ny partner.” (Ip 5) 
 
”Jag hade en god vän en trappa upp här. Han var ensam och han hjälpte mig 
med mycket saker och ting. Och jag bjöd honom på middag och lite sån’t där. 
/…/ Och sen så fick jag inte tag på honom på telefon./…/ Och gick och ringde 
på, men det var ingen som öppnade./…/ Jag fick vända mig till polisen./…/ Och 
vi fick ta hit en låssmed och bryta upp dörren och han låg död i badrummet./…/ 
Jag saknar honom så för att då jag bröt mig då tog han hand om tvätten och 
hjälpte mig./…/ Var det något så kunde jag be honom om hjälp. Han var så 
jättehygglig./Men på ett vis… så lättvindigt död. Han var 85 år och hade aldrig 
legat på lasarettet.” (Ip 6) 

 
Några intervjupersoner uttryckte också en stark ovilja att försöka skapa nya 
vänskaps- eller bekantskaprelationer med jämnåriga, t ex via PRO eller andra 
äldreorganisationer. Detta kunde t ex bero på att man ville undvika att förstärka 
ålderdomens problematiska sidor. 
 

”Jag är inget för det här med PRO till exempel. Det kan jag inte tänka mig att 
gå med i för att jag tycker att… Ja det blir bara sjukdom och elände. Men jag 
behöver ju inte leva precis jäms med… Kan jag få träffa någon yngre, då är jag 
tacksam.”(Ip 6) 
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Några poängterade starkt att man inte vill umgås med andra gamla bara därför 
att de är gamla. Föreställningen att den gemensamma ålderdomen skulle vara en 
tillräcklig grund för att trivas tillsammans är, menade man, alldeles oriktig. 
 

”Att fösa ihop oss… en bunt åldringar för att umgås. Det är ungefär som man 
gör med barn på dagis. Som vuxen… och som gammal är man ju fortfarande 
vuxen… vill man faktiskt välja vem man umgås med.” (Ip 2) 

 
I respondentgruppen fanns också några få som, till skillnad från de övriga, hade 
ett lite mer omfattande socialt liv. Dessa hade dels fortfarande kvar vänner och 
bekanta i livet, med vilka man ibland umgicks, dels ett klart utbyte av att delta i 
föreningsliv av olika slag. 
 

”Vanlig motionsgymnastik… Vi är ett pensionärsgäng som går nere på  X-
gympan./…/ Och sen går vi och fikar efteråt./… / Jag har ju det här gänget som 
vi läser tillsammans…och jag har en kusin här som jag umgås ganska mycket 
med./…/ Ja, det är väl genom PRO som jag har träffat de flesta…Och sen har 
jag en god vän som flyttade in här…Våra män hade varit arbetskamrater så jag 
kände henne sedan tidigare.” (Ip 7) 
 
”PRO…Ja det är det att man kommer ut då./…/ Och sen fick vi den där lokalen 
och då fick vi ju ihop så vi fick cirklar. Jag har en på tisdag och en på 
torsdag”. (Ip 4) 

 
5.4.3 Hemtjänstpersonal 
För en betydande del av respondenterna var hemtjänstpersonal den kategori av 
människor som de hade mest kontakter med. Även för en del av dem som hade 
andra sociala kontakter och relationer omnämndes hemtjänstpersonalen som en 
betydelsefull del av det dagliga livet. Dessa kontakter beskrevs överlag som 
viktiga. Det fanns emellertid betydande skillnader mellan olika kategorier av 
respondenter i sättet att se på personalen och i sättet att värdera dem. En sådan 
skillnad var märkbar mellan de som fortfarande i någon utsträckning klarade sig 
på egen hand och de som var mycket hjälpbehövande för att klara av sin vardag. 
Bland de sistnämnda kretsade mycket av tankar och reflektioner över den egna 
vardagen kring hemtjänstpersonalens betydelse. De intervjuade betonade hur 
deras besök skapade struktur och regelbundenhet i den dagliga livsföringen och 
medverkade till en tidsmässig periodisering och schematisering av dagarna och 
veckorna som man oftast uppfattade som positiv och som något som gjorde 
vardagen rutiniserad och välkänd. 
 

”Dom lagar frukost och kvällsmat. Och så tittar dom till middagen… Sen tar 
dom tvätten. Och duschar mig en gång i veckan och städningen är ju var 
fjortonde dag. Det är tvättning också var fjortonde dag.” (Ip 10) 
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”Jag vaknar nästan inte förrän vid niotiden numera… när hemtjänsten kommer 
och ser till att det blir lite ordning. Med gröt och mat. Och dom hjälper till med 
tvätt och städning och gå och handla./…/ Det blir bättre ordning på dagarna.” 
(Ip 9) 
 

Kontakterna med hemtjänstpersonal beskrevs också som efterlängtade avbrott i 
den tristess som ensamtillvaron ofta innebar. Några respondenter beskrev dagar 
då man inte fick några hemtjänstbesök som innehållstomma och meningslösa. 
Man berättade hur man kunde gå och vänta i timmar eller en halv dag på nästa 
besök.  
 

”Det blir ju att man sitter här och sitter och stirrar. Eller går och vankar och 
tittar på klockan. Men om det är flera timmar kvar till de kommer så blir det 
inget vettigt gjort ändå utan man sitter och sitter och väntar och lyssnar ut i 
trappan.” (Ip 3) 

 
Mycket framträdande i intervjuerna är en skillnad hos olika gamla mellan det vi 
kan kalla en instrumentell inställning till hemtjänstpersonalen och en 
relationsorienterad inställning. Den förstnämnda innebär att de intervjuade 
betonade den nytta de kunde ha av dem. De beskrev dem emellanåt närmast 
som ett slags ”redskap” för att underlätta den dagliga livsföringen. Den 
relationsorienterade hållningen innebar istället att de betonade värdet av att ha 
någon att prata med, någon som lyssnar på en och bryr sig om vad man har att 
säga. I den instrumentella inställningen ingick ofta ett kalkylerande av hur de 
effektivt skulle kunna använda den resurs som personalen utgjorde när det 
gällde att t ex sköta hemmet. 
 

”Jag tänker noga ut i förväg vad jag ska utbe mig. Och jag säger väldigt noga 
till dem att de ska ta det eller det först för det är viktigast och det har jag gått 
och retat mig på, så det vill jag ha gjort direkt. Och att det där kan ni vänta 
med, för det bryr jag mig inte om.” (Ip 2) 

 
Flera respondenter uttryckte en starkt positiv värdering av denna 
hemtjänstpersonalens instrumentella funktion. De beskrev den som ett mycket 
viktigt inslag i deras egen strävan efter att upprätthålla en självständighet som 
annars vore omöjlig och som att om den inte fanns detta förmodligen skulle 
innebära att man inte längre kunde ha ett eget boende. 
 

”Jag får ju städning och allt vet du. Så det där klarar jag faktiskt, det gör jag 
än så länge. Så jag får ju… hjälper mig bara. Jag får bara säga till så kommer 
dom och hjälper mig. Men… Ja, ja, ärligt talat, kan jag klara mig så vill jag 
klara mig (i det egna boendet) så länge som möjligt, den saken är klar.” (Ip 8) 

 
Den relationsorienterade hållningen till hemtjänstpersonalen uttrycktes starkt 
genom att man fokuserade på personalens betydelse för social kontakt.  
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Respondentena beskrev dem som medmänniskor snarare än som ”personal”, de 
kallade dem ofta vid förnamn och intresserade sig också ibland för deras liv och 
förhållanden utanför yrkesrollen. Flera beskrev hur viktigt det är att någon 
besöker en, inte bara för att se till att man rent kroppsligt och materiellt har det 
någorlunda, utan också för att se om man är glad eller ledsen och att någon 
kanske också vill lyssna när man berättar varför det är på det ena eller det andra 
sättet. 
 

De ställer upp… faktiskt. De är trevliga människor allihop, måste jag säga./…/ 
Artiga och trevliga och kan sätta sig lite några minuter. Ja, de har ju inte tid att 
sitta här hela dagarna men de kan prata med mig en stund. Ja de är jättebra. 
(Ip 10) 
 
Det är precis som om jag hade känt dem i hela mitt liv./…/ De läser för mig om 
det har kommit något brev eller ett kort./…/ Och ibland vill jag ju berätta något 
och det går ju inte när man ingen har här…(Ip 9) 

 
I vissa intervjusamtal ges ett starkt intryck av att hemtjänstpersonalen för den 
gamle också medverkar till att upprätthålla någon sorts relation till 
”verkligheten därute”, till samhället och de skeenden som där försiggår. När de 
gamla hinner byta några ord om aktuella frågor utanför den snäva cirkeln av 
vardaglig ensamhet så upplevs detta emellanåt som en glimt av delaktighet i den 
vidare samhälleliga omvärld vars angelägenheter man annars ofta uppfattar sig 
vara på stort avstånd från. 
 
Genomgående i intervjusvaren, när det gäller de gamla som dels har få eller 
inga andra sociala kontakter, dels har ett stort omsorgsbehov, är ändå att man 
beskriver kontakten med hemtjänstpersonalen som för knapp eller för forcerad. 
Vare sig man ser på personalen som i första hand ett redskap för att underlätta 
den dagliga livsföringen eller som en källa till socialt umgänge så framhåller 
man ofta att den tilldelade tiden inte räcker till.  
 

”Tid till att prata…Ja, inte så att de sätter sig och pratar…Men jag kan ju 
prata med dem ändå…”(Ip 4) 
 
”De har inte tid att prata, att sätta sig ned… Det är omöjligt att lära känna 
dem, för de byter ju…Det är olika som kommer. Så jag känner inte till deras 
namn heller.” (Ip 10) 

 
 
5.5 Livsmening och livsinnehåll 
 
När det gäller frågor om vad som gör tillvaron meningsfull och vad som gör 
livet värt att leva finns stora skillnader i intervjupersonernas reflektioner.  
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För vissa utgör, som framhållits ovan, de egna barnen och dessas väl och ve den 
huvudsakliga källan till livsmening. Detta innebär dels att man sysselsätter sig 
en hel del med att minnas och reflektera kring tidigare faser i livet då barnen 
växte upp, utbildade sig, gifte sig och fick egna barn o s v, dels att man följer 
barnens liv mer eller mindre på distans, håller reda på barns och barnbarns 
levnadsomständigheter, bekymrar och oroar sig över deras problem eller gläds 
åt deras positiva erfarenheter även om man i vissa fall i mycket liten 
utsträckning spelar en roll i deras vardag. 
 
För några respondenter, som själva ännu inte dras med svårare krämpor eller 
funktionsnedsättningar, utgör förmågan och möjligheten att vara till nytta 
genom att hjälpa och stödja andra som har det sämre ett mycket betydelsefullt 
inslag i det liv man lever. Någon beskriver hur man använt åtskillig tid och 
energi till att hjälpa släktingar som inte längre klarar sig på egen hand och 
någon berättar om ansvarstagande för en granne som har stora problem. 
 

”Så sen hamnade hon (svärmodern) på det där sjukhemmet nu sina sista år. 
Och vi åkte varenda vecka, Bert och jag. Och vi tog ut henne i rullstol och vi 
tog ut henne i dagrummet. Och vi tog med oss inlagd sill och en smörgås för det 
var det bästa hon visste.” (Ip 6) 
 
”Jag tycker ju att jag måste tänka på honom (brodern)./…/ Han har ju haft en 
stroke så armen är obrukbar. Och om han hade syn så skulle han ju kunna köra 
rullatorn. Men det kan han inte. Han kör ju emot allting. Så då går jag framför 
då så att… / Och han ska få komma ut en timme i veckan (med hjälp av 
hemtjänsten). En timme i veckan. /…/ Så jag rullar ut honom på gården…och så 
tittar jag till honom då och då.” (Ip 4) 

 
En intervjuperson berättar om hur detta att orka arbeta med 
föreningsverksamhet är mycket viktigt för att ge tillvaron innehåll och mening 
och hur hon oroar sig för den tid då detta inte längre ska vara möjligt och för 
vad hon då ska leva för. För flertalet i den intervjuade gruppen handlar 
livsmening och livsinnehåll emellertid om betydligt mera avgränsade och 
kortsiktiga omständigheter. Man beskriver sina ambitioner som inskränkta till 
att ta sig igenom den dag som är, att orka titta en stund på TV, att kanske få byta 
några ord med hemtjänstpersonalen.  
 

”Man kommer in i olika skeden i livet och varje sak som man kan ta vara på 
har sin tjusning. På morgonen till exempel… att ta det lugnt och äta frukost och 
läsa sin tidning./…/ Det är inga märkvärdigheter. Det är en väldig skillnad mot 
förr.” (Ip 6) 
 
”Det får gå en dag i taget när man är så här gammal. Det tänker man inte på… 
Man tänker ju inte på några stora inköp eller så. Eller på att ordna och styra. 
Utan det är mest att dagarna och veckorna går.” (Ip 9) 
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”Jag tittar på TV ibland om jag orkar. Men det kan ju kvitta för det mesta. Men 
det blir man ju trött av så jag brukar se på en stund innan jag går och lägger 
mig…och somnar fortare då.”  
(Ip 3) 

 
Värdet av en god, eller acceptabel, hälsa framhålls av flera som det kanske mest 
centrala. Och en god hälsa innebär i detta sammanhang, som beskrivits ovan, i 
de flesta fall att man inte är så sjuk att man måste vara på sjukhus eller behöver 
akut läkarvård och att ens krämpor eller funktionsnedsättningar inte är av sådan 
omfattning att man riskerar att inom den närmaste framtiden behöva överge sitt 
egna boende. 
 
 
5.6 Framtid 
 
Frågor om framtiden och hur man ser på den får inte många eller särskilt 
välartikulerade svar i denna studie. Det blir tydligt att de flesta 
intervjupersonerna har ett mycket kort framtidsperspektiv och att de inte i någon 
större utsträckning tänker särskilt mycket kring hur den återstående 
levnadsbanan ska gestalta sig. I några fall framhålls denna avsaknad av 
framåtblick som ett uttryck för en realistisk syn på vad man har att förvänta sig 
och som en accepterad konsekvens av att slutet kan komma mycket snart. 
 

”Framtidsplaner… Ja de kan ju inte vara stora. För det är ju graven 
egentligen. Nej några framtidsplaner törs man inte ha. Det gör man inte nu, 
utan tar dagen som den kommer.” (Ip 6) 

 
Denna hållning är emellertid ovanlig i intervjugruppen. Betydligt vanligare är 
att man uttrycker att framtiden helt enkelt inte längre är intressant. I linje med 
vad som beskrevs i avsnittet om narrativa former ovan förefaller det som om 
flera av dessa gamla ser livet, det ”egentliga” livet, som något som man har 
bakom sig. Framåtblickar och framtidsföreställningar var viktiga och intressanta 
under den period då man var aktiv och verksam, då man var på väg någonstans. 
Man kan fortfarande se framtiden som fylld av hot och möjligheter när det 
gäller andra, främst de egna barnen och barnbarnen, men för egen del är 
framtidsintresset oftast begränsat till det allra mest närliggande. 
 

”Nej den (framtiden) tänker jag inte det minsta på. Det får bli som det blir, 
tänker jag./…/ Det vet man ju inte… Men det får bli som det blir…När man är 
så här gammal.” (Ip 3) 

 
Hos några intervjupersoner, som har det gemensamt att de ännu lever ett relativt 
självständigt liv och har ganska små stöd- och omsorgsbehov, finns en påtaglig 
oro för hur det ska bli när man behöver mera hjälp.  
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Man ser med bävan på den dag man inte längre kan klara ett eget boende och 
ska tvingas bli utlämnad åt andras välvilja. 
 

”Jag bara önskar att jag får ha hälsan så länge som möjligt. Det är ju det bästa 
för sen har man inte mycket att vänta sig. Det där att sitta så där på ett hem det 
är nog det värsta jag kan tänka mig. Och ingen som frågar efter en. För det blir 
så. Man måste se sanningen i vitögat. Det är inte bra att vi blir så gamla, men 
det är ingenting att göra åt.” (Ip 6) 
 
”Det är klart, inte skulle jag ju vilja bli liggande någonstans. För de behandlar 
inte de gamla så bra efter vad jag har hört./…/ De har ju dragit ner på 
personalen. De har ju inte tid med de gamla längre. Att sitta och prata en stund 
eller någonting.” (Ip 5) 

 
 
5.7 Autonomi och beroende 
 
När det gäller graden av beroende av andra för den egna livsföringen är 
skillnaderna rent faktiskt stora i intervjugruppen. Några är ännu relativt 
självständiga, klarar sig med ganska lite stöd och kan anses ha ett inte obetydligt 
mått av faktisk kontroll över den egna livssituationen. Andra är starkt 
omsorgsbehövande och skulle inte klara ett eget boende utan omfattande 
insatser från hemtjänsten. Sättet att se på beroende och oberoende skiljer sig, 
naturligt nog, en del mellan dessa kategorier av gamla. 
 
Bland de som ännu inte hamnat i ett mera omfattande beroende av 
samhällshjälp fanns inslag av starkt obehag och påtagligt negativa förväntningar 
inför den autonomiförlust som man förutsåg. I något fall var denna negativa 
inställning tydligt knuten till att man inte ännu var beredd att ge upp sin 
självständighet och att man inte tillägnat sig och accepterat tanken att en 
utveckling mot ökat omsorgberoende är svår att undvika. 
 

”Och jag ska ta mig ur det här också (dvs det nuvarande hjälpberoendet). Det 
har jag gett mig fan på att det ska jag. Det viktiga det är ju att bli återställd. Att 
börja leva igen.” (Ip 8) 

 
Bland de som insett att en minskad förmåga och möjlighet till självständighet 
och oberoende inte går att undvika på sikt eller att den redan är ett faktum kan 
man se en skillnad mellan de som uppfattar beroendet av hjälp och stöd som ett 
problem och de som inte gör det. De gamla som starkt uttryckte sitt ökade 
beroende av andras hjälp och omsorger som något icke önskvärt handskades 
med detta på olika sätt. En strategi var t ex att så långt som möjligt sänka sina 
krav på livet och tillvaron, för att därigenom göra hjälpbehovet så minimalt som 
möjligt.  
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Några beskrev hur de hade hållit nere sina behov av hjälp och stöd långt under 
vad som egentligen vore rimligt och nödvändigt, inte för att de inte hade råd 
utan för att hålla ifrån sig själva upplevelsen av att inte längre klara sin tillvaro. 
En annan strategi för att göra upplevelsen av beroendet av hjälp så lite plågsam 
som möjligt, och att behålla ett mått av autonomi trots den påtvingade 
beroendeställningen, var att ta emot och acceptera hjälp, men på villkor som 
man ställde själv. Någon berättade hur hon bara tog emot hjälp av anhöriga eller 
grannar om hon fick kvitta detta mot gentjänster. 
 
Det är viktigt att notera att den negativa hållning till att behöva och ta emot 
hjälp från samhället som flera beskrev knappast var knuten till en negativ 
värdering av den stöd- och omsorgsgivande personal man konfronterades med 
eller till en uttalad kritik av dessas insatser. Den handlade istället om en negativ 
värdering av den egna autonomiförlusten som, även om man hade tvingats 
acceptera den som ett faktum, uppfattades som svår att förena med den självbild 
man etablerat genom livet och som var mycket svår att göra avkall på. 
Flera av intervjupersonerna framhöll dock att de inte alls såg sitt växande behov 
av stöd och hjälp som ett problem. Någon beskrev det som att han genom livet 
vant sig vid, och sett det som naturligt, att ta emot hjälp från andra och att detta 
var lika naturligt nu som tidigare. 
 
En kvinna förklarade att hon alltid haft värderingar som bygger på solidaritet 
med de som är svagare och att det därför var alldeles oproblematiskt för henne 
att nu när hon själv inte klarade sin tillvaro på egen hand tacksamt ta emot det 
stöd som erbjöds. Hon uttryckte det också så att hon såg sig själv som en av 
dem som bidragit till att bygga upp välfärdssystemet och att hon därmed gjort 
sig ”förtjänt” av att utnyttja det. 
 
En annan kvinna uttryckte starkt att hon föredrog att få hjälp och stöd av 
samhället framför att vara beroende av sina anhöriga eller ligga dem till last. 
Samhällsstödet fungerade för henne som räddningen från ett 
beroendeförhållande som hon sade sig knappast ha kunnat stå ut med. 
 

”Jag får väl inte tro att jag ska klara mig så här utan det blir sämre. Jag har ju 
sagt till mina barn att de inte ska träla med mig hemma utan de ska skicka iväg 
mig. Om det nu finns några platser om man behöver komma bort./…/ På något 
vis går det väl.” (Ip 4) 

 
Sammanfattningsvis kan hävdas att problematiken med autonomiförluster och 
ökat beroende visade sig vara mångfacetterad och att stora olikheter framkom 
såväl när det gäller värderingen av denna problematik som när det gäller 
strategier för att handskas med den. Till en del kan dessa olikheter förstås mot 
bakgrund av skillnader inom intervjugruppen vad avser vilken fas av ökat 
beroende man befann sig i.  
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Men de är också med stor sannolikhet grundade i tidigare livserfarenheter av 
olika slag och i de självbilder och självuppfattningar man etablerat genom livet. 
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6. DEN JAG VAR OCH DEN JAG ÄR: TRE BERÄTTELSER 
OM DÅ OCH NU 
 
I detta avsnitt presenteras tre respondenters berättelser mera utförligt, både vad 
gäller deras berättelser om det levda livet och deras berättelser om hur livet nu 
gestaltar sig. Dessa berättelser är valda för att de är mycket olika till sin karaktär 
och därigenom illustrerar och tydliggör de betydande skillnader som kan finnas 
mellan livsöden och livsbanor som leder fram till i yttre mening ungefär 
likartade förhållanden i livets sena fas. Dessa tre intervjupersoner har alla nått 
den ”sena” ålderdomen. De har alla med god marginal passerat 80-årsåldern, de 
lever ensamma efter långvariga äktenskap, de bor ännu i eget boende i form av 
servicelägenhet, de har åtskilliga krämpor och funktionsnedsättningar och de är 
beroende av färdtjänst och en hel del hemtjänst för att få vardagen att fungera. 
Man kan uttrycka det som att ålderdomen och de kroppsliga förändringar som 
följer med den har försatt dem i en i yttre mening alldeles likartad livssituation. 
Men deras livsberättelser uttrycker tre synnerligen olika livshållningar och 
pekar på delvis starkt skiljaktiga grundläggande värderingar och orienteringar 
vad gäller livsmening och livsinnehåll under levnadsloppet. Dessa olikheter är 
inte utan betydelse när det gäller hur de tolkar och handskas med den sena 
livsfasens villkor. 
 
 
6.1 Det hedervärda livet 
 
Albert är en mycket gammal man. Vid intervjutillfället närmade han sig sin 
100-årsdag. Hans livsberättelse är en berättelse om fysiskt mycket hårt arbete, 
om arbetsmoral och om vikten av att förhålla sig så i livet att ingen kan säga att 
man inte har hedern i behåll. Han växte upp på den östgötska landsbygden 
under 1900-talets första decennier. Fadern, som var statare, dog när Albert var 
mycket liten och han minns honom inte. Han hade fyra äldre syskon, och 
sedermera tre yngre halvsyskon efter att modern gift om sig. Redan i hans 
skildring av sina allra första levnadsår finns ett fokus på arbete och arbetets 
villkor. Han berättar om män i sin omgivning under dessa barndomsår som var 
kända och beundrade för sin kroppsstyrka, sin arbetsförmåga och sina långa 
dagsverken.  
 

”De gjorde hederliga dagsverken som ingen bonde kunde klaga på. De 
(bönderna) försökte nog … och låg efter och letade fel förstås för att hitta något 
att klaga på. Men där gick de bet. Han (en av de omtalade arbetarna) gjorde 
för det mesta ett par vändor till med säckarna och la på en timme när det var 
mörkt på kvällen. Så sen kunde ha stå rak när han blev uppkallad (till bonden) 
och se honom i ögonen. Jo du, det där var karlar som ingen bonde kunde klaga 
i onödan på.” 
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Mycket tidigt i livet fick han själv också börja arbeta och bidra till familjens 
försörjning. Han gick i varannandagsskola och arbetade de dagar han inte var i 
skolan. Skolgången minns han mest som ett nödvändigt ont. De dagar man 
arbetade var bättre än skoldagarna, berättar han, och ”där fanns mera glädje” 
under arbetsdagarna. 
 
När Albert var 16 år gammal dog styvfadern. Detta innebar att han fick ta 
försörjningsansvaret för modern och de tre yngre halvsyskonen. Han beskriver 
en följd av år med tungt arbete inom lantbruket. I skildringen blandas på ett till 
synes motsägelsefullt sätt å ena sidan utförliga redogörelser för mycket hårda 
arbetsvillkor, slit och brist på uppskattning och rimlig ersättning för 
arbetsinsatserna, och å andra sidan en genomgående positivt värderande 
inställning till själva arbetandet och till detta att uppleva sig ha en 
arbetsförmåga som räckte till. 
 

”Jag har aldrig tålt bönder. Dom var ena odjur. Det enda de ville var att man 
skulle arbeta och arbeta, men pengarna blev det dåligt med. Ja, fy fanken. Jag 
var ju statare de första åren. Då hade man ju till brödfödan förstås men inga 
pengar. 50 kronor om året och annars bara staten, mjölet och sådant. Ja fy 
fanken när man tänker på hur uselt det var och hur snåla de var. 
 
Men att man orkade, vet du. Och utan gnäll. Det kändes bra när man gick 
hemöver på kvällen när det var mörkt och hade gjort allt det som krävdes och 
en del till det. Varje dag på samma sätt och det var något att glädjas åt.” 

 
I berättelsen ingår också en beskrivning av den begynnande fackliga 
organiseringen av lantarbetarna. Han skildrar hur stort motståndet var bland 
bönderna och hur lång vägen var till bättre förhållanden. 
 

”… och vi började organisera oss och det blev ett jävla liv på bönderna. Ja de 
trodde väl att vi skulle ta allt ifrån dom./…/ Jag blev inkallad till bonden och 
han frågade om jag gått med i facket. ”Ja det är klart jag har”, sa jag./…/ ”Ja, 
ni som är unga, det kan jag väl inget göra åt”, sa han /…/ ”men se de gamla, 
de skulle ha bättre vett än att gå med i det där”. Och de fick sparken, tre 
stycken, bara för att de gått med i facket./…/ Och så började det och så spred 
det sig överallt det där i hela Sverige.” 

 
Något större engagemang i den fackliga kampen för egen del beskriver Albert 
inte, även om det var en självklarhet för honom att ansluta sig. Han uttrycker ett 
avståndstagande från de mera radikala fackliga och politiska strävandena under 
denna tid och beskriver sig som en förespråkare för en långsammare, ”mera 
gradvis och stabil” förändring. 
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”Det var en som hette Stav eller nåt sådant, där nere i Skåne, men han tog i för 
hårt. Det gick inte alls. Han var emot allting, förstår du, så det var något 
alldeles förskräckligt. De tålde ju inget sådant. Nej då satte de emot allt vad de 
hade. Det gick ju inte. Men där fanns en annan skåning. Han sa att vi ska ta det 
lugnt och försiktigt och inte yvas så mycket. Och så gick det så att det blev 
undan för undan lite bättre.” 

 
Så småningom lämnade Albert lantarbetet och blev vägarbetare, vilket han 
sedan fortsatte med under större delen av sin yrkesverksamma tid. De sista tio 
åren fram till pensioneringen var han byggnadsarbetare. Mycket av hans 
berättelse om arbete och arbetsliv handlar även fortsättningsvis om att göra sitt 
bästa och ”att inte ställa sig så att man behöver skämmas”. Emellanåt infogas, 
på likartat sätt som i berättelserna från barndomstiden, beskrivningar av 
arbetskamrater som besatt särskild styrka och arbetsförmåga och han beskriver 
dessa med stor detaljrikedom. 
 

”Man skulle tömma bruket i den där containern från kärran. Och det var ju 
fruktansvärt tungt och samtidigt skulle man hålla balansen med kärran. Men 
det där var ju kraftiga karlar, oerhört starka en del av dem, som körde bruk. 
Och det gick undan ska du tro. Så fort en hade tömt så kom det en ny. Och fort 
skulle det gå så inte bruket hann stelna. Oerhört starka de där grabbarna. Det 
var ju ackord vet du. Allt var på ackord. Nog gjorde de rätt för sig alltid.” 

 
Albert har också varit gift och varit far till fem barn, fyra flickor och en son. Om 
frun, som dog för åtta år sedan, och barnen berättar han inte mycket spontant 
när det gäller de aktiva åren. De finns med i periferin av berättelsen, men han 
tycks inte betrakta den del av livet som handlar om äktenskap och familj som 
något han vill lägga vikt vid i sin livsberättelse. 
 
Pensioneringen från arbetslivet beskriver Albert som både på gott och på ont. Å 
ena sidan berättar han vältaligt om det märkliga och sköna i att ”vara fri” och 
inte behöva jobba och slita. Men å andra sidan menar han att han ju fortfarande 
var kapabel att arbeta och att det kändes fel att gå omkring och inte ha något att 
göra. Efter en tids pensionärstillvaro svarade han på en annons i tidningen om 
en plats som gårdskarl och ”allt i allo” hos en gammal godsägare eller storbonde 
och fick anställning hos denne. På så vis kan man säga att hans arbetslivsbana 
kom att avslutas i förhållanden som hade vissa likheter med dess början. 
 

”Sen var jag där hos den där storgubben tills han dog. Vi bodde där i en stuga 
nere vid vägen och hade det bra./…/ Där gick jag upp klockan åtta på 
morronen och gick upp och såg hur det var och sen sopade jag snö utanför 
deras dörr och ut på altanen. Det var på vintern. Och på sommaren gick jag 
också upp klockan åtta och åt frukost. Och sen fanns det ju mycket att göra där 
i trädgården, för fint ville han ha. Och han hade ju maskiner till allting, till 
gräsmattor och buskar och sånt där.” 
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Albert beskriver sin relation till ”storgubben” i positiva termer. De kom bra 
överens och han skildrar denna period i livet som en lycklig tid. 
 

”Vi kom bra överens. Jag hade ju inte så mycket betalt men vi bodde gratis i 
stugan där. Och sen var tredje månad skulle vi göra upp. Jag minns inte vad 
jag hade i timmen, men det blev ju några kronor i kvartalet./…/ Vi trivdes 
jättebra ihop. Ibland kom han ut och gick och spatserade bredvid med käppen. 
”Du ska ta den där sidan nu”, sa han. ”Det gör jag sen”, sa jag. ”Jag ska göra 
detta färdigt först.” ”Ja, ja, gör som du vill”, sa han. Så det var nästan som om 
det var jag som bestämde./…/ Och vi fick åka in till stan ibland och köpa sprit. 
Han hade skrivit upp på ett papper vad han skulle ha och det var inte lite. Det 
kunde gå till tusentals kronor. Och sen stoppade han alltid en butelj i fickan åt 
mig. ”Den där kan du ta hem till dig”, sa han. Han var klämmig och vi kom 
alltid bra överens.” 

 
När denne godsägare dog flyttade Albert och hans fru in till en liten lägenhet i 
staden. När frun dog, för åtta år sedan, flyttade han till den servicelägenhet han 
bott i sedan dess. Om livet de senaste åren är han ganska obenägen att tala. Han 
säger att han har det bra och att det inte finns någonting att klaga på, men att det 
inte finns något särskilt att berätta. Det som är tråkigt är att han är så mycket 
ensam. 
 

”Javisst, det känns ju ibland som en fångenskap lite grann. Man sitter här 
ensam och stirrar på väggarna och har ingen att prata med, och jag som är så 
pratför och vill ha reda på allt och prata med människor. Det är tråkigt./…/ Det 
blev ju skillnad när hon (frun) dog. Förut hade man ju alltid någon att prata 
med om allt möjligt.” 

 
Albert har fyra döttrar, den äldsta i 70-årsåldern. Sonen dog för många år sedan. 
En dotter bor i samma stad, två i en närliggande stad och en lite längre bort. 
Några av döttrarna besöker honom en stund på söndagarna och ser till att han 
har mat för veckan i kylskåpet. En av döttrarna sköter hans räkningar. Han 
skulle vilja träffa dem oftare, men menar att detta inte låter sig göra. 
 

”Jag vill ju helst att de ska komma hem till mig. Men de kommer på 
söndagarna. För de har ju jobb annars och då går det ju inte. Och det är ju 
viktigt att de sköter sina arbeten ordentligt. Men på söndagarna kommer de för 
det mesta. Och det tycker jag om.” 

 
Någon samvaro med andra pensionärer har Albert inte. Han besöker aldrig 
några musikträffar eller liknande på servicehuset och han har en generellt 
negativ värdering av de gamla som finns i huset där han bor. 
 

”Det kan väl hända att jag träffar dem som bor i själva kåken någon gång, men 
det är inte ofta. De har ju inget att säga heller. De tiger allihop. Jag vill ju ha 
någon att prata med. Det är ju det som är roligt.” 
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En gång i veckan har Albert besök några timmar av en person, ”Kalle”, som han 
sätter stort värde på.  
 

”Ja, han kommer till mig varje tisdag och han kommer klockan 10 och sedan 
sitter han till klockan 12. Sedan måste han gå igen. Och det är så roligt att 
prata med honom.” 

 
I övrigt består Alberts sociala umgänge helt av de kontakter med hemtjänst- och 
servicehuspersonal som förekommer. Han nämner med särskild värme en 
manlig personal, ”Gunnar”, som han sätter utomordentligt stort värde på.  
 

”Gunnar, ja. Han är ju till för att hjälpa dem som ska till läkaren och de som 
sitter i rullstol. Och han lagar alla cyklar som de kör sönder som är 
kommunens här. Han jobbar ju bra, den grabben. Han kommer in till mig en 
stund när han har tid. Men han har inte tid att vara här länge för han måste ju 
sköta jobbet förstås, men han sitter en stund ibland här och honom gillar jag 
skarpt. Men han ska ju sluta snart. Det är väl sex månader de har det där 
jobbet och sen är det slut.” 

 
Den personal han träffar i övrigt är de ”flickor från kommunen” som besöker 
honom regelbundet varje dag och värmer hans mat till frukost, lunch och 
middag och städar. Han beskriver några av dem i starkt positiva termer och 
berömmer särskilt deras insatser för andra som behöver mera hjälp än han själv.  
 

”Det är ju ett hedervärt arbete de gör, de där flickorna. Man kan se att de tar i 
när det behövs. Och jag vet ju att de måste ta i desto mera när de är hemma hos 
andra som sitter i rullstolen eller ligger raklånga i sängen och ska ha hjälp med 
allt möjligt./…/ Och det är ju många utländska flickor. Och de jobbar ju lika 
bra för det, om inte bättre, en del. Det finns en liten från Chile, hon var här 
idag vid frukosten. Henne gillar jag skarpt. Hon är en sådan där som skulle 
klara nästan vilket jobb som helst, det ser man ju. Och det finns en annan från 
Tjeckoslovakien som är bra också och hon städar så fort att det är otroligt och 
sen ser man det blev rent och det finns inget att klaga på där.” 

 
Särskilt mycket tid till samtal med personalen finns det dock inte. Albert 
berättar att han gärna skulle se att de hade tid att stanna en stund när de städat 
eller värmt maten och prata lite och berätta hur de har det. 
 

”Det blir ju inte mycket tid… De har ju sitt, förstår du och de ska vara hos så 
många. De börjar ju sju på mornarna och de kommer aldrig till mig förrän 
efter åtta. Men det är detsamma för jag är inte utsvulten, så det gör inte ett 
dugg. Och så har de sina lappar som de ska gå till undan för undan, så de har 
nog att göra på mornarna med alla som inte kommer upp som de ska hjälpa 
först och främst. Och klä på och toalettbestyr. Och sen ska de ju vidare som det 
står på lapparna och inte har de tid att sitta här och prata med mig, det 
begriper jag väl.” 
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När det gäller den egna hälsan är Albert mycket bestämd om att det inte finns 
något att bekymra sig över. Han förefaller mycket svag, rör sig med svårighet 
och mycket långsamt och blir rejält andfådd efter att ha flyttat sig från 
diskbänken till köksstolen. Men han hävdar med emfas att han inte har några 
problem med hälsan. 
 

”Inte ett dugg. Lustigt nog eftersom jag fick slita så dant när jag var yngre.” 
 
När det gäller frågor om självständighet och beroende vill Albert helst tala om 
hur det var tidigare i livet. Han betonar mycket starkt att han gjort rätt för sig, 
att han aldrig legat andra till last och att ingen kan säga att han inte gjort sitt 
bästa eller att han fuskat. 
 

”Jag har klarat mig hela livet utan andra, det har jag. Det fanns ju ingen hjälp 
att få förr i tiden. Var och en fick sköta sig och klara sig själv. Och det har jag 
gjort. Och hedern i behåll.” 

 
Framtiden tänker han över huvud taget inte på, säger han. Hur det ska bli om 
och när han kanske kommer att behöva ännu mer hjälp än idag vill han inte 
diskutera. Och mot slutet av intervjun återvänder han till skildringen av de 
yrkesverksamma åren. Han betonar att arbete har varit det viktiga i livet och att 
det var det som gav livet mening och innehåll. 
 

Jag har alltid tyckt att arbetet har varit till glädje. Så det har jag trivts med. 
Och arbete har jag alltid haft och aldrig skyggat för. 

 
 
6.2 Det engagerade livet 
 
Beata är vid intervjutillfället en bit över 80 år gammal. Hon berättar om ett liv 
där politiskt och socialt engagemang varit viktiga. Hennes livsberättelse är till 
stora delar en skildring där personliga livshändelser kontextualiseras och får sin 
betydelse i relation till ideologiska överväganden och ställningstaganden som 
har att göra med samhällsutvecklingen i stort.  
 
Hon föddes på landsbygden i närheten av ett samhälle i södra Östergötland. 
Fadern var stenarbetare. Hon hade en adopterad syster. Beata själv drabbades 
tidigt av ett fysiskt handikapp som medförde svårigheter att gå och röra sig 
obehindrat. Hon vill inte berätta så mycket om de tidigaste barnaåren, men 
understryker att det var fattigt och att föräldrarna fick anstränga sig rejält för att 
få ekonomin att gå ihop. 
 

”Jag levde inte något bra liv när jag var ung, för jag var väldigt strängt hållen 
hemma. Så jag fick inte ut mycket av min barndom.” 
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Skoltiden minns hon med både glädje och besvikelse. Hon hade en stark längtan 
efter att få lära sig saker och var ”väldigt nyfiken på världen och samhället”. 
Men skolan motsvarade endast i mycket liten utsträckning hennes 
förväntningar, och familjens ekonomiska förhållanden gjorde att det inte var 
aktuellt med några fortsatta studier. Hon beskriver också det fysiska 
handikappet som något som innebar att det vid denna tid var närmast självklart 
att hon inte hörde till dem som skulle ägna sig åt studier, alldeles oavsett om 
ekonomin hade tillåtit det eller inte. 
 

”Jag fick ju gå i vanlig folkskola. Och den var inte av någon vidare hög klass, 
det måste jag säga. Och det var verkligen synd för om det fanns något jag 
längtade efter så var det att lära mig så mycket som möjligt. Så har det varit 
genom hela livet. Jag har velat veta mera hela tiden och jag hade så oerhört 
gärna velat studera vidare./…/ Men handikappet gjorde ju också att det liksom 
inte var någon idé. Jag tror ingen tänkte tanken ens en gång.” 

 
Efter skolgången arbetade Beata några år som barnflicka. Hon beskriver att 
hennes framtid, som den såg ut, med största sannolikhet skulle komma att 
innebära ett liv som hembiträde, eftersom detta var vad hon, med sitt handikapp 
och sin brist på studier, kunde förväntas klara av för att försörja sig hjälpligt. 
Men när hon var i de sena tonåren inträffade en förändring som hon beskriver 
som en av de viktigaste vändpunkterna i sitt liv. I samband med en 
sjukdomsperiod bestämde sig prästen och läkaren på hemorten för att hjälpa 
henne till någon form av fortsatta studier. Hon skickades till en särskild 
yrkesskola för handikappade i en av landets större städer.  
 

”Det var många som tyckte det var förfärligt att jag skulle ge mig iväg så där. 
Och gå på skola. De kunde inte förstå vad det skulle vara bra för. Och mina 
föräldrar protesterade en del först. De tyckte det var onödigt och lyxigt. Ja, de 
hade nog inte klart för sig vad jag skulle kunna göra.” 

 
På yrkesskolan utbildade hon sig till sömmerska, vilket innebar att hon sedan 
hade ett yrke och en framtid med möjligheter att välja sin livsbana på ett sätt 
som tidigare varit omöjligt. Hon fick också möjlighet att parallellt med 
sömnadsutbildningen gå på aftonskola och läsa bland annat engelska och 
matematik, vilket hon beskriver som i sig nästan lika värdefullt som 
yrkesutbildningen. 
 
På yrkesskolan träffade hon också sin blivande man. Tillsammans flyttade de 
sedan till den stad där de sedan arbetade och bodde under det fortsatta livet. 
Beata arbetade först hos olika konfektionsfirmor ett antal år, under mycket 
knappa ekonomiska villkor. ”Vi hade ju furstligt betalt”, säger hon ironiskt. 
”Nej, sanningen är att jag höll på att svälta ihjäl!” Efter några år föddes hennes 
dotter. Ungefär samtidigt startade mannen ett eget företag, något som Beata 
beskriver som det stora misstaget i hans, och därmed bådas, liv.  
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Företaget gick bra i yttre mening, men verksamheten innebar att båda fick 
arbeta utomordentligt hårt hela tiden och att där inte blev någon tid över för 
annat än arbete. Efter några år av kämpande för att få det hela att gå ihop, insåg 
Beata att situationen var ohållbar. Hon beskriver det som att särskilt maken, 
vars hälsa vacklade, inte skulle orka längre och att något måste förändras. 
Genom vad hon beskriver som ”en otrolig tur” fick hon jobb på ett 
studieförbund. Mannens hälsa försämrades ytterligare och han fick tidigt 
förtidspension. Beata blev därmed ensam försörjare för familjen. Efter bara 
några få år avled maken. I Beatas livsberättelse om de närmast därpå följande 
decennierna ligger tyngdpunkten på hennes ideologiskt engagerade strävanden. 
Hon hade redan sedan länge ett starkt engagemang i handikapprörelsen och kom 
att arbeta med att inventera studiebehovet bland handikappade.  
 

”Det här var ju på den tiden då det fanns pengar till nysatsningar och dessutom 
ett ideologiskt engagemang för utsatta grupper. Jag fick förmånen att göra en 
kulturinventering  på vårdsidan i hela länet. ” 

 
Under en lång följd av år kom Beata sedan att arbeta med handikapp- och 
utbildningsfrågor. Hon beskriver en ihärdig kamp för handikappades rätt att få 
delta i samhällslivet, att få del av utbildning och bildning och inte minst att få 
tillgång till kultur i olika former. 
 

”Jag besökte nog alla sjukhus och sjukhem och all de här smågrupperna på 
omsorgssidan. Och vi presenterade för landstinget vilka behoven var. Det 
handlade om att döva skulle få tillgång till tolkhjälp när dom gick i skolan och 
mycket, mycket annat./…/ Jag ville ju att vi skulle ha kulturprogram på alla 
institutioner. Det är viktigt att man inte släpper kontakten med yttervärlden när 
det gäller den sidan. Och det handlar ju faktiskt om en mänsklig rättighet, eller 
hur?” 

 
Även om hennes berättelse präglas av en påtaglig blygsamhet och hon ofta 
tycks förringa betydelsen av sina insatser på området så finns där glimtar av 
stolthet i hennes redogörelse.  
 

”Jag såg ju problemen hela tiden. Att det inte… handikappade finns det ju alla 
möjliga sorter av… att alla inte hade samma möjligheter. Och jag kan ju bli 
förvånad när jag ser nu att det har blivit så mycket bättre genom åren. Det 
gläder mig. Det är ju inte min förtjänst förstås, men jag kan väl säga att jag fick 
vara med och slåss för det i alla fall.” 

 
Beata berättar att hon också arbetat mera direkt politiskt med dessa frågor. Hon 
satt som landstingsledamot ett antal år. Hon menar att hon väl inte var så 
framgångsrik med sin politiska insats, men att det var värdefullt att ha den insyn 
och de kontakter som politiken medförde när hon arbetade med 
handikappfrågorna i andra sammanhang. 
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Övergången till ett liv som pensionär innebar för Beata inte en övergång till en 
aktivitetslös tillvaro. På flera sätt har hon fortsatt att arbeta med frågor om 
förmedling av bildning och kultur och igångsättande av aktiviteter av olika slag 
bland pensionärer. Hon beskriver hur hon, när hon på grund av sviktande hälsa 
flyttade till servicehuset där hon nu bor, snabbt såg behovet av helgaktivititer 
för de gamla.  
 

”Det var för bedrövligt. Det fanns ju två flickor därnere som skulle ordna 
fritidsaktiviteter, dock inte på fredag, lördag och söndag. Och jag gick ner en 
fredag och då stod de där två flickorna där. ”Fy vad här är tyst och tomt”, sa 
jag. ”Här händer ingenting förrän på måndag”, sa dom. ”Man kunde ju 
åtminstone koka lite kaffe och servera”, sa jag. ”Då gör du det” sa dom och 
pekade på mig. ”Ja, det gör jag. Och då ser ni till att pensionärerna kommer 
ner ifrån sina rum”, sa jag.  De sa OK. Och det kom 14 stycken första gången 
och nu är det ett 40-tal varje gång./…/ Och det har dykt upp friska duktiga 
pensionärer också som kan hjälpa till och vi sökte pengar från kommunen och 
fick en liten slant./…/ Jag tyckte det var dåligt att det inte fanns någon flagga 
här utanför. Så jag uppvaktade bostadsbolaget för att få en flaggstång och sen 
sökte vi hos Svenska flaggans dag om en flagga när vi hade en tom flaggstång 
och då fick vi det. Så nu har vi en flagga och det är roligt att det blir lite 
resultat.” 

 
Engagemanget och insatserna för de gamla i samma servicehus upptar en hel del 
av hennes tid fortfarande. Hon berättar om fritidskommittén som hon var med 
och startade, om årliga utflykter och resor på somrarna som hon länge haft 
ansvaret för, och om flera studiecirklar som hon organiserat och lett. 
Genomgående i hennes berättelse finns ett politiskt/ideologiskt perspektiv som 
tar sig uttryck i att hon ofta beskriver de gamlas behov av kultur, aktiviteter och 
omvärldskontakter som något de har rätt att få tillgodosett. 
 

”Det handlar ju inte bara om enskilda pensionärers väl och ve. Det är ju 
faktiskt en rättighetsfråga. De här människorna har varit med och byggt det här 
landet. Nog måste de väl, som grupp betraktade, få allt tänkbart stöd för en 
meningsfull tillvaro. Jag tycker det borde vara så självklart att man inte skulle 
behöva förklara det för någon.” 

 
Hon orkar dock inte med så stora insatser längre och beskriver hur hon måste 
planera sina aktiviteter mycket noga för att slippa överraskas av att krafterna 
inte räcker till. Hon beskriver sin hälsa som acceptabel, men ger också många 
exempel på stora svårigheter betingade av kärlkramp, återkommande 
urinvägsinfektioner, lågt blodtryck, en tilltagande glömska och framför allt en 
gradvis alltmer nedsatt rörelseförmåga till följd av det livslånga handikappet.  
 

”Jag sover inte så bra. Det beror på kärlkrampen som kan göra vansinnigt ont 
emellanåt. Jag har en överenskommelse med flickorna därnere att de ska ringa 
och höra att jag mår bra så att jag inte har ramlat eller så där.” 
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Beata beskriver sin tillvaro här och nu som mestadels bra. Hon menar att det är 
trist att krafterna tryter och att möjligheterna att företa sig saker nu är så 
begränsade av rent fysiska skäl, men att detta är något man måste acceptera. 
Hon skulle gärna ha velat fortsätta att lära sig saker. 
 

”Det här med utbildning är ju bland det viktigaste. Och jag vet ju att det är för sent 
nu och jag får allt svårare att komma ihåg saker så det är ju inte att tänka på, men 
nog skulle jag ha velat lära mig mera. Det finns så oerhört mycket som man borde 
begripa bättre.” 

 
Hon har ett förhållandevis omfattande socialt liv fortfarande. Eftersom hon ännu 
är engagerad i att leda fritids- och studiecirkelverksamheter så har hon dagligen 
kontakter med människor, direkt eller via telefon. Hon saknar dock kontakter 
med människor som delar hennes intressen. 
 

”Vad jag saknar så är det ju att jag skulle vilja ha någon som delade mina 
kulturintressen. Att gå på konserter och sådana saker, för det har jag ju gjort 
genom hela livet ända tills för några år sedan. Men det är oerhört svårt att 
hitta någon som vill eller orkar. Och då blir det ju liksom inte av att man ger 
sig iväg själv heller. Och det är för osäkert med färdtjänsten också när det 
gäller att passa tider till en teaterföreställning till exempel. Så det gör också att 
det liksom blir för tungt att se till att det blir av.” 

 
Beata har, som nämnts, en dotter som är gift och bor på annan ort, cirka trettio 
mil borta. Hon har ett barnbarn och ett barnbarnsbarn. Hon talar med stor värme 
om dessa, men uttrycker också en lätt resignerad förståelse för att de tillfällen då 
hon träffar dem blir få och kortvariga. Ett viktigt inslag i den dagliga tillvaron, 
som hon talar länge och utförligt om, är den egna ekonomin och svårigheterna 
att få den att gå ihop. Hon uttrycker en stark besvikelse över att sjukvård, 
tandvård och social service blivit mycket dyrare ”än det var tänkt”.  
 

”Det är ju inte så att pensionen räcker till särskilt mycket. Jag hann ju 
visserligen få en liten ATP, men det är inte mycket. Jag klarar mig, så det är 
inte att jag gnäller, men det finns ju saker som man behöver. Jag bävar för vad 
tandläkaren ska säga nästa gång./…/ Jag skulle ju ha möjlighet att få mera 
hjälp med städning och sådant men det är dyrt om man ska utnyttja de där 
tjänsterna så det försöker jag skära ner på så långt det går./…/ Nog skulle det 
vara fint om man hade någon som kom till exempel en gång i veckan och följde 
med en när man skulle gå till posten och banken och gå och handla. Men vi 
räknade ut, biträdande enhetschefen och jag, att det skulle kosta 90 kronor i 
timmen, och det har jag inte råd med. Då skulle jag inte ha något kvar att 
handla för./…/ Och nu så lagar dom ju inte mat i lägenheterna. Jo, frukost tror 
jag man kan få. Annars så får man ju betala men det är fruktansvärt dyrt. Det 
är inget fel på maten, den har alltid varit vällagad, men om jag tittar på den 
där lilla fiskbiten och någon potatis som räcker gott åt mig… då kan jag tycka 
att 42 kronor, det är mycket, mycket dyrt. /…/ Jag har haft besvär med mina 
stortår och fått gå till en fotterapeut. 
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Det har varit mycket bra och att slippa den där smärtan. Men det kostar 300 
kronor och det är mycket pengar. Jag brukar skoja och säga att andra går på 
bio och teatern men jag går till fotvården. Det är svårt att förstå varför inte 
vårdcentralen kan ha en sådan terapeut vissa timmar och då till ett rimligt pris. 
Men det är klart att när det gör tillräckligt ont så måste man ju gå till fotvården 
vad det än kostar. Och man får dra in på annat om man nu har något litet att 
dra in på.” 

 
Beata utvecklar länge och utförligt sina reflektioner kring den förändring av 
samhällsutvecklingen under senare decennier som hon överraskats av och säger 
sig ha svårt att tolka. Hon menar att många gamla känner sig svikna och ofta 
inte kan förstå hur det blev så här.  
 

”Vi hade, i alla fall många av oss, en bergfast övertygelse om att vi en gång för 
alla hade organiserat ett samhälle där människor kunde få åldras utan 
bekymmer över ekonomin. Ålderdomen är jobbig nog ändå. Men just detta att 
inte behöva bekymra sig över de elementäraste bitarna och att kunna vara 
trygg i att det finns ett system som håller och som ser till att vård och sådana 
saker finns tillgängligt för alla som behöver det. Det är nog det som jag är mest 
besviken över och som jag inte alls kan förstå. Inte har vi väl fått välja dessa 
fördyringar och inskränkningar? Vem har valt dem åt oss? Jag har pratat 
mycket om detta med folk på kommunen och landstinget och frågat dem, men 
ingen verkar ha klart för sig hur det gick till.” 

 
Beata har en hel del att säga om autonomi, självständighet och beroende. Hon 
beskriver det som väldigt viktigt att vara medveten och kunna styra sitt liv så 
länge som möjligt och säger att hon väl inser att hon så småningom kommer i 
den situationen att hon inte kan det längre.  
 

”Jag ser ju på de andra pensionärerna här på servicehuset och inser ju att det 
är så det är bara. Att inte få gå på toaletten när man vill, bara en sådan sak. 
Jag hörde… det var en av pensionärerna som är mycket svårt handikappad och 
måste ha hjälp på toan och så bad hon en av flickorna att hon skulle få hjälp. 
”Jag måste gå på toan, jag måste gå”, sa hon och svaret hon fick var: ”Kan du 
inte vänta till efter maten?”. Då frös jag ända in i märgen. Jag har levt länge 
nu och tanken på att det tar slut gör mig inte så mycket. Men jag har en daglig 
önskan att jag ska få dö innan jag blir beroende av andra.” 

 
Hon poängterar att också dessa frågor har att göra med hur samhället i stort är 
uppbyggt och fungerar. Hon understryker mycket kraftfullt att självständighet, 
eller självtillräcklighet, ofta är oproblematisk när man är ung, frisk och har en 
god ekonomi, men att det är just när hälsan eller ekonomin sviktar som 
självständigheten blir ett problem.  
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”Hur självständig är man när man är gammal och orkeslös och sitter i rullstol? 
Eller när man inte kan gå på toa utan hjälp? Men det är ju just därför vi skulle 
ha byggt samhället så att det fanns ett stöd för alla så att människor kunde 
känna sig trygga. Att när jag blir så gammal att jag inte kan styra mig själv 
längre… att jag inte kan få kroppen att göra det jag vill… då får det finnas 
hjälp och omvårdnad så att man kan fortsätta att vara människa trots sina 
svagheter. Det är klart att man som gammal och svag är beroende av andra. I 
den meningen finns det ju inte självständighet. Men att man får hjälp och stöd 
så att man ändå kan välja. Det är väl så vi tänkte… att samhället skulle ha råd 
att låta gamla och orkeslösa ändå kunna råda över enkla saker i sin tillvaro.” 

 
När Beata ska avsluta och sammanfatta sin berättelse så gör hon det genom att 
åter vidga perspektivet och talar om samhällsutvecklingen i stort snarare än om 
sina privata förhållanden. 
 

”Jag kan ju se att samhället har blivit mycket bättre i många avseenden, om 
man jämför med 30-40 år tillbaka. Särskilt detta med utbildning. Att alla går i 
gymnasium nu, det är mycket, mycket bra. Och att nästan alla bor bättre nu. 
Om man tänker på den trångboddhet och dåliga hygien i bostäderna som fanns 
förut. Det är ett stort framsteg. Så att de som är friska och kan arbeta, om de 
har arbete förstås, de har det ju mycket bättre nu. Men om man inte har lyckan 
att vara frisk eller om man är handikappad eller har det problematiskt socialt 
sett, då är det inte något vidare idag. Det har hänt saker som man inte kan 
överblicka och förstå och som gör mig verkligt ledsen eller arg, men mest 
ledsen. Jag tycker att det fanns en strävan förut, som var nästan självklar och 
som jag tror att de flesta var med om… som gick ut på att organisera samhället 
så att alla skulle få plats och att alla skulle få sina behov tillgodosedda. Men 
där har det hänt något som är obegripligt, nästan. Samhället totalt sett är väl 
rikare nu än någonsin tidigare och ändå talas det hela tiden om att pengarna 
inte räcker, att det ska skäras ner, att gamla och handikappade ska betala mera 
ur egen ficka för vården och så där. Jag tänker mycket på lilla Lisa 
(barnbarnsbarnet) och vilken värld hon går till mötes om det ska fortsätta så 
här. Jag slipper det ju, och ganska snart antagligen, men hon…hon ska ju leva 
med detta.” 

 
 
6.3 Det stilfulla livet 
 
Cecilia är vid intervjutillfället drygt 80 år gammal. Hennes livsberättelse präglas 
starkt av en ambition att lyfta fram det som varit positivt och glädjefyllt och att 
tona ner och förringa betydelsen av det som varit besvärligt, sorgligt eller 
smärtsamt. Hon beskriver ett liv där en medveten strävan att bli sedd, att göra 
intryck på andra och att bli positivt värderad för sina yttre och inre kvalitéer 
varit framträdande.  
 
Cecilia föddes och växte upp på en mindre ort i Sydsverige. Fadern var 
hantverkare.  
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Modern dog redan när Cecilia var i femårsåldern och fadern gifte om sig. Hon 
hade en äldre syster. Cecilia växte tidvis upp hos en faster och en farbror. Hon 
beskriver barndoms- och skoltiden som en på det hela taget glad och lycklig tid, 
men hon säger också att det finns saker man helst inte vill berätta om och att 
hon ”inte vill tala om tråkiga saker och saker som helst bör glömmas”. När hon 
var 15 år gammal började hon arbeta som servitris på ett café på hemorten. 
Några år senare flyttade hon till systern i en större stad och arbetade som 
servitris på olika restauranger några år. Hon berättar om hur roligt det var att 
servera och om hur viktigt det var att göra ett gott intryck på gästerna. 
 

”Man fick ju inte slarva med make-up och frisyr och sådär. Man såg ju lätt på 
gästerna om de tyckte att man var snygg. Och det har jag alltid gillat, just det 
där att man såg att de lade märke till en och kanske vände sig om en extra gång 
och så där.” 

 
Under några år flyttade hon mellan olika orter, arbetade som servitris och som 
butiksbiträde. Hon träffade sin första man och de fick en dotter tillsammans. De 
bosatte sig när hon var drygt 20 år i den stad där hon sedan levt resten av sitt liv.  
Cecilia berättar att hon alltid haft lätt för att få arbete och att hon nästan hela 
tiden har haft arbeten som inneburit mycket kontakt med människor. Detta har 
varit viktigt och hon skulle inte kunna tänka sig ett arbete där man inte fick 
träffa och umgås med många människor. 
 

”Om man är som jag… Det där att man vill synas. Och att ha många kontakter. 
Nya människor, nya ansikten.” 

 
Hon har genom åren arbetat som biografkassörska och hon har sysslat med att 
demonstrera varor, oftast kläder, för olika företag. Under en period hade hon en 
”hemmabutik”, vilket innebar att kunderna besökte henne i bostaden, där hon 
demonstrerade och sålde kläder.  
 

De litade på min smak. Jag visste vad som var vackert och jag visste vad som 
var stilfullt. Och de såg ju på mitt eget sätt att klä mig att jag hade smak och 
stil. 

 
Cecilias livsberättelse uttrycker på olika sätt en estetiserande livshållning. Hon 
beskriver inte bara hur hon lagt mycken omsorg på att själv vara vacker och 
tilldragande. Hon berättar också om hur hon ansträngt sig för att ha ett vackert 
hem, med smakfull inredning, väl vald konst på väggarna, harmonierande färger 
osv.  
 

”Jag har tyckt om vackra saker. Att få ha vackra saker omkring mig. Det har 
varit en glädje att få pynta och göra vackert. Jag har alltid tyckt om att ha 
massor av blommor. Och att arrangera det hela så att intrycket blir 
behagligt…att det stämmer och blir smakfullt.” 
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Hon berättar också om ett intensivt och omfattande socialt umgänge. Hon har 
umgåtts med en hel del lokala celebriteter och ”kändisar” och nämner en rad 
skådespelare och konstnärer som hon genom åren känt och ofta varit 
tillsammans med. 
 

”Det har varit oerhört viktigt för mig att få träffa människor. Att vara bland 
människor. Glada positiva människor förstås, människor med stil./…/Glada och 
vackra människor. Alla kan ju inte vara vackra förstås, men det var ju viktigt, 
tyckte jag, att de hade någon utstrålning.” 

 
Cecilia förmedlar genom sin berättelse en bild av sig själv som en människa 
som varit intensivt upptagen av att göra ett positivt, tilltalande intryck, att vara 
attraktiv och att dra blickarna till sig. Hon är själv tydligt medveten om detta 
och inflikar en hel del självironiska kommentarer i berättelsen.  
 

”Visst har jag väl varit en riktig snobb?/…/Man har nog tyckt att jag har varit 
lite högfärdig och märkvärdig. Men det får man ta. Nog är det väl bättre om 
människor tycker att man är vacker och smakfull och om de blir glada av att se 
en?/…/Lite egoistisk har jag nog alltid varit. Men jag har också varit en 
generös människa. Jag har aldrig snålat med att bjuda på mig själv.” 

 
Fokuseringen på ”det glada och positiva” gör att Cecilias livsberättelse har 
många luckor och det blir inte särskilt tydligt hur livsloppet gestaltat sig vad 
gäller avgörande livshändelser av mindre positiv natur. Hon väljer att undvika 
att berätta om sorgliga tilldragelser, även om hon några gånger snuddar vid 
sådana. Vid dessa tillfällen säger hon ofta: ”Nu tar vi något roligare istället. 
Man ska plocka ut de goaste russinen ur kakan, tycker jag”. En betydelsefull 
och livsavgörande erfarenhet av negativ art redogör hon dock summariskt för. 
Äktenskapet med den första mannen slutade med en smärtsam skilsmässa. Hon 
berättar att han övergav henne för en yngre kvinna som han träffat. 
 

”Hon var ju mycket yngre… Och vackrare än jag, tyckte han väl förstås. Han 
trodde väl att han också skulle bli yngre då. Det där var svårt.” 
 

Cecilia mötte sedan sin andra man, som hon har en son tillsammans med, och 
hon beskriver deras äktenskap som mycket lyckligt.  
 

”Han var så omtänksam och ville aldrig göra mig ledsen. En underbar 
människa och han visste att jag tyckte om blommor och han gav mig mycket 
blommor. Varje vecka gav han mig rosor.” 

 
Övergången till en tillvaro som pensionär beskriver hon som i första hand en 
förlust av de sociala kontakter som hennes arbete innebar och som varit mycket 
betydelsefulla för henne.  
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Hon berättar att hon under en följd av år efter pensioneringen intresserade sig 
för trav och hästar och åkte omkring till olika travbanor. Hon spelade lite 
ibland, men det viktigaste var att få vara bland människor, att få vara där det var 
liv och rörelse och där ”människor var glada och positiva”. När det gäller de 
senaste åren har Cecilia inte lika mycket hon vill berätta om. Hon lever sedan 
ett antal år ensam, sedan den andre maken gick bort. En dramatisk livshändelse 
som förändrat hennes liv påtagligt är den svåra stroke hon drabbades av för 
några år sedan. Hon blev rullstolsbunden för en tid, men har återfått det mesta 
av rörelseförmågan.  
 
Några ohälsoproblem, förutom sviterna efter stroken, tycker hon inte att hon 
har. Det som är tråkigt är att hon inte kan tala riktigt tydligt längre. Stroken har 
också efterlämnat problem med att hålla balansen som tidvis blir riktigt 
besvärande. Detta gör att hon inte längre kan välja vilka skor som helst och att 
hon måste avstå särskilt från den sorts skor som hon tidigare  mycket ofta 
föredrog. 
 

”Jag har tyckt om att gå i högklackade skor, vet du. Även hemma hade jag ofta 
högklackat, före stroken, särskilt när jag skulle få besök. Men det går ju inte nu. 
Du skulle se hur jag vinglar omkring på de där smala klackarna. Det är riktigt, 
riktigt farligt. Men det är trist, tycker jag. Jag är nog den högklackade typen, 
skulle man kunna säga. Så det där är jag ledsen för verkligen.” 

 
Cecilia berättar att det fortfarande är mycket viktigt för henne att vara snyggt 
klädd och att kunna göra det intryck på dem hon möter som hon själv vill. Hon 
beskriver hur hon använder mycket tid på att välja kläder som passar ihop och 
som blir smakfullt kombinerade. Hon oroar sig för att hennes syn försämrats 
och att det framöver ska bli svårt för henne att se skillnad på färgnyanser i 
samband med klädvalet. Hon använder glasögon bara när hon läser och medger 
att hon nog skulle behöva ha glasögon även annars, men menar att hon tycker 
att de påverkar hennes utseende ofördelaktigt. 
 

”Jag skulle nog ha glasögon jämt kanske, men det tycker jag är besvärligt. Jag 
passar inte heller i glasögon och skulle helst vilja slippa så länge som möjligt.” 

 
Cecilia berättar också en del om kontakten med sina barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. Hon håller noga reda på deras födelsedagar och funderar mycket 
kring presenter som hon vill ge dem. De talas vid i telefon ganska ofta, men det 
blir kanske inte så ofta de träffas numera. Tidigare brukade hon se fram emot 
somrarna då hon reste till barnens sommarstuga och umgicks med dem. Men 
stroken har gjort allt sådant mycket besvärligare. 
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”Jag är ju mycket mer beroende av hjälp hela tiden nu. Jag tar mig inte fram 
överallt i trappor och så där. Men jag fordrar inte att de närmaste bara ska 
ställa upp för mig. Var och en måste ju få leva sitt liv. Och dom gör så gott dom 
kan. Då kan jag inte fordra mera.” 

 
Hon har två väninnor som besöker henne ibland. Båda reser mycket och Cecilia 
uppskattar mycket när de berättar om sina resor till olika delar av världen. Hon 
ägnar mycket tid när hon är ensam åt att sköta sina blommor, som hon har stora 
mängder av i lägenheten. Hon berättar vidare att hon också älskar musik och att 
hon kan ägna många timmar åt att lyssna på musik på dagarna. 
Hemtjänstpersonalens besök beskriver hon i positiva ordalag. De kommer hem 
till henne och lagar frukost och de hjälper henne att duscha några gånger i 
veckan.  
 

”Ja, de brer smörgåsar åt mig och sen diskar de upp och har jag tappat några 
brödsmulor så tar de bort dem. Ja, de är helt underbara. Jag vill verklige ge 
dem en eloge.” 

 
Hon medger ändå att det finns en hel del hon skulle önska sig ytterligare att få 
hjälp med om möjligheten fanns. Hon säger sig förstå att ”flickorna” har mycket 
att göra, att de måste skynda på och att de inte alltid hinner stanna och prata så 
länge. Men om de hade tid skulle hon mycket gärna vilja ha lite hjälp med att 
sköta sitt utseende. 
 

”Det här med håret till exempel. Jag kan inte… vissa dagar kan jag inte få till 
det. Om det är att jag inte ser ordentligt eller om fingrarna är för stela. Jag vet 
inte. Men tänk om de kunde ta några minuter och hjälpa mig med det där. Och 
det finns ju mycket jag skulle uppskatta att få hjälp med. Just det där att jag ju 
vill vara snyggt klädd och inte skämma ut mig. Men jag vill inte be dem om det 
där för jag ser ju att de har bråttom till nästa och jag är ju mycket glad för den 
hjälp jag får.” 

 
Cecilia säger att hon inte tänker så mycket på framtiden och att hon för det 
mesta tar dagen som den kommer och försöker att göra det bästa möjliga av 
den. Hon gläder sig åt barnens och barnbarnens och barnsbarnsbarnens 
födelsedagar och åt att planera vilka presenter hon ska köpa. Och hon tänker 
också en del på att det kanske ska bli möjligt att besöka sommarstället i alla fall 
nästa sommar. Hon oroar sig inte särskilt mycket när det gäller framtiden för 
egen del. Hon säger att hon levt ett bra liv och att hon varit en självständig 
kvinna som fått styra och ställa och som haft mycket glädje i livet. Hon menar 
också att hon väl inser att självständigheten inte kan vara densamma längre.  
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7. DISKUSSION 
 
I denna avslutande del av rapporten ska kommenteras och diskuteras dels några 
aspekter av studiens metod och genomförande, dels några perspektiv på delar av 
studiens resultat. Resultatdiskussionen är selektiv och syftar främst till att 
ytterligare lyfta fram och poängtera några särskilt intressanta observationer som 
gjorts tidigare i rapporten och att peka ut några möjligheter att teoretisera kring 
dessa. 
 
 
7.1 Några metodkommentarer 
 
Studiens ambition är i första hand deskriptiv. Avsikten har varit att förmedla en 
bild av ett antal gamla människors livshistorier, sådana de själva väljer att 
framställa dem, och av deras egna erfarenheter, upplevelser och tolkningar av 
ett växande stöd- och omsorgsberoende i sin tillvaro som gammal. 
Datainsamling med hjälp av relativt öppna, samtalsliknande intervjuer har mot 
denna bakgrund varit ett fruktbart och till största delen välfungerande metodval. 
Intervjupersonerna har givits stort utrymme att uttrycka sig med sitt eget 
språkbruk, att välja vilka moment i sina berättelser och intervjusvar de ville 
lägga mera vikt vid och att utförligt få beskriva och berätta om det som de 
själva uppfattat som viktigast.  
 
Den relativt stora frihet som en öppen kvalitativ intervjuansats i allmänhet 
innebär, och som blir särskilt påtaglig i livsberättelseintervjuer, särskilt när det 
gäller intervjupersonens möjligheter att konstruera och forma sina utsagor 
utifrån egna syften, innebär naturligtvis att en osäkerhet uppstår om 
trovärdighet, sanningsenlighet och ”validitet”. Här är det emellertid viktigt att 
skilja mellan en ambition att i en studie eftersträva ovedersägliga ”sanningar” 
om faktiska yttre omständigheter å ena sidan och att söka en fördjupad 
förståelse för människors sätt att tolka och förhålla sig till sin upplevda 
verklighet å den andra. Om det sistnämnda är fallet, som i föreliggande studie, 
kan inslaget av konstruktion i intervjupersonernas framställning snarast ses som 
en viktig del av det som metodansatsen eftersträvar och inbjuder till. I de 
livsberättelser som insamlats i denna studie, liksom sannolikt i alla 
livsberättelser, förekommer förmodligen t ex både idealiseringar och överdrivet 
positiva skildringar och negativistiskt färgade ”eländesbeskrivningar” när det 
gäller olika återberättade livshändelser och livsfaser.  
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Om man betraktar berättelserna utifrån en ambition att förstå hur 
intervjupersonen, idag, vill presentera sitt liv och sig själv, och om man 
dessutom ser denna självbild som väsentlig för en förståelse av hur 
intervjupersonen tolkar och förhåller sig till olika inslag i tillvaron här och nu, 
så bör inslagen av konstruktion och intrycksstyrning i intervjusamtalen inte ses 
som problematiska givet studiens syfte. 
 
De speciella problem med urvalet av respondenter som kort redogjordes för i 
metodavsnittet (Kapitel 3) bör här kommenteras. Det faktum att respondenterna 
i Linköping inte direkt valdes ut av författaren själv, utan att kontakt 
förmedlades med hjälp av en enhetschef inom kommunen, kan ha haft en viss 
betydelse för intervjupersonernas uppfattning om studiens syfte och avsikter, 
och därmed indirekt för deras förhållningssätt i intervjuerna. Man kan tänka sig 
att någon/några respondent/er uppfattat att studien bedrivits med kommunens 
äldreservicefunktioner som medverkande part. Detta skulle i så fall kunna 
tänkas ha betydelse för hur man väljer att uttrycka sig, t ex när man beskriver 
och kommenterar den service och det stöd man får från kommunen. För att 
undvika detta klargjordes i samband med intervjutillfällena mycket tydligt att 
studien är helt fristående från kommunen och hemtjänsten, att den information 
man lämnade skulle bearbetas enbart av författaren och att studiens primära 
syfte är att belysa gamla människors villkor i allmänhet, inte att utvärdera 
specifika stöd- och omsorgsinsatser. Ett huvudintryck från intervjusamtalen är 
också att respondenterna uttryckte sig fritt och obundet, utan ”lokala” hänsyn. 
 
Urvalet av respondenter i studien gjordes strategiskt utifrån vissa grova kriterier 
som gällde ålder, boende och stödbehov. Intervjuresultaten är naturligtvis inte i 
strikt mening representativa för någon klart specificerad population äldre. De 
kan inte omedelbart generaliseras till andra gamla och någon sådan 
generaliserbarhet eftersträvas sällan i kvalitativa studier. Resultaten kan sägas 
ge en bild av just dessa respondenters erfarenheter, upplevelser och tolkningar 
av det egna livet och den egna ålderdomens villkor. Det kan dock rimligen 
hävdas att betydande delar av dessa villkor och dessa tolkningar, fastän de är 
individuella och subjektiva, knappast är djupt unika eller snävt individspecifika. 
Åldersrelaterade funktionsnedsättningar och dessas sociala konsekvenser, 
liksom de yttre ramarna för vardagslivet som gammal och stödberoende, är 
gemensamma och likartade för många gamla människor. Studien bör därför i 
någon utsträckning kunna ge underlag för en bättre förståelse av såväl 
gemensamma problem som både likartade och separata sätt att förhålla sig till 
dem. 
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7.2 Livsperspektivet 
 
En viktig tanke bakom delprojektet ”Ålderdom, omsorgsberoende och 
livsperspektiv” var att gamla människors erfarenheter, upplevelser och 
tolkningar av den egna ålderdomen kan relateras till de liv de levt, både vad 
gäller hur dessa liv faktiskt gestaltat sig och hur man retrospektivt tolkar, 
rekonstruerar och värderar dem. En väsentlig del av intervjusamtalen ägnades 
därför åt en bakåtblickande livsberättelse, där varje respondent fick skildra sitt 
livslopp på det sätt man själv valde.  
 
Som beskrivits i resultatavsnittet blev dessa livsberättelser i samtliga intervjuer 
omfattande, detaljrika och ofta starkt känslomässigt engagerade. Ett gemensamt 
drag i de allra flesta berättelserna var också att de ändrade karaktär när den 
senaste livsfasen, d v s livet som gammal, skulle skildras. Man skulle kunna 
beskriva det som att respondenternas värdering av betydelsen av olika delar av 
sina liv, inom ramen för en övergripande betraktelse av livsloppet, varierade 
mycket och att den senare livsfasen tycktes tillmätas mycket liten betydelse. 
Detta uttrycktes genom ett ointresse för, och ibland en direkt ovilja att, berätta 
om livet som gammal. 
 
Ett sätt att beskriva denna gemensamma förändring av livsberättelsernas 
karaktär, vad gäller deras senare del, är i termer av den svårighet att inordna den 
i det mönster av narrativa grundformer som antyddes i avsnitt 4.4. Medan 
berättelserna om livet som barn och vuxen/yrkesarbetande, och i flera fall också 
om den tidiga fasen av pensionärslivet, kan åskådliggöras som växlingar mellan 
progressiva, regressiva och stabila perioder eller faser, förefaller livet som 
åldring utgöra en fas där dessa mönster blir mycket svåra att applicera. Även om 
respondenterna förvisso gör värderingar av olika inslag i det dagliga livet också 
i berättelsen om livet som gammal, tycks värderingen av detta livsskede sett i 
relation till livsloppet som helhet uttryckas på ett sätt som faller utanför 
mönstret av narrativa grundformer.  
 
Ett försök att tolka detta gemensamma drag i livsberättelserna skulle kunna vara 
i termer av roller, rolltransitioner och rollförluster. Ett strukturellt rollteoretisk 
perspektiv (se t ex Turner 1991; Stryker och Stratham, 1986) erbjuder 
möjligheter till tolkning också av flera andra inslag i livsberättelserna som är 
gemensamma för de flesta av intervjupersonerna. Vi såg att livsberättelserna 
relativt enkelt låter sig indelas i ett antal ”kapitel” som strukturerar dem på 
relativt likartade sätt. Likaså förekommer ett flertal ”epifanier”, d v s avgörande 
brytpunkter eller vändpunkter i berättelserna som ger framställningen ett 
förändrat innehåll, som är likartade i de flesta berättelserna och som ofta 
sammanfaller med övergången från ett ”kapitel” till ett annat.  
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Detta kan naturligtvis ses som ett uttryck för att respondenterna levt sina liv 
inom ramen för en given social struktur med relativt bestämda mönster för krav, 
förväntningar, skyldigheter och möjligheter. Dessa kan med fördel beskrivas 
med hjälp av en rollteoretisk begreppsapparat.  
 
Många av ”livskapitelövergångarna” och epifanierna har karaktären av 
transitioner från en samhällelig roll till en annan. Det gäller t ex inträdet i roller 
som skolelev, yrkesarbetande, äktenskapspartner, förälder, far-/morförälder  
m fl. Eftersom rollerna är uppbyggda av relativt bestämda krav och 
förväntningar kommer livsskildringarna att i yttre mening ha många 
gemensamma drag. Värderingar av olika livsfaser skulle också kunna analyseras 
och tolkas i termer dels av i vilken utsträckning man under den ena eller andra 
perioden i livet varit bärare av socialt och kulturellt positivt värderade roller, 
dels av hur man uppfattar att man lyckat svara upp mot den ena eller andra 
uppsättningen rollförväntningar. Den mycket stora vikt som i livsberättelserna 
läggs vid skildringar av yrkesarbete och barnuppfostran blir därmed ett uttryck 
för att rollerna som yrkesarbetande och förälder varit högt värderade i det 
samhälle man levt.  
 
Tolkningen av bristen på emfas och engagemang i livsberättelserna vad gäller 
den sena livsfasen kan med dessa utgångspunkter göras i termer av rollförluster 
och också i termer av en rolltransition som skiljer sig en hel del från de man 
tidigare gjort i livet. Att bli gammal innebär med nödvändighet att en rad sociala 
roller, däribland de mycket högt värderade yrkes- och föräldrarollerna, abrupt 
eller gradvis, faller bort eller uttunnas eller påtagligt ändrar innehåll. 
Transitionen till rollen som åldring innebär dessutom inträdet i en roll som i vårt 
samhälle innehåller rollförväntningar som dels är synnerligen diffusa, dels i 
mycket liten utsträckning har en positiv karaktär. Sett ur detta perspektiv kunde 
man hävda att avsaknaden av engagemang och berättarintensitet i 
respondenternas skildringar av livet som gammal, och nedtonandet av värdet av 
denna livsfas i relation till tidigare faser, snarast är ett uttryck för socialt och 
kulturellt etablerade normer och värderingar. 
 
Ett strukturellt rollteoretiskt perspektiv kan således läggas till grund för en 
förståelse av en hel del av det som är gemensamt eller likartat i 
intervjupersonernas berättelser och i deras förhållningssätt till olika inslag i de 
liv de levt. Men som vi sett skiljer sig deras berättelser också åt mycket 
påtagligt i en rad väsentliga avseenden. De livsberättelser som lämnades 
exempelvis av de respondenter som i rapporten kallas ”Albert”, ”Beata” och 
”Cecilia” har delvis mycket olika karaktär, är uppbyggda kring olika slag av 
värdeorienteringar och tycks peka framåt mot förhållningssätt till tillvaron som 
gammal och hjälpberoende som, även om de i yttre mening har mycket 
gemensamt, skiljer sig åt en hel del.  
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7.3 Självbild och livsmening 
 
Ett framträdande drag i flertalet intervjupersoners förhållningssätt till den egna 
livshistorien var, som framhölls i avsnitt 4. 5, att starkt betona de delar av sitt liv 
då man var aktiv, yrkesverksam och hade viktiga uppgifter att ansvara för. Detta 
förhållningssätt kan också uppfattas som en önskan, eller begäran, från den 
gamles sida att bli värderad och bedömd utifrån sitt liv som helhet och inte bara 
utifrån den man nu framstår som.  
 
Eftersom en livsberättelse till stora delar är en självpresentation, eller om man 
så vill en identitetskonstruktion eller rekonstruktion, kan man se dessa 
betoningar som en strävan att etablera eller uttrycka en bild av vem man 
”egentligen” är, eller åtminstone vem man har varit under större delen av sitt 
liv. I avsnitt 4.5 gjordes en kategorisering i tre olika typer av respondenters sätt 
att relatera till denna sin under livsloppets aktiva faser manifesterade identitet. 
Några intervjupersoner framhöll på olika sätt att detta fortfarande är ens reella 
identitet, den man verkligen är bakom eller ”innanför” de åldersrelaterade 
förändringar man drabbats av. Andra uttryckte sig på ett sätt som kan tolkas 
som att inträdet i den sena ålderdomen är ett steg in i en identitetslös tillvaro. 
Man skiljer då mellan den tid då man ”var någon”, då man hade en positivt 
upplevd identitet, och det tillstånd man numera befinner sig i. Ett tredje 
förhållningssätt utmärktes av en strävan att visa att man fortfarande fullgör 
uppgifter och aktiviteter som i något avseende liknar dem man ägnade sig åt 
under livets aktiva perioder, för att därigenom markera att man behållit 
åtminstone delar av, eller inslag i, den identitet som tidigare utmärkte en. 
 
Den strävan att hävda ett ”egentligt” jag, till skillnad från det skenbara, som det 
förstnämnda förhållningssättet innebär har ibland diskuterats (bl a av 
Featherstone och Hepworth (1991)) i termer av en ”åldrandemask” som den 
gamla människan påtvingas. De åldersbetingade fysiska förändringar som 
gradvis läggs på den gamla människan ses som att de maskerar och döljer den 
verkliga, relativt oförändrade person som åldringen i många fall upplever att 
han/hon fortfarande ”är”. Åldrandemasken försvårar eller omöjliggör därmed ett 
effektivt uttryckande av det man uppfattar som sitt verkliga jag och skapar en 
svåröverbryggbar distans i relationerna till andra.  
 
Bilden av en ”åldrandemask” i denna mening har starkt tragiska inslag. Den 
frammanar föreställningar om ålderdomen som en i många fall fruktlös och 
hopplös kamp för att inför en alltmer oförstående omgivning hävda en alltmer 
osynlig och svårartikulerbar identitet som ändå hela tiden ”finns” där.  
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Även om den sannolikt pekar på något väsentligt vad gäller åtminstone vissa 
gamlas självupplevelse och förhållningssätt till sitt åldrande, så finns i denna 
studies material mycket litet som antyder den desperation i självbildshävdandet 
som tycks underförstås i idén om åldrandemasken. Dessa respondenter 
uttryckte, trots en strävan att hävda yrkeslivsidentiteten som sitt ”sanna jag”, 
snarare en acceptans, och ett visst mått av resignation, inför diskrepansen 
mellan vad de syntes vara och vad de menade sig egentligen vara. Inslaget av 
resignation var naturligtvis avsevärt mera påtagligt hos de intervjupersoner som 
tycktes betrakta sitt värde och sin identitet som något som hörde till en passerad 
del av livsloppet. 
 
En annan teoretisk infallsvinkel på det fasthållande vid yrkesrollen och tiden 
som aktiv i yrkeslivet, som de huvudsakliga förankringspunkterna för självbild 
och självvärdering som många gamla uppvisar, erbjuds av Peck (1956), 
refererad i Tornstam (1992). Denna yrkescentrering av jagbilden, som i många 
fall grundlagts och grundmurats under tidigare livsfaser, innebär för många att 
pensioneringen medför en allvarlig psykologisk kris som i värsta fall fortskrider 
under större delen av ålderdomen. Det positiva alternativet benämner Peck 
”jagdifferentiering”. Jaget måste ges flera stödjepunkter än yrket och 
arbetslivsverksamheten. Om denna jagdifferentiering utvecklas och befästs 
under tidigare livsfaser finns förutsättningar att åldringstillvaron kan innebära 
större kontinuitet i självbild och identitetsupplevelse.  
 
En invändning mot detta synsätt kan emellertid hävdas vara att en självbild inte 
är något som man, vare sig som åldring eller under andra perioder av livet, 
producerar eller reproducerar på egen hand. En grundtanke i de symboliskt 
interaktionistiskt influerade teoretiska perspektiv på åldrande som kort 
refererades i bakgrundsavnsittet är att självbild och självvärdering är starkt 
avhängiga av den sociala interaktion man är delaktig i och av de förhållningssätt 
till en som andra människor uppvisar, liksom av de attityder och förhållningssätt 
till den grupp man tillhör som samhället i stort uttrycker. Det som utmärker 
flertalet av de gamla som utgör respondentgruppen i föreliggande studie är 
snarast att de lever under ”interaktionsfattiga” villkor och att tillgången till 
roller uppbyggda av positiva förväntningar är mycket sparsam. 
 
En utvecklad diskussion av identitets- och livsmeningsaspekter av de gamlas 
tillvaro kräver sannolikt någon form av ställningstagande till den motsättning 
mellan ”aktivitets-” och ”passivitetsteorier” som kort berördes i 
bakgrundsavsnittet. Ett sådant faller utanför ramarna för föreliggande rapport. 
Kort kan noteras att denna studies resultat inte på något entydigt sätt kan sägas 
ge stöd för någotdera av dessa alternativa synsätt. 
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7.4 Autonomi och beroende 
 
Åldrandeprocessen som ett skeende som ofta ackompanjeras av en utveckling 
mot ökande beroende av andras hjälp, stöd och omsorg och därmed mot 
minskande autonomi och självständighet har särskilt betonats i 
utgångspunkterna för denna studie. Intervjupersonerna har valts med tanke på 
att de mer eller mindre tydligt genomlever denna process. En grundtanke med 
anläggandet av ett livsberättelseperspektiv var också just att pröva antagandet 
att autonomiinskränkningar eller –förluster uppfattas och upplevs olika 
beroende på tidigare livserfarenheter och hur livet format ens förhållningssätt i 
dessa avseenden.  
 
Resultaten visar att sådana skillnader, som kan relateras till det liv man levt, 
finns mellan olika respondenter, men att de inte framträder som dramatiskt 
tydliga. Resultaten visar också att frågor om erfarenheter och upplevelser av 
beroende och oberoende är komplicerade och mångfacetterade. Framträdande i 
studiens material är att förhållningssätt till autonomiförluster varierar mellan 
olika gamla beroende på i vilken fas av tilltagande funktionsnedsättningar och 
ökande omsorgsbehov man befinner sig. Gamla som ännu har kvar förmågor 
och kapaciteter som håller stöd- och hjälpberoendet på en relativt låg nivå oroar 
sig mera för förluster av autonomi som ligger framför en. De som redan behöver 
mycket hjälp från andra för att klara sig i sin dagliga livsföring tycks ofta ha 
accepterat autonomireduktionen som en ofrånkomlig del av åldringstillvaron. 
 
Det bör också framhållas att en del resultat pekar på att autonomi och 
självständighet tolkas olika och betyder olika saker för olika gamla, och att man 
dessutom tillmäter dem olika värde. Autonomi och valfrihet framstår ofta som 
honnörsbegrepp i samtidens offentliga diskussioner och diskurser. Idealet om 
den ”fritt väljande” människan, som med så få restriktioner som möjligt formar 
sitt liv och sin tillvaro utifrån sina egna preferenser genom självständigt 
agerande på en rad ”marknader”, präglar mycket av de senaste decenniernas 
politiska diskussion. De respondenter som får komma till tals i denna studie 
förefaller uppfatta frågor om självständighet och beroende på ett delvis 
annorlunda sätt. I livsberättelserna betonas framför allt värdet av att inte ha 
behövt ligga andra till last. Att ha klarat av sin tillvaro, även i tider av knapphet 
och resursbrist, uttrycks av flera som ett uttryck för självständighet och 
egenkontroll. Självständigheten poängteras som något som kommit tydligast till 
uttryck under omständigheter då valfriheten varit som mest begränsad.  
 
Det är också uppenbart att de liv man berättade om utgör kontexter för 
förverkligande av autonomiideal som dels i de flesta fall skiljer sig en hel del 
från den kontext som vårt samtida samhälle och vår samtida kultur utgör, dels i 
vissa avseenden skiljer sig åt inbördes.  
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Man kan se självständighets- och autonomitolkningar som delvis bundna till och 
sammanvävda med andra ideal och värden som man hyllat genom sitt livslopp. 
En jämförelse mellan exempelvis ”Alberts” och ”Cecilias” livsberättelser 
illustrerar detta mycket tydligt. Man kan också notera att för vissa gamla, som 
lever med mycket påtagliga inskränkningar vad gäller självständighet i den egna 
dagliga livsföringen, utgör detta inte något som man ser som ett större problem. 
Att ta emot hjälp och stöd från samhället ses t ex som något naturligt eller som 
en rättighet. 
 
Resultaten ger också vid handen att gamlas behov av, eller strävanden efter, 
autonomi och självständighet bör analyseras och diskuteras i relation till andra 
behov och strävanden i deras dagliga tillvaro. I en tidigare studie (Svensson m fl 
1993) gav analysen vid handen att mycket gamla och omsorgskrävande 
människor ofta befinner sig i ett spänningsfält mellan olika 
behovskonstellationer. Detta kan också uttryckas som en spänning eller konflikt 
mellan olika mål i det dagliga livet som den gamle kan tänkas vilja uppnå, och 
därmed också som en målkonflikt när det gäller omsorgspersonals strävanden 
att bistå den gamle. Ibland kan ett visst mål bara nås genom att man får ge 
avkall på uppnåendet av ett annat. En sådan motsättning föreligger just mellan 
målet att tillgodoses den gamles behov av självständighet/autonomi å ena sidan 
och målet att tillgodose hans/hennes behov av trygghet å den andra. En annan, 
näraliggande konflikt eller spänning finns mellan behovet/målet att leva ett liv 
som gammal med bibehållen värdighet och integritet å ena sidan och 
nödvändigheten att av omsorgspersonal få hjälp med ”det mest privata” å den 
andra. Det finns skäl att anta att olika gamlas prioriteringar i dessa avseenden 
skiljer sig åt en hel del och att dessa skillnader kan bero dels på olikheter i 
villkor i här-och-nu-situationen, dels på skiljaktiga erfarenheter och 
värdeorienteringar under de liv man levt innan man blev gammal. 
 
 
7.5 ”Den goda ålderdomen” 
 
I bakgrundsavsnittet skisserades kort Öbergs (1997) iakttagelse av två retoriska 
paradigm som präglat mycken äldreforskning: ”åldrandet som problem” och 
”myten om det framgångsrika åldrandet”. Det normativa tryck som dessa utövar 
blir märkbart när man närmar sig slutet av en rapport baserad på en studie av 
gamla människors villkor och förhållanden. En sådan rapport borde, kan man 
tycka, mynna ut i en rad koncisa, empiriskt välgrundade rekommendationer om 
hur problematiska aspekter av åldringstillvaron kan minimeras eller om hur 
gamla människor kan bistås när det gäller att föra deras tillvaro några steg 
närmare idealet om den goda ålderdomen. 
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Här ska inte någon sådan rekommendationslista presenteras. Istället ska i detta 
avslutande avsnitt idén om den generellt goda ålderdomen problematiseras en 
aning. En hel del av de teoretiska förhållningssätt till åldrandets psykologiska 
och sociala aspekter som kan inordnas i ”aktivitets-” eller 
”passivitetsteoritraditionerna” tycks ha som ett gemensamt grundantagande att 
äldre människor utgör en kategori som i relevanta avseenden är tillräckligt 
enhetlig för att normativa ställningstaganden rörande dess medlemmars väl och 
ve ska kunna göras i generella termer. Som påpekats av bland andra Tornstam 
(1992) finns en påtaglig risk att en sådan kategorisering också innebär en 
stereotypisering av gamla människor. De gemensamma drag, som naturligtvis 
finns hos dem, överbetonas och fokuseras på ett sådant sätt att de individuella 
variationerna negligeras. Detta innebär också en risk för att generella normativa 
påståenden om vad som är ett gott eller ett dåligt liv som åldring görs även på 
en detaljnivå där skillnaderna mellan olika gamla är för stora för att detta ska 
vara möjligt. Det innebär också att äldreomsorgs- eller äldreserviceinsatser som 
baseras på en sådan stereotypisering av äldre som grupp riskerar att få 
konsekvenser i form av låg upplevd omsorgs- eller servicekvalitet hos vissa 
gamla. 
 
Idén om ”Den goda ålderdomen” är ofta sannolikt baserad på föreställningar om 
en mänsklig natur, eller en för alla gemensam grundstruktur för psykologisk och 
social utveckling, som möjliggör universella kriterier för bedömningar av gott 
eller dåligt liv. Om ålderdomen ses som slutfasen i en sådan för alla till stora 
delar gemensam utvecklingsprocess ligger det nära till hands att också starkt 
betona det som förenar snarare än det som skiljer när det gäller önskvärda 
villkor och förhållningssätt i den gamla människans liv.  
 
Förvisso finns mycket som är gemensamt för de flesta gamla när det gäller 
grundläggande livsvillkor. Dit hör både åldersrelaterade fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar och de förändringar i ens sociala förhållanden som följer 
av samhällets förhållningssätt till åldringar som grupp. Dessa gemensamma 
villkor är också de som oftast ligger till grund för organiserandet av 
äldreomsorgen. Men när det gäller upplevelser och tolkningar av 
åldringstillvaron, och därmed av innebörden i en ”god ålderdom”, kan 
variationen mellan olika gamla vara mycket stor. Generella kriterier för gott 
eller dåligt liv som gammal blir otillräckliga när det gäller att avgöra den 
upplevda kvaliteten på den enskilde åldringens tillvaro. Den är i hög grad 
knuten till hans eller hennes egna värderingar och ideal.  
 
Tillämpandet av ett livsberättelseperspektiv i studier av gamla människors 
villkor bygger just på antagandet att den gamles värderingar och ideal är en 
fortsättning på de värderingar och ideal som formats under livsloppet.  
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En del av denna studies resultat ger stöd för tanken att en förståelse av enskilda 
gamlas förhållningssätt till sin egen ålderdom och till sin tillvaro som gammal 
underlättas av kunskaper om hur den gamle vill beskriva sitt liv som helhet. 
Bekantskap med de självbilder, värdeorienteringar och ideal som framträder i 
berättelserna om det egna livet kan sägas utgöra viktiga förutsättningar för en 
riktig uppfattning om hur den gamle tolkar och värderar olika inslag i här-och-
nu-tillvaron. De är också av betydelse för förståelsen av en gammal människas 
egna kriterier för en god ålderdom. 



Bilaga 1. 
 
 

Intervjupersoner äldrestudien 

Ip nr. Kön Födelse-
decennium

Boende Stödformer 

1 Kv 1910-1919 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst/ 
dagverksamh 

2 Kv 1920-1929 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst 

3 M 1900-1909 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst 

4 Kv 1910-1919 Ensam i 
lägenhet i 
tvåfamiljshus 

Hemtjänst 

5 M 1920-1929 Tillsammans 
med sin fru i 
lägenhet 

Färdtjänst 

6 Kv 1910-1919 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst 
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7 Kv 1920-1929 Ensam i 
lägenhet 

Färdtjänst 

8 M 1920-1929 Ensam i 
lägenhet 
varannan 
vecka/ i 
serviceboende 
varannan 
vecka 

Hemtjänst/färdtjänst 

9 Kv 1910-1919 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst 

10 M 1920-1929 Ensam i 
lägenhet 

Hemtjänst/färdtjänst 



Bilaga 2. 
 
 

ÅLDERDOM, OMSORGSBEROENDE OCH 
LIVSPERSPEKTIV: INTERVJUGUIDE 
 
A. Livsberättelsen 
 
1. Berättelsen om livet (i stora drag) från födseln fram till nu. 
( - Livsfaser. ”Bokkapitel”. (Om du ser på ditt liv som en bok – hur skulle du 
vilja dela in det i kapitel?) Viktiga händelser i varje fas (kapitel)? Vändpunkter i 
livet - stora omställningar – med- och motgångar – ”uppförs-” och 
”nedförsbackar” – stora sorger – stora glädjeämnen. Hur har du löst/bemästrat 
de stora svårigheterna i ditt liv? /Född när? Föräldrar – uppväxt. Skola. 
Yrkesliv. Egen familj. Pensionering./) 
 
2.Livssyn och livsmening.  
(- Vad har varit betydelsefullt för att ge ditt liv mening? Har din inställning till 
livet förändrats under livets gång? Hur? Har du levt det liv du önskat? Hade du 
velat ha det annorlunda? Vad skulle du göra annorlunda i ditt liv om du fick 
leva om det från början?) 
 
3. Självbild. 
(- Hur skulle du vilja beskriva dig själv som person? Vilka är dina mest 
framträdande egenskaper? Vilka är dina viktigaste styrkor och svagheter?  
- Har ditt sätt att se på dig själv ändrats under livets gång? Hur? Varför? Vad 
har format dig till den du är? 
-  Kontroll – självständighet – autonomi. Tycker du att du själv har kunnat styra 
ditt liv? Eller har ditt liv styrts av saker som du inte haft kontroll över? Har det 
varit viktigt för dig att ha kontroll över din tillvaro? Vad har det betytt för dig 
att vara oberoende av andra? Har det varit viktigt för dig att kunna klara sig 
själv? ) 
 
B. Livet som det är nu 
 
4. En vanlig dag.  
(- Berätta hur en vanlig dag i ditt liv gestaltar sig. Sociala kontakter och 
relationer? Ensamhet och gemenskap? Intressen och aktiviteter? Glädjeämnen 
och svårigheter?) 
 
5. Hälsa/ohälsa - förmågor/oförmågor. 
(- Hur är din hälsa? Har du några ohälsoproblem? Vilka? Vad betyder de för ditt 
dagliga liv? Finns det saker som är viktiga för dig som du inte klarar av på egen 
hand?) 
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6. Vård och omsorg. 
(- Vilka stöd- och omsorgsinsatser får du? Erfarenheter och upplevelser kring 
detta? Positivt och negativt? Kontakter och relationer med omsorgspersonal? 
Tankar kring dessa? Egna idéer om förändringar/förbättringar?) 
 
7. Jämförelser nu – tidigare i livet. 
(- Livssyn och livsmening. Förändringar? Hur? Vad är viktigt i livet nu? 
- Autonomi/självständighet/kontroll/beroende/oberoende. Har ditt sätt att se 
på/värdera betydelsen av dessa saker förändrats? Hur? 
-  Ett gott liv som gammal – hur ser detta ut? I vilken utsträckning är ditt liv ett 
gott liv? Vad skulle du vilja ha annorlunda?) 
 
8. Egna, icke berörda, idéer, tankar etc. kring ålderdom och 
omsorgsberoende? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål, prioriteringar och  
omsorgsarbetets vardag 
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8. INTRODUKTION 
 
”Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag” är en delstudie inom projektet 
”Målsättningar och verklighet – vård och omsorg i kommunal regi”. Den fanns 
inte med i projektets ursprungliga planering. Idén att komplettera projektet med 
en empirisk studie av synen på mål- och prioriteringsproblematik bland 
yrkesverksamma inom hemtjänsten har väckts ”under resans gång”. Fokus låg 
till att börja med dels på en teoretisk analys av officiella mål och prioriteringar 
inom den kommunala vården och omsorgen, dels på en belysning av gamla 
människors livsvillkor, erfarenheter och upplevelser i en tillvaro präglad av ett 
ökat stöd- och omsorgsberoende. Det har så småningom framstått som 
intressant och angeläget att i projektet också studera uppfattningar och synsätt 
bland människor som i sin vardagliga verksamhet arbetar med att omsätta 
vårdens och omsorgens mål i praktiska resultat. Valet har då fallit på en grupp 
av yrkesverksamma som kan sägas utgöra den kommunala hemtjänstens 
”frontarbetare”: de vårdbiträden som varje dag uppsöker den kategori av äldre 
människor som står i fokus för delstudien ”Ålderdom, omsorgsberoende och 
livsperspektiv” för att ge dem det stöd och den omsorg som är alldeles 
nödvändiga för deras dagliga livsföring. Denna grupp befinner sig på flera sätt i 
en nyckelposition när det gäller att relatera verksamhetens överordnade 
målsättningar till de villkor under vilka de ska konkretiseras och implementeras. 
De utgör också en grupp med alldeles särskilda möjligheter att i sin vardag 
mycket direkt avläsa hemtjänstverksamhetens effekter och inverkningar på de 
människor som den är avsedd för. 
 
Syftet har alltså här varit att, inom ramen för en tids- och resursmässigt relativt 
begränsad studie, visa på och illustrera några inslag i arbetet som vårdbiträde 
inom hemtjänsten, sådana de beskrivs av vårdbiträdena själva. Ett särskilt fokus 
för studien har varit att belysa vårdbiträdenas erfarenheter och upplevelser av 
mål- och prioriteringsaspekter av det egna dagliga arbetet med äldre stöd- och 
omsorgsberoende människor. Ambitionen är primärt deskriptiv. Studien utgår 
inte från några uttalade teoretiska överväganden och några långtgående analyser 
av resultaten har inte eftersträvats. Tanken har istället varit att denna belysning 
av vårdbiträdets vardag, med dess upplevda mål- och prioriteringsinnehåll, i 
någon mån ska kunna jämföras med och ställas i relation till, äldrestudiens 
beskrivningar av vård- och omsorgstagarnas erfarenheter och därvid också 
fungera som utgångspunkt för reflektioner och överväganden kring olika 
perspektiv på mål och prioriteringar på hemtjänstens ”vardagsnivå”. 
 
Rapporten är disponerad på följande sätt: i avsnitt 2 ges en beskrivning av 
studiens metod och genomförande. Avsnitt 3 innehåller en redogörelse för 
studiens resultat. Vårdbiträdenas syn på och förhållningssätt till sitt vardagliga 
arbete, sina arbetsuppgifter och de krav yrkesrollen ställer beskrivs.  
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Därefter belyses deras uppfattningar om mål för hemtjänsten och deras 
erfarenheter och upplevelser av målkonflikter och nödvändiga prioriteringar i 
den dagliga verksamheten. I avsnitt 4 diskuteras resultaten utifrån några olika 
perspektiv av relevans för mål- och prioriteringsproblematik i hemtjänstarbetets 
vardag, bland annat utifrån olika sätt att se på vårdbiträdesyrkets speciella 
karaktär och krav. 
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9. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Den grundläggande idén bakom denna delstudie var, som nämnts ovan, att inom 
projektets ramar också försöka spegla mål- och prioriteringsproblematik inom 
kommunal vård och omsorg utifrån ett personalperspektiv. Eftersom en av de 
övriga delstudierna starkt fokuserar på gamla människors erfarenheter och 
upplevelser av ett ökande stöd- och omsorgsberoende föll det sig naturligt att 
som undersökningsgrupp för denna studie välja en personalkategori som är 
starkt och direkt involverad i dessa gamlas omsorg, nämligen vårdbiträden i 
kommunal hemtjänst.  
 
För studien har tio vårdbiträden valts strategiskt. Ett viktigt urvalskriterium var 
att de skulle ha arbetat tillräckligt länge inom hemtjänsten för att ha omfattande 
praktiska erfarenheter av och insikter i vårdbiträdesarbetets innehåll. En 
minimigräns för sammanlagd tid i yrket sattes till fem år. Respondenterna 
valdes med hjälp av en enhetschef i ett hemtjänstdistrikt i Linköping. Denna 
utgick från en lista över vårdbiträdespersonal i sitt distrikt och valde, på basis av 
kriteriet om minst fem år i yrket, potentiella respondenter. Dessa tillfrågades 
sedan om de ville delta i studien. Innan de tog ställning till ett deltagande 
informerades de om studiens syfte, hur resultaten skulle komma att användas 
och att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. De tio 
vårdbiträden som utgör studiens respondentgrupp hade vid 
datainsamlingstillfället arbetat som vårdbiträden mellan sex och 25 år.  
 
Medelvärdet för tid i yrket var 13,6 år. Samtliga respondenter är kvinnor. 
Som datainsamlingsmetod valdes relativt löst strukturerade kvalitativa 
intervjuer. En grundläggande ambition med studien var att låta vårdbiträdenas 
egna perspektiv på sin dagliga verksamhet komma till uttryck. Vid 
datainsamlingen eftersträvades därför öppenhet och flexibilitet och gavs relativt 
stora möjligheter för olika respondenter att uttrycka sig fritt och obundet av 
styrande frågeformuleringar. För att åstadkomma en rimlig grad av jämförbarhet 
mellan olika intervjuer användes dock vid samtliga intervjutillfällen en 
intervjuguide, strukturerad utifrån några för studiens syfte centrala fråge-
/samtalsområden. (Se bilaga.) Intervjuerna genomfördes, utifrån författarens 
instruktioner och handledning, av en sociologistuderande som hade egen 
långvarig erfarenhet som vårdbiträde inom hemtjänsten. 
 
Respondenterna intervjuades i samtliga fall i något avskilt rum i anslutning till 
deras arbetsplatser. Intervjuernas längd varierade mellan ca 30 minuter och en 
timme. Samtliga intervjuer registrerades på ljudband. De bandade intervjuerna 
har sedan skrivits ut in extenso och intervjuutskrifterna har legat till grund för 
analys och resultatsammanställning. 
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Vid analysen av intervjumaterialet har den huvudsakliga ambitionen varit att 
beskriva och illustrera respondenternas vardagliga erfarenheter av arbetet som 
vårdbiträde i hemtjänsten och att särskilt lyfta fram likheter och skillnader inom 
respondentgruppen vad avser deras syn på och förhållningssätt till mål- och 
prioriteringsaspekter av det egna jobbet.  
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10. RESULTAT 
 
Inledningsvis i det följande presenteras en del resultat som belyser arbetet som 
vårdbiträde i hemtjänsten, sådant det uppfattas och beskrivs av respondenterna. 
Dessa beskrivningar är av viss betydelse som referensramar till och 
kontextualiseringar av den presentation av respondenternas utsagor och 
reflektioner kring mål, prioriteringar och målkonflikter som följer längre fram i 
avsnittet och som är att betrakta som studiens huvudresultat. Eftersom en 
ambition med studien varit att låta vårdbiträdenas egna perspektiv på sin 
verksamhet framträda tydligt ges i texten många och rikliga citat ur 
intervjuutskrifterna. ”…” i citaten anger en paus eller tystnad. ”/…/” visar att ett 
längre eller kortare avsnitt av intervjuutskriften uteslutits. Text inom parentes är 
författarens kommentar eller upplysning för att klargöra ett sammanhang. Alla 
personnamn som förekommer i intervjuutsagorna är i citaten utbytta mot 
påhittade namn. 
 
 
10.1 En vanlig dag på jobbet 
 
Som en bakgrund och kontext för det fortsatta intervjusamtalet ombads 
respondenterna inledningsvis att berätta hur en vanlig ”typisk” arbetsdag kan se 
ut. Dessa skildringar ger en inblick i, inte bara hur arbetsdagen för det mesta är 
tids- och schemamässigt strukturerad, utan också de olika arbetsmoment som är 
vanligast och de delvis ganska olika möten med vård- och omsorgstagare som 
förekommer. I sina beskrivningar skiljer vårdbiträdena mestadels klart mellan 
ett fåtal huvuduppgifter, såsom personlig omvårdnad, boservice och ”socialt”. 
Av intervjusvaren framgår också att vårdbiträdena gör hembesök och förmedlar 
olika former av stöd och hjälp till en ganska bred grupp av omsorgstagare, där 
inte bara ålderspensionärer ingår utan också människor i varierande åldrar som 
av andra skäl, t ex psykisk sjukdom, inte klarar sin tillvaro på egen hand. 
Följande intervjucitat beskriver kort och koncist strukturen på en vanlig 
arbetsdag. 
 

”Joo, då börjar man vid 7.00 oftast. Då är det ju morronärenden som sträcker 
sig fram till 9.30 – 10.00. Då kan man ha i regel fem till sju pensionärer var, 
som man går och hjälper upp ur sängen och med frukost, påklädning, hygien. 
Och sen har vi ju… ja från 10.30 fram till 16.00 är det ju boservice. Och då är 
det städning och inköp, och sen mitt på dagen är det matärenden, mellan 11.30 
och 13 ungefär. Och det kan vara allt från en matkorg som vi lämnar eller att 
man går hem och värmer någonting, lättare mat i mikron, för laga mat finns det 
oftast inte tid till.” (Ip 1) 
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”Ja, man kommer hit och sen går man i sitt lag och läser i pärmen vad man ska 
göra på säkerhetsschema och sen ändrar man och byter om det är något så. 
Och sen går man ju ut till vårdtagarna och gör morronjobb. En del får man ju 
hjälpa med allting… ta upp dem, tandborstning, tvättning, påklädning, 
frukost…allting. Och en del kanske man bara går in till och sätter på en 
stödstrumpa. Det är ju väldigt varierande… från hel personlig omvårdnad till 
lite tillsyn./…/ Och sen sätter boservicen igång. Och sen är det lunch… De 
boende kommer hit eller också kör vi ut matkorgar./…/ Och sen är det 
boservice igen… eller socialt…tills man slutar.” (Ip 9) 

 
Några skildringar av en vanlig arbetsdag innehöll mera ingående beskrivningar 
och gav illustrativa och mera personliga exempel på vanliga 
vårdbiträdesuppgifter. Det följande, relativt omfattande, citatet erbjuder en rad 
fokuserade inblickar i hur vårdbiträdesarbetet kan gestalta sig. 
 

”Då går jag först upp till exempel till Lisa. Och då vet jag att hon har två 
dagar i veckan. Och då har vi kommit på att det är lättare för henne om vi 
bestämmer hur vi tvättar henne så det gör vi alltid. Vi är alltid två när vi går 
dit. Och tar på henne lite kläder. Hon kan ändå klara av att tvätta upptill själv. 
Det klarar hon med den friska handen…Sen är det klart hos henne. Då går man 
vidare till Eva-Britta. Hon är både psykiskt sjuk och pensionär/…/ Hon kan inte 
stå upp själv på sina fötter eller gå uppe. Utan vi går till henne och hjälper 
henne upp ur sängen. Sen tvättar hon sig själv upptill. Vi tvättar henne nedtill. 
Och sen klär på henne…drar dit rullstolen och så får hon hjälp med frukosten. 
Hon är synskadad också. Så då hjälper vi henne…ger henne medicinen./…/ Det 
här var i huset (alltså i det servicehus där vårdbiträdet har sin ”bas”). Sen går 
man ut i området till olika pensionärer. Vi kan ta…till exempel Oskar.  Och 
honom tittar man bara in till och hör hur han mår och ser att allt är OK. Kollar 
att han tagit sin medicin. Han gör frukost och allting själv. Han behöver bara 
den där lilla tillsynen./…/ Och sen går jag vidare till en pensionär…väldigt, 
väldigt senil…påstår att hon inte bor där. Alldeles förvirrad…Så då hjälper 
man henne ur sängen. Ser till så att hon tvättar sig. Och vi hjälper henne ta på 
stödstrumporna. Och fixar lite frukost./…/ Sen går man tillbaka 9.30…och fikar 
lite och träffas här i lagen…Jag glömde säga att vi först på morronen…det här 
med säkerhetsschemat. Där ser vi ju för just den dagen hur den ser ut, vem jag 
ska gå till och vad de har för hjälp, varje pensionär./…/ Och sen så går vi ut på 
städning. Och det står också på säkerhetsschemat./…/Dammsuger och torkar 
golv, dammar om de vill ha hjälp med det…/…/ Och sen när man kommer 
tillbaka efter det…då är det matkorgar som ska delas ut./…/Och sen är det 
oftast en eller ett par ställen städ eller inköp. Och sen att man alltid fyller i var 
man har varit och vad man har gjort hos den pensionären. Att man fyller i ett 
kundunderlag. Och sen ska de debiteras för det.” (Ip 3) 

 
Några respondenter hade sin huvudsakliga arbetstid förlagd till eftermiddagar 
och kvällar. Personlig omvårdnad och tillsyn beskrevs här som 
huvuduppgifterna. Där fanns också ibland i skildringarna av dessa ”kvällsskift” 
en delvis annorlunda ton i beskrivningarna och ett betonande av betydelsen för 
vårdtagaren av en lugn avslutning på dagen. 
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”Det är kvällsmat…och det är ju olika från person till person. En del vill ha 
smörgåsar, en del vill ha gröt. Jag sitter ner och pratar en stund med dem när 
de äter så de inte blir lämnade mol allena…/Sen, vill de gå och lägga sig så 
hjälper jag dem med det. Följer med dem ut på toaletten, gör kvällsbestyr, 
borstar tänder…ser till att de har torra underkläder./…/ Och så 
godnattkramen…och släcka lampan./…/ Försöker hålla det dämpat på 
kvällarna…Inte jättelivligt…Försöker ha en lugnande inverkan. För det är på 
kvällar och nätter som den mesta ångesten kommer…dödsångest. Det är av 
ensamhet./…/Försöker så gott det går…Kör det här lite kvälls…som jag gör 
med mina barn./…/ Och det gäller ju mest dem som är väldigt dementa. Då kör 
man en viss kvällsjargong…Att nu tjoar vi inte utan nu lägger vi oss ner på 
kudden och sover.” (Ip 10) 

 
 
10.2 Att arbeta som vårdbiträde i hemtjänsten 
 
De allra flesta av respondenterna beskrev sitt arbete som vårdbiträde i 
hemtjänsten i positiva termer. Eftersom ett urvalskriterium var att man skulle ha 
arbetat minst fem år inom yrket, och de flesta hade arbetat där betydligt längre 
än så, fanns i den intervjuade gruppen en avsevärd kunskap och erfarenhet om 
vårdbiträdesyrkets innehåll samlad. Flera hade också funnits i hemtjänsten 
tillräckligt länge för att ha ett perspektiv på form- och innehållsmässiga 
förändringar och förskjutningar över tiden i det sätt på vilket hemtjänsten 
bedrivits.  
 
10.2.1 Det bästa och sämsta med arbetet 
Många framhöll som starkt positivt det betydande mått av frihet och 
självständighet som man menade utmärker vårdbiträdets vardagliga verksamhet. 
Detta att man, även om det måste ske inom ganska strikta givna ramar, själv kan 
påverka och styra den närmare utformningen av arbetet beskrevs som ett skäl 
till att man oftast trivdes ganska bra. 
 

”Det bästa är väl att det är ganska så fritt. Man jobbar ganska mycket ute. Man 
går till dem och lägger upp sin dag egentligen som man vill lite också. (Ip 1) 
 
Ja, det är självständigt. Man jobbar självständigt på något vis. Man får ju sin 
tid… Men ändå har man ju krav på sig att göra det man ska. (Ip 2) 
 
Det bästa det är väl att det är så fritt, tycker jag. Självständigt, tycker jag. Jag 
tycker det är jätteskönt. Man jobbar själv och man tar sitt eget ansvar…och så 
där. Och samtidigt har man ju sin lilla grupp att gå till om det är något under 
dagen som man vill.” (Ip 4) 

 
Många framhöll också som ett mycket väsentligt och positivt inslag i 
vårdbiträdesyrket att man arbetar med människor.  
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Möten och kontakter med olika vårdtagare varje dag, och variationen i de 
problem och behov dessa har, beskrevs som stimulerande och berikande. Flera 
betonade också glädjen i att känna att man gör en viktig insats och att man 
verkligen betyder något för de gamla man besöker. 
 

”Mötet med olika människor tycker jag är jätteroligt. Och just det här att man 
träffar så mycket människor som…Ja, lite udda människor träffar man, lite 
annorlunda. Det är det absolut roligaste tycker jag./…/ Och sen att man 
återkommer till pensionärerna…att man märker att de blir glada när man 
kommer. Just det här att man ser att de blir glada. Det värmer ju…att man bryr 
sig om dem./…/ Och det här att man känner att man gör något bra. Att man kan 
hjälpa någon kanske så att de kan bo kvar hemma. (Ip 3) 
 
Alla möten med de äldre. Och när man får kontakt med dem och de berättar om 
allt gammalt. Så mer socialt tycker jag att det skulle vara för de äldre. På något 
sätt har det ju blivit det i dessa besparingstider att man inte har tid. (Ip 9) 
 
Och så får man ju tillbaka direkt. De är så tacksamma då. Man känner att de 
har det bra när man går hem. Att man har gjort något bra. (Ip 6) 
 
Vad jag kan känna att jag blir lite glad för ibland, det är när man känner att 
man har gjort något bra. När man känner att den man varit hos är nöjd. Eller 
den kanske till och med säger att…Ja, den visar uppskattning och så där. Man 
känner att man gjort något som betyder något för någon annan. (Ip 7) 
 
Mina tanter och farbröder som jag älskar över allt annat, tror jag. Jag tycker 
de är…Jag är ju väldigt svag för mina små gubbar. Tjuriga små gubbar tycker 
jag mycket om.” (Ip 10) 

 
Det mest negativa med arbetet som vårdbiträde beskrevs närmast entydigt i 
intervjugruppen som den tidspress och den stress som man menade på senare år 
kommit att karakterisera verksamheten. Att ständigt behöva arbeta med det man 
upplevde som för lite tid och att ofta tvingas minimera de delar av kontakten 
med de äldre som man uppfattade kanske var väsentligast för dessa beskrevs 
som ett led i en utveckling som man upplevde starkt negativt. 
 

”Det sämsta med arbetet är väl just den här tidspressen som finns. Att en del 
känner man…De kanske skulle ha mer tid än vad de egentligen har. Ofta är det 
ju…Vi jobbar ju efter säkerhetsschema. Och då är allt inrutat precis. Och vissa, 
de har beställt kanske 45 minuter på morronen. Men ibland är de sämre så då 
tar det en timme. De dagarna de mår sämre så blir allt försenat. Och man 
stressar vidare och hos nästa som man kommer till…så att den kanske får lida 
för att den andra mår dåligt.” (Ip 1) 
 
Det sämsta är när inte tiden räcker./…/Man vet att man stressar och så…Det 
räcker inte. Och jag vet, det har varit sådana situationer där man inte vågat 
påbörja ett nytt samtalsämne när vårdtagaren har varit sjuk. 
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För då vet man att de har de minuterna och tiden räcker inte./…/Så ska det inte 
behöva vara.” (Ip 5) 
 
”Tidspressen. Att man inte har tid./…/ Det är det sämsta. Och jag känner att 
jag skulle vilja iväg med dem. Ut och gå. Men det går inte, för då hinner vi ju 
inte det där som vi ska på schemat. Man kan inte dröja sig kvar lite…ibland om 
de behöver det för då spricker resten av dagen. (Ip 6) 
 
(Det sämsta) det är att jag måste gå ifrån./…/ Fast jag känner att jag kanske 
skulle behöva sitta…Det är ju inte det att jag absolut måste gå hem klockan nio. 
Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att jag måste vara hos 
nästa i rimlig tid så att de får sin hjälp./…/ Jag känner mig lite frustrerad när 
det…Ja, när jag måste springa ifrån”. (Ip 10) 

 
Denna tidspress, som till stor del beskrevs som ett resultat av det mycket 
inrutade och strikta dagsschemat och också som knuten till den över tid rejält 
minskade personalstyrkan, framhölls av flera respondenter som något som gjort 
arbetet avsevärt mindre tillfredsställande under senare år. Även om de positiva 
inslagen, i form av upplevd självständighet och glädjen i att göra en insats för 
behövande vårdtagare, förvisso finns kvar menade man att tidsbristen riskerade 
att så småningom göra dessa allt mer marginella.  
 

”Några respondenter påpekade också att tidsbristen inte bara handlar om ökad 
arbetsbelastning i förhållande till personalgruppens storlek, utan att det också 
är fråga om att man inte längre kan ge de gamla det de behöver om de inte har 
beställt det och kan betala för det. Detta beskrev man som ett negativt inslag i 
vårdbiträdesarbetet. 
 
Det sämsta tycker jag är att pensionärerna…att de ska betala faktiskt. För att 
om de…om de skulle vilja ha en liten promenad/…/ då solen skiner och det är 
jättefint. Att man inte kan få ta med dem ut och göra den biten. Utan det blir 
mycket städning och mycket inköp och sådant.” (Ip 3) 

 
10.2.2 Önskvärda egenskaper och kunskaper 
Respondenterna ombads också, i anslutning till frågorna om vårdbiträdesyrkets 
innehåll, att reflektera över de egenskaper och kunskaper som är väsentliga för 
att man ska klara arbetet på ett bra sätt och kunna motsvara de krav och 
förväntningar som riktas mot en. När det gäller önskvärda egenskaper betonade 
flera vikten av att kunna uppträda på ett respektfullt och ödmjukt sätt mot 
vårdtagarna och likaså att ha en verklig förmåga till empati. 
 

”Att man ska möta och respektera vårdtagaren först…eller kunden, 
pensionären. Och att man respekterar att man går hem till deras hem. Och 
tänker på integritet också…för man är ju hemma hos dem. (Ip 9) 
 
Ja, man måste ha mycket empati. Och så måste man…Jag kan inte sätta ord på 
det. Men att man kan gå från ett hem till ett annat och inte bara vara väldigt 
rak, utan att man faktiskt ändrar sig efter den man är hos./… 
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/Just det där att man kan känna med…och det är inte alltid att tycka synd om 
folk. För det är inte synd om alla. Men att man kan vara med den person man 
jobbar med/…/ med hjärtat.” (Ip 10) 
 

Reflektionerna kring önskvärda kunskaper kom att handla mycket om behovet 
av medicinska sådana. Flertalet framhöll med stort eftertryck att många gamla 
numera bor kvar hemma även fast de lider av ganska svåra sjukdomar. Man 
betonade också att gamla som fått sjukhusbehandling för någon sjukdom 
mycket ofta skrivs ut snabbt och medan de ännu är långt ifrån återställda. Detta 
gör att vårdbiträdena som möter de gamla till vardags har stora behov av att 
kunna göra medicinska bedömningar för att kunna agera snabbt om någon 
vårdtagares hälsotillstånd tycks kräva insatser.  
 

”Jag som är lite äldre… Jag har ju erfarenhet av att ha jobbat länge. Så att 
man kan till exempel se om någon har fått en hjärnblödning./…/Och lite om 
diabetes och sådant. Så att man måste ändå ha lite medicinsk utbildning…även 
om man kan få den genom arbetslivserfarenhet.” (Ip 2) 
 
”Ja, som det är nu så är folk väldigt sjuka många./…/ Det måste vi känna till, 
hur LAH jobbar och hur medicinerna…att när någon fått medicin för smärtor 
så blir man förstoppad och sådana där saker. Det vet man ju inte när man är 20 
år./…/ Så det skulle vara mera medicin…”(Ip 6) 
 
 
”Det kommer att bli mer sjukvård, tror jag. Det ser vi ju att det blir fler och fler 
som är väldigt sjuka som vill vara hemma./…/ Och då blir det då att vi blir 
inkopplade och får göra vissa saker.” (Ip 9) 
 
”Lite baskunskaper…hur beter sig en människa som just har fått en stroke? 
Vad är det som visar på att någon har fått en hjärtinfarkt? Kanske lite sådant 
där. Lite kunskaper om mediciner. De vanligaste lugnande, sömntabletter, 
värktabletter. Vad man kan och inte kan blanda på ett ungefär.” (Ip 10) 

 
Några respondenter underströk starkt vikten av att den som arbetar som 
vårdbiträde ska ha genomgått en vårdbiträdesutbildning. Ett viktigt skäl till 
detta är att vårdbiträdesarbetet innebär att man kommer nära människors mest 
privata omständigheter, också på ett mycket konkret och handfast sätt, och att 
detta kan innebära att man ställs inför uppgifter som man som outbildad får 
svårt att handskas med. Problemen, menade man, kan vara särskilt stora för 
unga människor, med begränsad livserfarenhet, eller för människor med en 
annan kulturell bakgrund än vår västerländska. 
 

”Jag kan ta ett exempel. Jag har en flicka som har gått med mig här…trevlig 
flicka som aldrig har jobbat inom det här./…/ Hon var inte så gammal, hon var 
23. Hon kommer inte från Sverige. Så man vet att det är en annan kultur och så 
här… Tanken slog mig att hon har inte gått någon vårdbiträdesutbildning./… 
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/Så jag frågade henne: Har du aldrig sett en naken karl?/…/ Då fick jag ju 
försöka att få chefen att förstå…Hon måste vara med någon gång när vi lyfter 
en man./…/ Hon var med mig idag igen. Och då fick vi säga: Den här mannen 
han bryr sig inte om vem som kommer. Han är bara glad att det kommer folk. 
Han är inte blyg eller så. Och så fick hon vara med där och lyfta…och tvätta 
själv. Då fick jag ju stå där och visa henne hur man tvättar en man. Det är inte 
alldeles så enkelt om man aldrig har sett en naken man./…/ Det tror jag är 
jätteviktigt att man får någon utbildning…hur sådant där är. Och vad vi gör.” 
(Ip 3) 

 
 
10.3 Uppfattningar om hemtjänstens mål 
 
Vårdbiträdenas uppfattningar om de övergripande målen för sitt arbete inom 
hemtjänsten varierade en hel del. I några fall framhölls ganska abstrakt 
formulerade mål som skulle kunna uppfattas som att de anger mycket 
övergripande referensramar för arbetet. I andra fall formulerade man betydligt 
mera konkreta, vardagsnära målsättningar som mera handlade om vad man 
faktiskt gör i mötet med omsorgstagarna. Ofta fanns båda slagen av 
målangivelser med i samma intervjusamtal. I några enstaka fall tycktes 
intervjupersonen överraskad av att ställas inför frågan om målen för den egna 
verksamheten och menade att detta är något som man sällan funderar över. 
 

”När man hör så här… just vad målen är. Då blir man så här… Hjälp, vad är 
det jag gör? Vad har vi för mål? Det blir så där… Frågan man aldrig… Ingen 
ställer såna ofta./…/ Man vet ju oftast. Det har man ju gått igenom och vi har ju 
liksom varit typ på kurser och sådant. Så man vet det så väl. Men ändå när man 
blir tillfrågad så blir man lite ställd.” (Ip 1) 

 
De mera abstrakt formulerade målen, som skulle kunna uppfattas som ett slags 
idealmål och som ligger relativt nära officiella beskrivningar av hemtjänstens 
ambitioner, innefattade ofta ord som ”värdighet” och ”trygghet”. 
 

”Att man går hem till pensionärerna och hjälper dem… ser till så att de får ett 
värdigt liv.”(Ip 3) 
 
”Att ge dem den tryggheten som de behöver… Känna att de kan vara 
trygga.”(Ip 4) 

 
Det mest frekvent förekommande idealmålet i intervjupersonernas 
beskrivningar var formulerat i termer av att hjälpa den gamle att bo kvar hemma 
så länge som möjligt, d v s att i möjligaste mån uppskjuta eller fördröja 
flyttningen till någon form av mera institutionsliknande boende även när 
funktionsnedsättningar och ålderskrämpor gjorde det mycket svårt att klara av 
den dagliga tillvaron på egen hand. 
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”(Det viktigaste med hemtjänsten) är att se till att de gamla kan bo hemma, i 
sin hemmiljö och att de har det så bra som möjligt.” (Ip 5) 
 
”Det är väl att människor ska kunna bo kvar i sina hem./…/ Ja, ett mål är att de 
ska få bo kvar hemma.” (Ip 6) 
 
”Det är ju för de äldre att de ska få bo kvar hemma i sin hemmiljö så länge som 
möjligt. Att de ska kunna må något sånär bra så länge de bor hemma och sedan 
kanske måste flytta.” (Ip 9) 
 
”Att man ska kunna vara i sitt hem och leva ett fullgott liv. Utan att behöva 
hamna på sjukhem eller kanske ålderdomshem. ”(Ip 10) 

 
Vid sidan av dessa övergripande målsättningar angavs alltså även betydligt 
mera konkreta och vardagsnära mål som var tydligt knutna till vårdbiträdenas 
egna direkta arbetsuppgifter. Ofta handlade det om att bistå de gamla med hjälp 
och stöd för olika aspekter av den dagliga livsföringen. 
 

”Att se till att vårdtagarna typ kommer upp på morgonen. Att de får frukost. Att 
de kommer i säng.” (Ip 8) 
 
”På morgonen hjälper man dem ju att komma upp ur sängen…och med 
påklädning och lite hygien och sådant där. Det är ju lite olika vad de har hjälp 
med också.” (Ip 1) 

 
Intervjupersonerna reflekterade också i flera fall kring hur realistiska eller 
realiserbara idealmålen kan anses vara. Hos några uttrycktes en stark 
uppfattning om att detta hänger samman med hur idealmålen som värdighet och 
trygghet för vårdtagarna eller när det gäller att kunna bo kvar hemma med ett så 
gott liv som möjligt så länge som möjligt, operationaliseras och konkretiseras, 
eller hur de ”översätts” till riktlinjer för det praktiska dagliga arbetet. Flera 
framhöll bristen på tid som en faktor som gör målen svåra att nå ibland. 
 

”Det är bara det att tiden kanske inte alltid räcker till, så att man inte når 
riktigt fram. Så att det blir lite för lite för att kunna… Ja, den räcker inte. För 
det är väl det att man kan känna ibland att man räcker inte till.. att man har för 
bråttom när man är på ett ställe.” (Ip 2) 
 
”Det är jättesvårt för att i vissa fall så vill de ju typ att man ska vara kvar där 
liksom längre… Och när de börjar känna den här ångesten så där… då är det 
nog så där…Och vi har ju inte tid att sitta där i två timmar. Det är det med 
hemtjänsten att det finns ju inte tid där. Och vi har ju många och så där…”(Ip 
4) 
 
”Det mesta de vill ha det är ju tid. De vill att man ska finnas där och prata. Det 
är vad de vill helst av allt. Det andra är mindre viktigt./…/ Man får ju försöka. 
Fast man lever efter klockan alltså. Man får ju försöka att få dem att känna att 
man har tid. Fast man inte har mycket tid.” (Ip 6) 
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Några respondenter betonade också starkt att de mera ”vackra” målen är särskilt 
svåra att nå när det gäller omsorgstagare som är svårt sjuka. Tidsbristen och 
bristen på resurser gör då ofta glappet mellan idealmålen och det som går att 
uppnå i det vardagliga arbetet särskilt stort. 
 

”Det beror ju på hur sjuka de är…och gamla. Jag menar har de demens då kan 
det ju vara svårt. För de blir ju sämre och sämre. Och vi har ju inte sådana 
resurser inom hemtjänsten. ”(Ip 9) 

 
Vårdbiträdena tillfrågades också i flertalet intervjuer vilket eller vilka mål man 
anser vara allra viktigast att nå inom ramen för det konkreta, dagliga arbetet 
med de gamla. Svaren varierade här en hel del. Några betonade vårdtagarnas 
välbefinnande eller trygghetsupplevelser som överordnade mål i mera vid 
bemärkelse. I andra fall gjordes mera handfasta rangordningar mellan städning, 
personlig omvårdnad och det man ofta i intervjuerna kallade ”den sociala 
biten”. Dessa rangordningar gjordes delvis på ganska olika sätt. 
 

”Personliga omvårdnaden är ju viktigast, tycker jag i alla fall. Städningen, den 
är ju viktig för en del kanske, men det får ju personen själv då …”(Ip 4) 
 
”Det primära… måste ju vara det allra viktigaste att de kan få omvårdnad, mat 
och kläder och komma upp. Det sociala är ju egentligen inte lika viktigt.” (Ip 5) 
 
”(Det viktigaste målet) det är att träffa dem så. Jag tycker det. Den här sociala 
biten. Sen om man inte duschar mer än en gång i veckan, det är egentligen inte 
lika viktigt”. (Ip 6) 

 
En del av intervjusamtalen kring målbeskrivningar och måluppfattningar 
ägnades åt vårdbiträdenas syn på omsorgstagarnas/pensionärernas egna mål. 
Man reflekterade här över de gamlas egna prioriteringar och gjorde också en hel 
del värderingar av såväl önskvärdheten som rimligheten i dessa. Att 
omsorgstagarna ofta värdesätter social kontakt och tid för samtal betonades av 
flertalet respondenter. 
 

”Men många gamla… de tycker att vi skulle kunna få prata lite när vi är hos 
dem./…/ Det finns ju många som tycker det är viktigt att städa och ha fint och 
så…Men många gånger så säger folk att det är synd att man inte stannar och 
pratar längre. Att man inte har tid till det. Så den biten tror jag nog att många 
saknar./…/ Förr…man ska ju inte säga på den gamla goda tiden, för det 
låter/…/ Man kunde ju prioritera lite/…/ Fick man en halvtimme över kunde 
man kanske göra lite mer. Det är vissa människor som behöver sådant.” (Ip 5) 
 
(Om pensionärerna själva fick bestämma) då skulle vi ha mera tid att prata, 
mer socialt tror jag./…/Mera tid, tror jag. För det är ju väldigt knappt om tid. 
Många vill ju prata. För många kanske man är nästan det enda sociala för 
dem, i sin hemmiljö. De som är väldigt ensamma då.” (Ip 9) 
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”Det sociala tror jag. Ja, det här…just kontakten med oss. Jag tror de mycket 
hellre sitter och pratar med oss en kvart än att vi står och dammar…fina 
sakerna…Det känner jag i alla fall att det är så.” (Ip 10) 

 
I några fall reflekterade man också över det faktum att, som man beskrev det, 
pensionärerna ”köper social kontakt”, att den sociala kontakten har ett pris och 
att olika pensionärer har mycket olika möjligheter att betala. 
 

”Det finns ju väldigt lite… Om någon har ett jättestort behov av att få lite 
mera…kanske hjälp med någon promenad eller bara sitta ner och prata bort en 
stund och dricka lite kaffe och så där då. Många är ju hemskt ensamma./…/ 
Men det har ju med det här beställare och utförare att göra. Dom får ju betala 
sin boserviceavgift för…om vi kommer hem. Om det inte är så att de har något 
handikapp så att de ser illa. Då kan de ju få den här biten gratis.” (Ip 3) 
 
”Och sen så tror jag nog att de skulle ha lite mera social samvaro. Många 
kanske väljer bort det för att de inte tycker att de har råd. För mycket… social 
går ju under boservice och då betalar de ju för all tid.” (Ip 7) 

 
I flera intervjuer underströks också att man uppfattade det som mycket viktigt 
för många äldre att kunna utveckla stabila relationer till personal. Eftersom 
hemtjänstpersonalen är många pensionärers huvudsakliga källa till social 
kontakt och trygghet, menade man, är det i många fall ett starkt önskemål att 
hemtjänstuppgifterna inte görs av många olika vårdbiträden eller att personal 
inte byts ut ofta. 
 

”Tryggheten tror jag är viktigast för dem. Att känna trygghet i personalen som 
kommer. Och sen… att lita på den personalen som kommer. Det tror jag är 
viktigast för dem.” (Ip 4) 
 
”Ja, och att det är så få som möjligt som kommer sen, det tror jag är mycket 
viktigt för dem.” (Ip 3) 
 
”Viktigt för dem är ju just att de känner den som kommer, för då märker man 
att de själva mår bättre. Annars blir de ju gärna uppstressade.” (Ip 1) 
 

En respondent framhöll och reflekterade kring att det faktiskt ibland kan vara så 
att pensionärernas målsättningar med hemtjänstinsatserna är lägre än 
personalens. Hon menade att t ex när en vårdtagare är sjuk, och kanske just 
kommit hem från sjukhuset, kan ett strikt fasthållande vid de vanliga målen för 
vårdbiträdets dagliga insatser innebära en alltför ambitiös hållning som direkt 
strider mot brukarens intressen och önskemål. 
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”Ibland kanske vi tycker att målen ska vara lite mera…vad de vill./…/ De är 
nöjda med att komma halva vägen, en del. Att man ibland känner att man inte 
klarar att hjälpa dem så mycket som man skulle vilja därför att de själva inte 
vill… Det är ganska vanligt./…/ När de kommer hem från sjukhuset och man 
har som mål att de ska komma upp på morgonen och det ena med det andra. 
Men de vill egentligen inte göra det.” (Ip 7) 

 
De föreställningar och uppfattningar om omsorgstagarnas egna mål som fanns 
bland respondenterna, och som beskrivits så här långt, kan sägas präglas av stor 
förståelse och empati. Man uttryckte sig utifrån ett perspektiv baserat på 
erfarenhet och inkännande i de äldres villkor. Men i intervjusvaren framträder 
också en annan bild, där vårdbiträdena uttryckte ett avsevärt missnöje med vad 
man uppfattade som överdrivna och orealistiska krav och där distansen till de 
gamla och deras perspektiv är betydande. 
 

”Exempelvis morronsysslor. När man kommer dit så kanske de vill att man ska 
både vara där och vattna blommor och man ska börja och… Ja, det kan var allt 
från att städa…De måste ju veta vad det är som ingår i en morgontillsyn och i 
en städning till exempel…eller i ett inköp. Veta skillnaderna alltså. För annars 
kanske de kräver mer än vi kan utföra. Och då blir det ju missförstånd, 
irritationer och mycket sånt!” (Ip 1) 
 
”Om pensionärerna fick bestämma. Jodå. De skulle ställa jättestora krav. Vi 
skulle baka bullar och göra storhandlingar och tvätt./…/ Kanske att de bara 
ringer och så skulle någon komma med detsamma. Men nu vet de ju att det 
kostar också…”(Ip 2) 
  
”(Om pensionärerna själva fick bestämma) då skulle var och en ha sin 
egen…då skulle de ha pigor som de säger./…/ Då skulle vi vara där hela 
tiden…sova över.” (Ip 4) 
 
”Då skulle personalen vara där jämt. Hela dagarna. För det första skulle de 
sitta hela tiden med larmet på. Larm på hela tiden och sitta på en stol och 
vänta.” (Ip 8) 

 
 
10.4 Målkonflikter och prioriteringar 
 
Respondenterna beskrev i intervjusamtalen en rad situationer som kan sägas 
utgöra exempel på målkonflikter i det vardagliga arbetet, d v s situationer där 
uppnåendet av ett konkret mål eller fullgörandet av en arbetsuppgift samtidigt 
innebär att man inte kan nå ett annat mål eller lösa en annan arbetsuppgift på det 
mest önskvärda sättet. Det handlade dels om situationer där flera mål för arbetet 
med en och samma omsorgstagare var svåra att samtidigt hantera på ett 
tillfredsställande sätt, dels om situationer där målen för arbetet med olika äldre 
kom i konflikt med varandra. Dessa situationer framtvingade prioriteringar och 
vårdbiträdena måste göra övervägda val i olika avseenden.  
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Mycket ofta beskrevs dessa typer av konfliktsituationer som knutna till den 
tidsbrist eller tidspress som beskrivits ovan. 
 

”Ett exempel skulle kunna vara… man är hemma hos någon och städar och 
klockan går och så inser man att man inte hinner färdigt och då måste man ju 
välja att antingen göra färdigt här så att den här omsorgstagaren får sitt eller 
så…men då hinner jag inte vad jag ska hos nästa. Eller stressa iväg då och 
lämna ofärdigt för att den andre ska få sitt.” (Ip 5) 
 
”Det händer nog att man kanske om man har en städ, då har man inte haft koll 
på tiden. Utan kanske klockan gått över tiden…Och då måste man liksom sno 
tid för den här vårdtagaren.” (Ip 6) 
 
”Kanske en gång i veckan. Det är lite svårt. Det beror på hur mycket jobb man 
har att göra. Att jag inte hinner att göra kanske det som jag föresatt mig. Och 
då blir det ju varken… Och vårdtagaren har inte fått ut det där på grund av 
målet att hålla tiden som ju också är ett mål för honom.” (Ip 9) 
 

En mycket tydlig prioriteringssituation, som flera beskrev utförligt, är när flera 
vårdtagare i ett servicehus larmar samtidigt och det inte finns personal 
tillgänglig för att lika snabbt svara på alla larmen. 
 

”Exempelvis när man har larmat. Då uppstår valsituationer. Det är flera som 
larmar samtidigt. Det kan ju vara saker som är mindre viktigt…Som en har 
larmat längre tid innan då men man har inte hunnit gå ut. Att man tar något 
annat då som är jätteviktigt…Den som blir dålig eller…Men då får ju den 
andra vänta. Exempelvis om någon skulle behöva bli undersökt…eller 
sjukhusbesök. De andra får kissa på sig i sådana fall. Det är liksom…Det är 
inte lika stort. Det är inget att göra.” (Ip 5) 
 
”Det är när jag har larmet och flera olika vårdtagare kanske larmar ungefär 
samtidigt och vem ska man prioritera? Vem som bäst behöver hjälp först…Jag 
menar är det någon som har larmat för att de behöver hjälp med att plocka ner 
något från ett skåp…så väljer jag ju då om det är någon som har larmat för att 
de behöver hjälp med att gå på toaletten. Då får ju den högsta prioritet. Och 
det som går före, det är ju om någon har ramlat eller om… Ja man får ju se till 
det som är det allvarligaste./…/Ja om det är någon som har larmat som 
behöver komma till sjukhus snabbt så får man ju ta den i första hand där.” (Ip 
3) 

 
Prioriteringar, beskrev man, framtvingas också ibland av att personalstyrkan är 
särskilt liten, t ex i perioder då många är sjukskrivna. Eftersom resurserna då 
inte räcker till måste man göra mycket direkta val kring hur och i vilken 
turordning olika vårdtagares behov ska tillgodoses. 
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”Och är det någon som är sjuk och det var väl rätt mycket där ett tag…så var 
det liksom…Ja, vem ska få hjälp idag. Vem ska avstå, vem ska få? Vem fick 
förra gången? Så där. Och egentligen så behöver de ju det här allihopa. Och 
sen som jag också känner ibland att…man är tvungen att prioritera de här som 
kanske behöver hjälp med…Ja, som på morronen till exempel…vi har ju några 
som vi bara går till och liksom stöttar dem. Och så har vi några som vi hjälper 
med allt./…/Då måste vi alltså ta de som behöver mat och sådant. De kan ju 
inte svälta. De andra kan ju faktiskt gå upp ur sängen själva.. Och då blir de 
utan sin…Fast det är ju inte lika viktigt för dem. Fast de svälter inte ihjäl, 
men…”(Ip 7) 
 
”Ja, det är väl ibland när det fattas personal. Och då får man ju prioritera 
vilka pensionärer… Personliga omvårdnaden, den går ju först. Så det är det 
inte tal om. Det har ju stjärnorna sagt. Det går ju i första hand. Städningarna 
går i andra hand då liksom… Men då kommer ju den biten. Då får man ju se 
om man ska stryka typ… typ om någon har socialt eller om det är en städning, 
vad ska man prioritera? Och då får man ju försöka att se vem det är, vem det 
gäller. Är det en känslig person eller är det någon som inte bryr sig? Och så tar 
man då (och stryker) den som inte bryr sig. ”(Ip 4) 

 
En annan typ av val- och prioriteringsproblematik som nämndes i intervjuerna 
har att göra med situationer där vårdtagarens intressen kommer i konflikt med 
vårdbiträdets egna. Tidsbristen, menade man, kan ibland göra att vårdbiträdet 
ställs inför utsikten att ta av sin egen tid för att den gamles behov ska bli 
tillgodosedda. 
 

”Man är hemma hos någon och städar och sen så drar det ut på tiden och så 
får… Ja, jag väljer att jobba över fast egentligen känner jag att det här är inte 
bra för mig, men jag väljer det för att vi ska hinna städa färdigt./…/ Eller att 
man väljer att… Nu måste jag tyvärr gå hem och jag ska försöka hinna göra det 
färdigt om jag kommer till dig någon mera gång. Ur pensionärens synvinkel är 
ju inte det ett bra val.” (Ip 5) 

 
I intervjuerna förekom också en hel del synpunkter på rimligheten i vissa 
pensionärers krav. Flera respondenter framhöll som väsentligt för att bibehålla 
en hanterbar arbetssituation att man inte kan, eller bör, försöka svara upp mot 
alla de krav som ställs. Tvärtom är det viktigt att vårdbiträdena här också är 
solidariska mot varandra och att inte vissa vårdbiträden vänjer vårdtagarna vid 
en servicenivå som de sedan uppfattar som självklar, menade några. 
 

”Ja, det var nog förra veckan, då var det en som frågade mig på morgonen där. 
Det började med att hon var ledsen och irriterad då man kom upp för hon hade 
fått vänta så lång tid./…/ Och då började hon att fråga mig om jag inte kunde 
moppa av hennes köksgolv när jag var där på morgonen. Nej, sa jag, det gör 
jag faktiskt inte, för det ingår faktiskt i städning och det vet du ju mycket väl./…/ 
Men då började hon lite smått: Jomen nu när jag är så ledsen och deprimerad. 
Snälla! Det är ju så smutsigt.” 
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”Men ändå så stod jag fast vid att det gör vi inte./…/ För börjar man göra det 
en gång, ja då vet hon att då gör man nästa grej som kanske är något annat…” 
(Ip 1) 
 
”För det vet man att vissa arbetskamrater som är så där att de…och det 
handlar ju om det här att de är för snälla, att de inte kan säga ifrån./…/Ofta är 
det svårt för oss att komma till vårdtagare som andra behandlar på ett visst 
sätt. Kanske att de gör allting för dem. ”Och det gör den.” ”Och det får jag 
alltid för den.” Så får en annan sota för det.” (Ip 1) 
 
”Men så finns det ju vårdtagare som är så där krävande och det som man 
känner…Gör jag det här så får jag göra det här och det här och det här nästa 
gång. Då får man förklara att det här gör vi inte på den här…Du får beställa 
mera tid och göra en storstädning…Och då är det ett annat pris också”. (Ip 6) 
 
”Och sen är det att vi har ju som mål liksom att vi ska inte göra saker 
utöver…eller ska inte göra mer än vad de andra gör. För annars blir de ju lätt 
bortskämda. De är ju som små barn en del.” (Ip 4) 
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11. DISKUSSION 
 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva vårdbiträdens erfarenheter av och 
uppfattningar om sitt arbete med gamla vård- och omsorgstagare inom 
hemtjänsten, med ett särskilt fokus på mål- och prioriteringsaspekter. Tio 
respondenter valdes strategiskt utifrån kriteriet att de skulle ha en relativt 
omfattande yrkeserfarenhet (d v s minst fem år som vårdbiträde inom 
hemtjänsten). Resultaten ger vid handen att urvalsstrategin fungerat väl i så 
måtto att samtliga intervjuer innehåller relativt utförliga, erfarenhetsbaserade 
beskrivningar och reflektioner kring för syftet relevanta aspekter av 
vårdbiträdenas vardagliga verksamhet. Det bör dock understrykas att resultaten 
ska ses som illustrativa exempel på just dessa respondenters erfarenheter och 
tolkningar av sitt arbete. Urvalets begränsade storlek och den urvalsstrategi som 
tillämpades gör att inga långtgående slutsatser kan dras med avseende på 
erfarenheter och förhållningssätt hos någon specificerbar population av 
vårdbiträden inom hemtjänst i övrigt. Respondenterna valdes av praktiska skäl 
inom ett och samma hemtjänstdistrikt och någon analys av hur detta distrikt i 
olika avseenden liknar eller skiljer sig från andra distrikt har inte gjorts. 
Ingenting i intervjumaterialet tyder emellertid på att arbetsorganisation, 
arbetsinnehåll eller vårdtagarkarakteristika i de aktuella fallen skulle vara 
exceptionella eller över huvud taget avvikande i relevanta avseenden. 
 
Studiens resultat ska här fortsättningsvis kommenteras och diskuteras ur några 
olika infallsvinklar. Dels ska några inslag i resultatpresentationen som är av 
särskild betydelse för diskussioner om mål- och prioriteringsproblematik i 
kommunal hemtjänst lyftas fram och kommenteras. Dels ska några reflektioner 
göras kring hur en del av resultaten skulle kunna anknytas till vissa inslag i 
problem- och forskningsområdet äldreomsorgsarbete i vidare mening. 
Gemensamt för de intervjuade vårdbiträdena (med något undantag) är att man 
har relativt klara uppfattningar om mål för den egna dagliga verksamheten. Det 
övergripande målet att verka för att de äldre ska kunna bo kvar i ett eget boende 
så länge som möjligt framstår som en för de flesta självklar övergripande 
målsättning. Det framstår också som om därmed åtminstone en betydande del 
av de mera vardagliga, ”praktiknära” målsättningarna låter sig definieras relativt 
enkelt. Det handlar i mycket om att bistå och stödja vårdtagarna med de delar av 
den dagliga livsföringen som de inte längre klarar själva, och som därför skulle 
försvåra eller omöjliggöra ett liv i eget boende om de inte fick hjälp med dem. 
Flera mål för den dagliga vårdbiträdesverksamheten beskrivs därmed i mycket 
konkreta termer, t ex vad gäller de gamlas personliga hygien, deras mathållning, 
städningen av bostaden etc. 
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Det problem som oftast lyfts fram i vårdbiträdenas utsagor gäller svårigheten att 
nå ett mindre klart definierat mål, som samtidigt upplevs och beskrivs som 
väsentligt, nämligen att tillgodose de gamlas behov av social kontakt och social 
samvaro. Respondenterna uttrycker i intervjumaterialet ofta och med emfas en 
otillfredsställelse med att detta behov inte blir tillgodosett. Man beskriver denna 
otillfredsställelse dels som något man starkt uppfattar att vårdtagarna känner, 
dels som något man själv upplever och som visar på en brist eller ett 
misslyckande i det egna arbetet. Den förklaring man ger till att de gamlas 
sociala behov inte tillgodoses är genomgående att det inte finns tillräckligt med 
tid. Denna tidsbrist eller tidspress, som man beskriver som ofta närvarande och i 
flera fall som tilltagande under senare år, finns också med som ett centralt inslag 
i de flesta beskrivningar av situationer präglade av målkonflikter eller 
situationer som ställer krav på prioriteringar i det vardagliga arbetet. Det är 
avsaknaden av tillräckligt med tid i förhållande till de uppgifter man har att 
utföra som nödvändiggör bedömningar av betydelsen av, och rangordningar 
mellan, olika insatser för en och samma vårdtagare eller tillgodoseendet av olika 
vårdtagares behov, menar man.  
 
Det finns en påtaglig spänning, eller ett motsatsförhållande, i den beskrivning 
och värdering av den egna yrkesrollen som flera respondenter gör. Man 
framhåller som mycket positiva inslag i det egna yrket att det präglas av 
självständighet, ”frihet” och relativt stort utrymme för eget beslutsfattande. Man 
understryker också som en mycket positiv del av arbetet att det har en social 
karaktär, att det ger möjlighet att träffa människor och att bistå dessa människor 
på ett sätt som är mycket väsentligt för dem, inte minst vad gäller deras behov 
av social kontakt och samvaro. Samtidigt beskriver man sin arbetssituation som 
starkt präglad av tidspress och schematisering och man framhåller att det 
mycket ofta är just ”den sociala biten” som måste lågprioriteras. Sammantaget 
tycks detta peka på en arbetssituation som är synnerligen krävande. Eftersom 
vårdbiträdena arbetar självständigt inom ramen för sina olika uppdrag, kommer 
”friheten” ofta att bestå i just att på egen hand göra bedömningar och ta beslut 
om prioriteringar när tid och resurser inte räcker till, och att dessutom göra 
dessa prioriteringar så att en väsentlig del av det man uppfattar som arbetets 
goda sidor väljs bort. 
 
När det gäller respondenternas beskrivningar av hur man faktiskt gör 
prioriteringar mellan olika mål, och därmed mellan olika arbetsinsatser, i den 
dagliga praktiken, finns således en tydlig tendens i intervjumaterialet till att man 
sätter konkreta mål knutna till den praktiska dagliga livsföringen hos 
vårdtagarna framför mål som har att göra med vårdtagarnas psykologiska och 
sociala behov. Detta har naturligtvis till en del sin grund i att de praktiska målen 
ses som mera basala.  
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Det är rimligt att anse det som viktigare att pensionären får mat än att han/hon 
får en pratstund om inte båda hinns med. Men prioriteringen styrs också, som 
framgår i vissa intervjuer, av andra överväganden. Flera påtalar det faktum att 
vård-/omsorgstagaren faktiskt köper och betalar för en specificerad service, eller 
snarare för en viss tidsmängd av en viss service. Detta innebär naturligtvis i sig 
en begränsning eller restriktion när det gäller vårdbiträdets 
prioriteringsalternativ. Att i första hand leverera det kunden beställt framstår 
som det huvudalternativ som i de allra flesta fall självklart måste väljas. 
Som också framgår i en del intervjuer blir denna självklarhet dock ibland 
mindre uppenbar. Systemet med beställning och köp av service och omsorg 
bygger på att brukaren eller kunden har en klar bild av den produkt som ska 
levereras, både vad gäller vad den innefattar och vad som inte ingår i den. Flera 
respondenter antyder i sina intervjusvar, direkt eller indirekt, att gamla ibland 
har en oklar föreställning om innebörden av sin beställning eller att man inte 
förstår varför en viss serviceåtgärd inte kan utföras inom ramen för 
beställningen. Man beskriver det också som om det förekommer att vårdtagare 
”egentligen” vill ha social kontakt och samvaro när det man beställt är t ex 
städning. Detta verkar innebära att vårdbiträdets prioriteringsöverväganden 
försvåras. Man uttrycker att man helst vill ge pensionären det man tycker att 
han/hon i den aktuella situationen bäst behöver, och också själv just då vill ha, 
men är bunden av det formella ”köp-säljkontraktet”. 
 
De prioriteringar och prioriteringsöverväganden som beskrivs i 
intervjumaterialet kan i vissa avseenden framstå som relativt enkla, 
okomplicerade eller ”common-sense-mässiga”. Detta gäller t ex de 
överväganden som beskrivs i intervjusamtalen kring hur man ställer olika 
vårdtagares behov mot varandra i en situation av tids- eller personalbrist för att 
kunna avgöra vem som ska få hjälp först och vem som ska få vänta eller kanske 
”strykas” för tillfället. Det finns skäl att hävda att denna enkelhet ofta är 
skenbar. Avgöranden utifrån bedömningar om enskilda vårdtagares behov 
förutsätter sannolikt inte sällan reflektioner utifrån grundliga kunskaper om de 
personer vilkas olika behov och mål ska hög- eller lågprioriteras, och dessa 
kunskaper måste inhämtas genom utvecklandet av relationer till vårdtagarna i 
fråga. Vårdbiträdesarbetet har i betydande grad karaktären av ett relationsarbete. 
De krav som ställs på ett vårdbiträde i hemtjänsten framstår från en synpunkt 
som praktiskt och instrumentellt tydliga. Det handlar till stor del om att utföra 
praktiska handlingar för att stödja och hjälpa omsorgstagare med deras dagliga 
livsföring. Men dessa praktiska omsorgshandlingar måste utföras inom ramen 
för en mer eller mindre personlig relation till omsorgstagaren. Denna relation 
fyller också, vilket framgår i intervjusvaren, mycket ofta viktiga psykologiska 
och sociala funktioner för den gamla människan.  
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Omsorgsarbetet ska dessutom ske inom ramen för ett förhållningssätt präglat 
och genomsyrat av respekt för brukarens integritet, med bibehållande av 
hans/hennes värdighet och trygghet och med största möjliga utrymme för 
hans/hennes autonomi. Sammantaget framstår vårdbiträdesarbetet, med dess 
inslag av mål- och prioriteringsproblematik, inte bara som ett betydelsefullt och 
viktigt arbete utan också som ett mycket svårt arbete. 
 
Mot bakgrund av ovanstående översiktliga diskussion av några aspekter av 
intervjustudiens resultat ska slutligen här göras några lite vidare reflektioner 
kring hemtjänstarbetets innehåll och vårdbiträdets yrkesroll. Några enstaka 
anknytningar till relevanta delar av forskningen på området ska därvid också 
göras. Denna avslutande diskussionsdel får därmed också tjäna som en 
”kompensation” för avsaknaden av teoretiserande bakgrundsbeskrivningar i 
rapportens inledning. Valet att avstå från sådana gjordes främst utifrån en 
strävan att betona studiens empiriska och vardagsnära syfte och ambitioner. 
De historiska föregångarna till de vårdbiträden som idag finns inom 
kommunernas hemtjänst kan sägas vara de ”hemsamariter” som från 1900-talets 
mitt bistod gamla människor i deras hem, främst med praktiska 
hushållsgöromål. Dessa, som oftast var timanställda, fungerade mycket 
självständigt och saknade till stor del yrkesutbildning och arbetade länge under 
villkor som skilde sig från andra yrkesgruppers. Först mot slutet av 1970-talet 
kom de att ingå i en arbetsorganisation med arbetslag och en tydlig 
arbetsledningsfunktion (Szebehely 1995). Vårdbiträden inom hemtjänsten har 
fortsatt varit en yrkesgrupp med en hög andel outbildade. År 1999 saknade, 
enligt Svenska kommunförbundet (2001), fortfarande 40 procent en utbildning 
för de arbetsuppgifter man utförde. 
 
Vårdbiträdenas arbetsuppgifter och arbetsinnehåll har successivt förändrats och 
utvidgats över tid. De har kommit att innefatta mycket mera än det 
hushållsarbete som hemsamariterna i huvudsak ägnade sig åt. 
Vårdbiträdesarbetet innebär numera service, vård och omsorg för en 
differentierad grupp omsorgstagare, som innefattar inte bara gamla människor 
med varierande grader av sjuklighet utan också människor i varierande åldrar 
med olika typer av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar (Astvik, 
2003). En huvudorsak till detta är den omfattande omstrukturering av vård- och 
omsorgssektorn som genomfördes under 1990-talet och som innebar ett 
överförande av ansvaret för flera vård- och omsorgstagargrupper från 
landstingen till kommunerna. Denna överföring var ursprungligen knuten till en 
höjning av ambitionsnivån vad gäller kvalitén på vården och omsorgen.  
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1990-talets besparings- och nedskärningsambitioner har emellertid medfört en 
prioritering av de mest hjälpbehövande och lett till att det bland de som får vård 
och omsorg är betydligt flera som behöver mycket omfattande insatser 
(Socialstyrelsen 2001, Astvik 2003). Denna utveckling kan sägas ha bidragit 
starkt till att vårdbiträdenas arbetsuppgifter har blivit både flera och svårare. 
 
När det gäller forskning om omsorgsarbetets innehåll och villkor finns en 
väletablerad tradition som kraftfullt hävdat vårdbiträdesyrkets 
”generalistkaraktär”, men det förekommer också att man förespråkar någon 
form av differentiering och specialisering. Denna motsättning återspeglas också 
i olika synsätt på värdet eller önskvärdheten av utbildning och 
professionaliseringsambitioner.  
 
Den förhärskande traditionen på området har till betydande del utgått från 
Waerness arbeten. Waerness lanserade (1984) begreppet omsorgsrationalitet 
som utmärkande för vårdbiträdesrollen. Denna form av rationalitet, som är 
knuten till praktiskt arbete med omsorg och till utvecklande av relationer till 
specifika omsorgstagare, skiljer sig starkt från den teoretiska/vetenskapliga 
rationalitet som man kan tillägna sig genom studier och utbildning. Den är 
också knuten till inkännande i och insikter om omsorgstagares behov som 
styrmedel för omsorgsarbetet, i motsats till en styrning utifrån abstrakta 
principer och byråkratiska regler. I anslutning till Waerness har flera 
omsorgsforskare mycket starkt betonat värdet av ”praxiskunskap”, 
”erfarenhetskunskap” och liknande när det gäller vårdbiträdens arbete (t ex 
Eliasson, 1987; Szebehely, 1995).  
 
I anslutning till detta har man också understrukit betydelsen av att vårdbiträden 
arbetar utifrån en helhetssyn. I detta innefattas då ofta en uppfattning om att 
omsorgsarbetet inte bör styckas sönder, att en uppdelning på olika, snäva 
specialuppgifter för olika grupper av vårdbiträden bör undvikas. 
Vårdbiträdesarbetet bör omfatta alla, eller de flesta, aspekterna av brukarens 
vård- och omsorgsbehov. Denna motvilja mot specialisering innebär också ett 
motstånd mot professionalisering av vårdbiträdesyrket (Waerness 1990). I de 
intervjuer som gjorts inom ramen för denna studie finns både inslag som 
harmonierar med denna omsorgsrationalitets- och praxiskunskapstradition inom 
omsorgsforskningen och sådana som strider mot den. Värdet av praktiska 
erfarenheter framhålls av flera respondenter i olika sammanhang. Likaså 
understryker flera av vårdbiträdena i studien den stora betydelsen av förmågan 
till empati och inkännande i vårdtagarens förhållanden och villkor. Samtidigt 
förekommer en hel del synpunkter på behovet av utbildning och specifika 
kunskaper. Detta gäller inte minst medicinska kunskaper, t ex rörande effekter 
av olika mediciner som vårdtagarna får. 
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En reflektion som ligger nära till hands, på basis av den här aktuella studiens 
resultat, är att omsorgsrationalitet och praxiskunskaper, med de innebörder som 
här skisserats, förefaller vara väsentliga inslag i vårdbiträdenas syn på sitt eget 
arbete, men att deras värde eller användbarhet begränsas av åtminstone två 
omständigheter som har att göra med förändringar av arbetsorganisation och 
arbetsinnehåll. Det faktum att många vårdtagare nu är betydligt svårare sjuka än 
vad som tidigare var fallet, dels därför att de fortsätter att bo hemma trots 
avsevärda medicinska problem, dels därför att de skrivs ut snabbare efter 
sjukhusvistelser, gör att behovet av specifika kunskaper hos vårdbiträdet har 
ökat och att en rad arbetsuppgifter av omsorgskaraktär tangerar eller 
sammanvävs med arbetsuppgifter av mera medicinsk eller sjukvårdande 
karaktär som ligger utanför det outbildade, men kanske erfarna, vårdbiträdets 
kompetens. Dessutom gör själva arbetsorganisationen att den förmåga till 
omsorgsrationellt agerande som många vårdbiträden otvivelaktigt besitter ofta 
inte kan manifesteras. Ett tidspressat, schemabundet och starkt instrumentellt 
inriktat arbete tycks försvåra precis de förhållningssätt som 
omsorgsrationaliteten, empatin och relationsorienteringen borde utmynna i. 
 
Kanske är det så att förändrade krav och arbetsvillkor gjort ”generalistsynen” på 
vårdbiträdesarbetet svår att upprätthålla. Det finns studier som kan tolkas som 
att de pekar i den riktningen. Astvik och Aronsson (1998) fann i en studie, där 
man jämförde olika organisatoriska modeller i omsorgsarbete med avseende på 
arbetsvillkor och omsorgskvalitet, att arbetsvillkoren var sämst för de 
vårdbiträden som var ”generalister”. De hade den största obalansen mellan 
arbetskrav och resurser, saknade stöd i sitt arbete och hade svårast att värja sig 
mot arbetsgivarnas krav. Uppgiftsspecialisering visade sig vara förenat med 
bättre arbetsvillkor och arbetskrav, men hade negativa konsekvenser för 
omsorgskvaliteten vad gäller helhetssyn, flexibilitet och individanpassning av 
den hjälp som gavs. Bäst balans mellan bra arbetsvillkor och god 
omsorgskvalitet hade en arbetsorganisation som kombinerade specialisering vad 
gäller klientgrupp med en bredd i arbetsuppgifter. En tolkning av den studiens 
resultat kunde vara att ”generalistsynen” på vårdbiträdesrollen kanske 
åtminstone måste kvalificeras och specificeras i den ”nya tidens” kommunala 
omsorg.  
 
Låt oss avslutningsvis återvända till frågorna om mål- och 
prioriteringsproblematik. Sett i sammanhanget av de förändringar av 
vårdbiträdesyrkets innehåll och vårdbiträdesarbetets former som här skisserats, 
kan upprepas och understrykas att vårdbiträdens arbetsförhållanden inom 
hemtjänsten på flera sätt tycks ha blivit mera problematiska under senare år.  
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Ökad tidspress, minskade personella resurser, en klient-/brukargrupp som är 
avsevärt mera heterogen och som karakteriseras av mera omfattande 
funktionsnedsättningar och därmed av större ”vårdtyngd” har medfört 
förändringar av arbetsförhållandena som de flesta vårdbiträdena i 
intervjustudien uppfattar som negativa. Förändringarna har betydelse för 
vårdbiträdenas uppfattningar om och tolkningar av hemtjänstarbetets mål, 
liksom för deras erfarenheter av och förhållningssätt till 
prioriteringsproblematik, på flera sätt. Det kan hävdas att tids- och 
resursknapphet på sätt och vis framtvingar tydliggöranden av mål för det 
dagliga arbetet, och också att kriterier för prioriteringar i olika avseenden blir 
synliga och tydliggjorda när målkonflikter blir mer frekventa. Intervjustudiens 
resultat visar att vårdbiträdena i de flesta fall har ganska klara uppfattningar om 
både ”idealmål” för hemtjänsten och om mål för det praktiska vardagliga 
arbetet. Det visar också att arbetssituationer där val mellan olika 
handlingsalternativ, relaterade till olika mål, måste göras är ganska vanliga av 
tids-, resurs- eller arbetsorganisatoriska orsaker. Det som främst upplevs som 
negativt och problematiskt är att man menar att arbetet för att nå vissa mål, som 
beskrivs som väsentliga för både vårdtagarnas välbefinnande och vårdbiträdenas 
arbetstillfredsställelse, i ökande utsträckning måste lågprioriteras. Det handlar 
framför allt om mål relaterade till vårdtagarnas psykologiska och sociala behov.  
 



 
      Bilaga 1 
 
Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag: Intervjuguide  
 
*  Yrkesbakgrund och erfarenhet av arbete i hemtjänsten 
 
*  En vanlig (”typisk”) dag på jobbet 
(Arbetsuppgifter och rutiner? Svårigheter och glädjeämnen? Det bästa/sämsta 
med jobbet?) 
 
* Att vara vårdbiträde i hemtjänsten 
(Yrkesrollen. Vad krävs för att göra ett bra jobb? 
Kunskaper/färdigheter/personliga egenskaper? Vilka är de viktigaste 
arbetsuppgifterna? Vilka borde vara de viktigaste arbetsuppgifterna? 
Arbetsorganisationens betydelse?) 
 
*  Hemtjänstens mål 
(De formella målen. Hur man ser på dem. Realistiska? Svåra/lätta att uppnå? 
Vilka är viktigast? Hur skulle hemtjänsten se ut om omsorgstagarna fick 
bestämma? Etc) 
 
*  Målkonflikter, val- och prioriteringssituationer 
(Vanliga/ovanliga målkollisioner? Lösningsstrategier? Regelmässiga 
prioriteringar? Handlingsutrymme? Etc.) 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer 
 

Av Per-Erik Liss 
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Brukarnas mål 
 
Intervjuerna med några äldre människor gjordes utifrån ett livsberättelse-
perspektiv (se föregående bidrag av Tommy Svensson). Det innebar att 
personen intervjuades om sitt livs historia. Berättelserna innehöll uppgifter om  
t ex uppväxt, skolgång, familjeliv, arbetsliv, samhällsengagemang och sociala 
relationer. En del uppgifter berör också nuvarande och framtida liv även om det 
mesta kom att handla om det tidigare livet.    
 
Intervjuerna innehöll inte direkta frågor om mål i en nära framtid eller vad 
respondenterna förväntade sig eller önskade av det fortsatta livet. Det är dock 
möjligt att ur deras berättelser dra slutsatser om vad som är viktigt för dem och 
vad som därmed skulle kunna utgöra behovsmål, d v s mål som kan ligga till 
grund för bedömning av vård- och omsorgsbehov. De olika intressen och 
önskemål som kom till uttryck i intervjuerna kan struktureras i fem grupper: 
bevarande av värdighet, självständighet, sociala relationer, struktur och mening 
samt hälsa. 
 
Värdighet. För några av de äldre verkar det vara viktigt att upprätthålla en 
positiv självbild. I något fall var denna starkt knuten till tidigare yrkesliv och en 
yrkesroll. Det handlade då om att ha levt upp till kulturellt förankrade dygder 
som t ex styrka, lojalitet och ärlighet. Att ha arbetat långa dagar med tungt 
kroppsarbete och att alltid ha gjort rätt för sig var skäl nog för att känna sig nöjd 
och stolt. I ett annat fall spelar uppmärksamhet och estetiska ideal en stor roll. 
Personen beskriver hur viktigt det var att bli sedd, att göra intryck på andra och 
att bli positivt värderad. Hon berättar att det fortfarande är viktigt att vara 
propert klädd och göra ett positivt intryck på dem hon möter. Hon oroar sig för 
den stund då hon på egen hand inte förmår upprätthålla de estetiska idealen, på 
grund av t ex försämrad syn. De estetiska kraven har också omfattat hemmet. 
Att ha ett vackert hem med smakfull inredning och konst på väggarna har varit 
viktigt för henne. Hon lägger fortfarande mycket tid på att forma ett trivsamt 
hem med mycket blommor och möjlighet att lyssna på musik.   
 
Autonomi. Några av personerna levde ett relativt självständigt liv och de 
uttryckte en påtaglig oro för den dag då de inte längre kan klara eget boende och 
blir utelämnade åt andra människors välvilja. De uttryckte ett starkt obehag och 
påtagligt negativa förväntningar inför den autonomiförlust som de förutsåg.  
 
De mera hjälpbehövande respondenterna satte stort värde på den hjälp de fick 
av hemtjänstpersonalen. Den gjorde möjligheten för dem att klarar sig själva i 
eget boende. 
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Att bevara sin självständighet i så stor utsträckning som möjligt var en 
återkommande önskan hos de intervjuade. Denna önskan kunde ta sig två 
uttryck beroende på den situation den äldre befann sig i. Den som fortfarande 
till stor del kunde sköta sig själv oroade sig för att inte kunna klara eget boende, 
att vara andra till last. Personerna berättade att det alltid har varit viktigt att 
klara sig själv och inte ligga anhöriga eller samhället till last. De betonar ett 
ekonomiskt självständigt liv. Att ha fått pengarna att räcka även i svåra 
situationer har varit fundamentalt. Några av dessa personer uttryckte starkt 
obehag inför en väntande autonomiförlust och ökat omsorgsberoende. 
 
De personer där minskad förmåga och oberoende redan var en realitet 
handskades med detta på olika sätt. En strategi var att så långt som möjligt 
sänka kraven på tillvaron och därmed minimera hjälpbehovet. Uttryckt i den 
tidigare skisserade behovsstrukturen kan vi säga att de sänkte de mål som skulle 
kunna ligga till grund för en behovsbedömning. En sådan sänkning medför i 
regel att behoven av t ex vård eller omsorg minskar. Den andra strategin innebar 
att önskan om självständighet kom till uttryck i möjligheten av egna val. Även 
om hjälpbehovet var relativt stort var det viktigt för personerna att själva kunna 
välja vad de ville ha hjälp med. De accepterade hjälp men på villkor som de 
själva ställde. Någon berättade t ex att hon bara tog emot hjälp från anhöriga om 
hon kunde kvitta detta mot gentjänster.  
 
Sociala relationer. Kontakten med de egna barnen var den typ av relation som 
framstod som viktigast. De intervjuade som hade egna barn i livet uttryckte en 
stark önskan om en nära relation till barnen. I praktiken varierade dock 
relationerna avseende närhet och omfattning. Några av personerna hade en 
fortlöpande och relativt nära kontakt med de egna barnen. Kontakten bestod 
bland annat i att barnen bistod på olika sätt med de praktiska vardagsproblemen. 
De gånger som personen träffade sina barn upplevdes som oerhört viktiga och 
att tillvaron ofta strukturerades utifrån dessa träffar. 
 
Andra personer hade lite reell kontakt med de egna barnen men upprätthöll ett 
stort intresse för vad som hände i barnens och deras familjers liv. De verkade 
upprätthålla en relation på distans där de följde barnens liv och öden utan att 
direkt delta. En tredje grupp av gamla verkade ha resignerat angående 
möjligheterna att upprätthålla meningsfulla relationer. De hade accepterat att 
inte längre spela någon roll i barnens liv. 
 
Relationer till släkt, vänner och bekanta framstod som mindre viktiga. Få 
kontakter med släkt och vänner förekom, delvis beroende att få fanns kvar i 
livet. Men det uttrycktes heller inga önskemål om kontakter med dem som 
fortfarande levde. Några av de gamla umgicks fortfarande med några av de 
tidigare vännerna och bekanta.  
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De hade också ett något mer omfattande socialt liv och deltog i föreningsliv av 
olika slag. Det var också påtagligt hur ointresserade de gamla var av att etablera 
nya relationer till andra gamla. Några av intervjupersonerna uttryckte en stark 
ovilja till att försöka skapa nya relationer med jämnåriga t ex via olika 
organisationer. Några poängterade starkt att man inte ville umgås med andra 
bara därför att de är gamla. De menade att föreställningen att ålderdomen skulle 
vara en tillräcklig grund för att trivas tillsammans är oriktig. 
 
Hemtjänstpersonalen stod för en stor del av de sociala kontakterna även för de 
personer som hade kontakter med familj, släkt eller vänner. 
Hemtjänstpersonalen beskrevs som en betydelsefull del av det dagliga livet. 
Personerna betonade hur deras besök skapade struktur och regelbundenhet i den 
dagliga livsföringen och medverkade till en schematisering som uppfattades 
som positivt och bidrog till att göra dagen lättare.   
 
Hälsa. För flera av respondenterna innebar en god hälsa avsaknad av 
medicinska problem. Orkeslöshet, krämpor, rörelsesvårigheter, etc. betraktades 
inte som hälsoproblem. De ansågs höra till det normala för ålderdomen. Är detta 
en resignation inför det oundvikliga? Skulle hälsomålet vara annorlunda om de 
hade uppfattningen att det t ex fanns stöd eller hjälp att få för att minska 
besvären eller konsekvenserna av dem? Vi har inget svar på dessa frågor. 
Begreppsligt verkade hälsa betyda något i stil med att kunna utföra det som är 
viktigt för personen. 
 
Livsmening. Det framkom en del skillnader i personernas reflektioner kring 
vad som gör tillvaron meningsfull. Några framhöll de egna barnen och deras liv 
som den huvudsakliga källan till livsmening. För andra var förmågan och 
möjligheten att vara till nytta för andra som har det sämre av stor betydelse. Det 
kunde handla om att hjälpa andra släktingar eller grannar. En av personerna 
betonade sitt engagemang i föreningslivet och hon oroade sig för den dagen då 
hon inte längre kunde delta i detta liv. Flera av de intervjuade framhöll mera 
avgränsade och kortsiktiga omständigheter som viktiga. Ambitionerna var 
begränsade till att ta sig igenom dagen, att orka med att titta på TV en stund 
eller att få byta några ord med hemtjänstpersonalen.  
 
5.1.1 Kommentarer till målen. 
Vad vi här har presenterat som brukarnas mål är inte alltid formulerade som 
sådana av brukarna själva i intervjuerna.  
 
De är författarens tolkningar av vad brukarna anser vara viktigt i deras 
nuvarande liv. Målen är därför inte avsedda att ha en viss funktion. Däremot 
skulle de kunna ges vissa funktioner.  
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Mål som t ex “värdighet”, “självständighet”, “autonomi” och “livsmening” har 
en påtagligt positiv klang i vår kultur och skulle därför kunna ges både en 
symbolisk och en motiverande funktion. Däremot kräver de en precisering för 
att kunna fungera som vägledande för planering och behovsbedömning. 
Brukarnas mål är vad vi tidigare kallade “önskat mål”. De är inga normativa 
mål på så sätt att de är hämtade från t ex etisk teoribildning. De är heller inga 
politiskt satta mål. De är tillstånd som individen själv anser vara viktiga. 
 
Vi har presenterat målen i första hand i den kvalitativa dimensionen. Det 
handlar om vad som är viktigt för individerna. Den kvantitativa dimensionen – 
hur mycket – framträder mer diffust. Det handlar t ex om att “bevara sin 
självständighet i så stor utsträckning som möjligt”. Dessutom framträder en bild 
från intervjuerna som innebär att läget på den kvantitativa dimensionen i en del 
fall anpassas efter de personliga förutsättningarna. Individerna accepterade den 
grad av hälsa respektive autonomi som det var möjligt att uppnå i den 
nuvarande situationen. Däremot förekom inga direkta uttryck för den temporala 
dimensionen. Det framkom inga önskemål om när målen skulle realiseras. Vi 
kan dock tolka svaren så att önskemålen var något som individerna gärna såg 
realiserade i nutid. De är av den karaktären att de ständigt borde vara 
realiserade. Värdighet, autonomi, sociala relationer, hälsa samt livsmening är 
inga tillstånd som vi vanligtvis endast önskar oss i framtiden. 
 
Intervjupersonerna placerade inte in målen i en målhierarki. Vissa tendenser till 
sådan kunde dock förekomma. Ett exempel utgör målet sociala relationer som 
kan tolkas som instrumentellt för att realisera andra önskningar. För en del var 
t ex släkt och vänner viktiga därför att de kunde bidra till att underlätta hemmets 
skötsel eller till att strukturera tillvaron. Detta utesluter inte att de sociala 
relationerna även kan vara viktiga för att uppnå eller behålla en rimlig grad av 
välbefinnande. Nedan följer andra tänkbara målhierarkier utifrån författarens 
tolkning av intervjusvaren. 
 
Det är rimligt att betrakta några av målen som finala, d v s tillstånd som är 
önskade för sin egen skull. De är inte önskade för att de leder till andra önskade 
tillstånd. Värdighet och livsmening kan utgöra exempel på finala mål. Att 
bevara sin värdighet kan betraktas som något viktigt i sig. Detsamma gäller för 
att finna mening med livet. Autonomi kan betraktas både som ett finalt och ett 
instrumentellt mål. Att vara oberoende och klara sig själv kan vara något som är 
viktigt i sig. Men det kan också vara något som är önskat därför att det leder till 
t ex en känsla av värdighet.  
 
En hög grad av autonomi kan också ha betydelse för välbefinnande, d v s 
autonomi är ett instrumentellt mål för det finala målet välbefinnande. 
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Hälsa i sin tur kan vara ett instrumentellt mål för målet autonomi. I så fall får vi 
en kedja av mål där hälsa är instrumentellt för autonomi som i sin tur är 
instrumentellt för värdighet eller välbefinnande. Men hälsa kan också vara ett 
tillstånd som är högt värderat för sin egen skull. Hälsa utgör då ett finalt mål. 
Sociala relationer utgör knappast ett finalt mål. Det är rimligare att betrakta 
sociala relationer som ett instrumentellt mål som vi gav exempel på tidigare. 
Förutom att vara instrumentellt för underlätta vardagssysslor och strukturera 
tillvaron kan bra sociala relationer direkt bidra till livskvalitet eller 
välbefinnande.  
 
Det framgår inte direkt av intervjuerna i vilken grad som de olika målen är 
rangordnade. Varje enskild person framhåller vad som är viktigt just för den 
personen. I de fall där flera mål förekommer samtidigt kan vi inte spåra några 
tendenser till rangordning av målen. 
 
 
Vårdpersonalens syn på verksamhetens mål 
 
I Tommy Svenssons delstudie “Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag” 
intervjuades en grupp vårdbiträden. Det handlar om en viktig grupp inom 
hemtjänsten: de som varje dag uppsöker en ganska bred grupp av 
omsorgstagare, där inte bara ålderspensionärer ingår utan även människor i 
varierande åldrar som av andra skäl (t ex psykisk sjukdom) inte klarar sin 
tillvaro. Syftet var att belysa personalens erfarenheter och upplevelser av mål 
och prioriteringskrav i det dagliga arbetet. Ur intervjuerna utkristalliserades tre 
huvudtyper av mål. Det handlade om övergripande mål som trygghet, värdigt 
liv och bo kvar hemma, om vardagsnära mål som att komma upp, lite hygien, 
påklädning och komma i säng samt om medicinska mål. Några ur personalen 
föreföll överraskade av frågan om verksamhetens mål. De menade att det är 
något som de sällan funderar över. 
 
Övergripande mål. Någon av personalen uttryckte åsikten att ett övergripande 
mål för verksamheten var att hjälpa de gamla till ett värdigt liv. En annan av de 
intervjuade nämnde trygghet som ett viktigt mål. Det mest frekvent 
förekommande målet i personalens beskrivningar var dock att hjälpa de gamla 
att bo kvar hemma så länge som möjligt. Det handlade om att fördröja 
flyttningen till boende på någon form av institution. Ett annat mål som 
personalen tycktes ha en ambivalent attityd till var att tillfredsställa de gamlas 
önskningar.  
 
Å ena sidan uttrycktes en frustration över att tiden inte räckte till för att alltid 
göra de gamla till viljes. När detta någon gång lyckades medförde det en känsla 
av tillfredsställelse hos personalen.  
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Å andra sidan framträdde en bild ur intervjusvaren som innebar att personalen 
uttryckte missnöje med vad de uppfattade som överdrivna och orealistiska krav. 
Det var inte möjligt, enligt personalen, att fullt ut ta hänsyn till de gamlas krav.  
 
Vardagsnära mål. Det handlar här om konkreta mål som är direkt styrande för 
den vardagliga aktiviteten. De exempel som nämndes rörde mål som att komma 
upp, äta frukost, en viss hygien, bli påklädd samt att komma i säng.  
 
Medicinska mål. De medicinska målen tycks bli allt viktigare enligt flera bland 
personalen. De gamla bor kvar hemma allt längre och dessutom skrivs många ut 
från sjukhuset innan de är helt återställda. Detta ställer krav på förmåga att 
kunna göra medicinska bedömningar för att snabbt kunna agera om 
vårdtagarens hälsotillstånd kräver detta.  
 
Kommentarer till målen 
Det är oklart vilken roll som de övergripande målen värdighet och trygghet 
spelar för personalens behovsbedömning. Det är troligt att värdighet spelar en 
viss roll vid valet av metod för att tillfredsställa behov som har med personlig 
hygien och bemötande att göra. Däremot verkar målet “bo kvar hemma” spela 
en viktig roll vid bedömning av brukarens behov. Flera intervjupersoner 
relaterade sina bedömningar till detta övergripande eller finala mål. De 
övergripande målen ansågs av personalen som viktiga tillstånd för äldre 
människor. De är också mål som brukar poängteras i politiska sammanhang – 
de utgör politiska mål. Detta blir tydligast när det gäller det övergripande målet 
att “bo kvar hemma”. 

 
Målen beskrevs uteslutande i kvalitativa termer – det handlade om vad som 
skulle uppnås. Det förekom inga explicita uttalanden om den kvantitativa (hur 
mycket) eller den temporala (när) dimensionen. I praktiken kom graden av 
måluppfyllelse och tidpunkt för denna att bestämmas utifrån personalens 
arbetssituation. I de fall då vården och omsorgen om den ene vårdtagaren tog 
extra mycket tid kunde det bli fråga om att sänka målet för nästa vårdtagare – en 
målransonering.   
 
En intressant fråga berör hur relationen mellan de övergripande och de 
vardagsnära målen ser ut. Enligt en idealt rationell situation borde de 
vardagsnära målen vara instrumentella mål till de övergripande målen. Det 
borde finnas en kausal relation mellan dem på så sätt att realiserandet av de 
vardagsnära målen bidrar till att realisera de övergripande målen. I vissa fall 
framgick en klar hierarkisk ordning mellan målen från intervjuerna.  
 
Det mest framhållna övergripande målet “bo kvar hemma” var direkt 
vägledande för bedömning av vårdtagarnas behov.  
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De ansågs behöva vad som var viktigt för att kunna bo kvar hemma – t ex mat, 
hjälp med personlig hygien och städning. Däremot var det oklart vilka 
instrumentella mål som var relaterade till övergripande mål som värdighet och 
trygghet.  
 
De egna besluten om hur personalen skulle fördela sin tid mellan olika brukare 
och verksamheter innebar både prioritering och ransonering. Det förekom en 
uttalad prioritering av målet “att bo kvar hemma” och de behov som det var 
viktigt att åtgärda för att nå detta mål. Sociala och psykologiska behov däremot 
fick stå tillbaka. Det förekom även ransonering av de sociala behoven. I de fall 
då vårdgivaren på grund av tidsbrist inte kunde utföra allt som hon bedömde att 
det fanns behov av kunde t ex aktiviteter avsedda att tillfredsställa sociala behov 
begränsas eller helt utebli.  
 
En annan prioriteringsgrund var brukarens önskemål. Det handlade om att 
leverera det som kunden hade beställt eftersom han eller hon betalar för en 
specificerad service. Dock kunde oklarheter råda om vad det exakt var som 
kunden ville ha. Vårdtagaren kanske vill ha social kontakt och söker denna 
genom att beställa städning. Detta kunde leda till frustration hos vårdgivaren 
som bedömde det sociala behovet som viktigare men måste leverera enligt 
beställningen. 
 
Enligt flera intervjusvar kunde målkonflikter av skilda slag uppstå. Det kunde 
handla om konflikter mellan olika vardagsnära mål för en och samma person. 
Någon ansåg att det sociala målet att träffa brukaren var överordnad det 
hygieniska målet. En annan av de intervjuade rangordnade personlig omvårdnad 
före städning. En tredje ansåg att omvårdnad, mat och kläder var viktigare än de 
sociala behoven. Men det kunde också handla om val mellan personer. I 
situationer när flera vårdtagare larmar samtidigt måste personalen skapa en 
arbetsordning. Personer med medicinska behov hamnade oftast högt upp i en 
sådan arbetsordning. En tredje typ av målkonflikt berörde valet mellan det egna 
intresset och hänsynen till de gamla.  
 
 
Analys av målformuleringarna 
 
Låt oss utgå ifrån att de mål som presenterats i denna rapport är avsedda som 
handlingsdirigerande mål. Vi kan då finna både finala och instrumentella mål. I 
en del fall förekommer en mer eller mindre utvecklad målhierarki och i andra 
fall endast ett finalt mål. Exempel på det senare utgör de båda lagarna HSL och 
LSS. Målet är där “en god hälsa” respektive “möjlighet att leva som andra”.  
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Dessa målformuleringar kombineras inte med instrumentella mål och de 
uttrycker i huvudsak den kvalitativa dimensionen. Det kan dock vara svårt att 
avgöra om de är avsedda som finalt mål eller inte.  
 
Personalens målformuleringar innehåller tendenser till målhierakier. De anger 
finala mål som värdighet och möjlighet att bo kvar hemma. Samtidigt fokuserar 
de på vardagsnära mål som påklädning och personlig hygien. Det är rimligt att 
anta att ett realiserande av de vardagsnära målen bidrar till realiserandet av de 
finala målen. 
 
Ett tydligt exempel på målhierarki finner vi, som tidigare nämnts, hos 
Nationella folkhälsokommittén. Det finala målet är enligt kommittén “lika 
möjligheter att fritt forma sitt liv”. Detta mål skall realiseras genom det 
instrumentella målet “minskad ohälsa” vilken i sin tur skall realiseras genom 
förverkligandet av arton instrumentella mål som kommittén kallar för 
“nationella mål för folkhälsan”. Dessa mål i sin tur skall förverkligas genom att 
ett antal delmål realiseras. Vi kan illustrera denna hierarki genom följande 
exempel. Det finala målet “lika möjligheter att fritt forma sitt liv” skall 
realiseras genom “minskad ohälsa” vilket i sin tur skall realiseras bl a genom 
folkhälsomålet “god arbetsmiljö” vilket i sin tur skall förverkligas genom 
delmålen “anpassning av fysiska och psykiska arbetskrav till individens 
förutsättningar”, “ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet” samt 
“minskat övertidsarbete”. 
 
De flesta av de kommuner som ingår i studien formulerar mål som hierarkier 
bestående av inriktningsmål samt delmål. I något fall anges även en viss 
arbetsfördelning mellan kommunens instanser. Fullmäktigen antar 
inriktningsmål medan nämnderna formulerar och antar delmål. Vi kan 
konstatera att omsorgen om vissa grupper av individer omfattas av ett flertal 
olika målformuleringar. HSL, LSS, SoL innehåller alla målformuleringar som 
berör den kommunala hälso- och sjukvården mer eller mindre direkt. Dessutom 
har varje kommun utformat egna mål - oftast framställda som hierarkier. Det är 
dock oklart hur relationen mellan dessa olika mål ser ut. Är målen förenliga 
eller är de i konflikt? 
 
Hur väl överensstämmer mål i dokumenten med brukarnas respektive 
personalens syn på mål för vård och omsorg? En grov analys ger bilden av en 
god överensstämmelse. Av naturliga skäl betonar olika aktörer olika mål. 
Dokumenten och brukarna formulerar i stor utsträckning övergripande eller 
finala mål, medan personalens huvudsakliga intresse rör de vardagsnära målen. 
Några mål förekommer både i dokument, hos brukare och personal: hälsa 
(medicinska mål), hänsyn till individens önskemål samt att bo kvar hemma.   
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Vi har betraktat målet “att bo kvar hemma” som ett finalt mål. Det betyder då 
att detta tillstånd har ett värde i sig och är inte värdefullt därför att det leder till 
något annat. Det är också möjligt att betrakta detta mål som instrumentellt för  
t ex hänsyn till kommunens ekonomi. Utgångspunkten är då att kommunens 
knappa resurser skall användas så effektivt som möjligt och det är mer 
kostnadseffektivt att vårda individerna i sitt hem jämfört med att vårda dem på 
institution. En alternativ tolkning är att det finala målet är värdighet och att det 
är lättare att uppnå detta mål genom vård i hemmet. 
 
Det tycks finnas en spänning mellan det individuella och unika å ena sidan och 
det mer allmänna och vanliga å andra sidan. De mål som betonar det 
individuella framhåller gärna att hänsyn bör tas till den enskildes önskan eller 
behov. Ett exempel utgör Nationella folkhälsokommitténs finala mål “lika 
möjligheter att fritt forma sina liv”. “Fritt” torde här betyda efter egna 
önskningar. De flesta kommuner anger i sina mål för äldreomsorgen att den ska 
utformas med hänsyn tagen till den enskildes önskningar. Ett exempel på detta 
är betoningen av inriktningsmålet “ett liv på egna villkor” (Motala kommun). 
Även personalen betonar att de gärna tar hänsyn till brukarens önskan i den 
utsträckning som detta är praktiskt möjligt. 
 
HSL innehåller ingen definition av begreppet hälsa. I förarbetena framhåller 
dock det föredragande statsrådet att hälsa skall ses som något mer än frånvaro 
av sjukdom. Enligt en inflytelserik inriktning ses hälsa som förmåga att utföra 
det som är viktigt för individen (Nordenfelt 1991, Pörn 1995). Vad som är 
viktigt bestämmer i slutändan individen själv. Hälsa kan därför innebära olika 
saker för olika individer beroende på vilka intressen de har. Denna inriktning på 
begreppet hälsa kännetecknas således av ett individorienterat synsätt. Samtidigt 
får inte olikheterna ges alltför stort utrymme. De flesta människors intressen 
torde i stor utsträckning sammanfalla. De flesta är nog intresserade av t ex goda 
sociala relationer, meningsfullt arbete, meningsfull fritid och bra 
familjerelationer.  
 
I några av målformuleringarna i dokumenten förekommer även exempel på 
betoning av det allmänna eller vanliga. Det tydligaste exemplet utgör LSS. 
Målet för verksamheten är att ge individen möjlighet att leva som andra. Enligt 
Socialtjänstlagen skall Socialtjänsten verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får 
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Av praktiska 
skäl verkar det om personalen måste prioritera generella mål relaterade till 
åtgärdande av basbehov som näring och hygien. De är oklart hur stort utrymmet 
är för att ta hänsyn till vårdtagarens individuella önskemål. 
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Mål och behovsbedömning 
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården skall vägledas av de tre principerna 
människovärdesprincipen, behovs- eller solidaritetsprincipen samt 
kostnadseffektivitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att resurserna bör 
satsas på de områden där behoven är störst. En rationell bedömning av 
vårdbehov förutsätter, som vi tidigare visat, ett klart definierat mål. Den 
intressanta frågan blir då i vilken grad som de angivna målen kan fungera som 
behovsmål. Kraven på behovsmålen eller formuleringarna av dem är att de skall 
ange de tre dimensionerna med hög grad av precisering. 
 
Den temporala dimensionen är inte alls angiven i ovanstående 
målformuleringar. Det anges t ex inte när den goda hälsan skall uppnås eller 
inom vilken tid som individen skall ha fått möjligheter att leva som andra. Vi 
kan dock observera att i en del fall är den temporala dimensionen mer eller 
mindre given, t ex vid målet “möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende”. 
 
Inslag av kvantitativa angivelser förekommer i en del fall. Det talas om t ex en 
god hälsa, största möjliga livskvalitet, lika möjligheter att fritt forma sitt liv 
eller ökat inflytande. I samtliga fall är inte preciseringsgraden tillräcklig för att 
formuleringen skall kunna utgöra definition av behovsmålet. Hur god skall 
hälsan vara? Betyder god hälsa återgång till arbetet, förmåga att klara det egna 
hushållet eller förmåga att klara personlig hygien, etc. Uttrycket “största 
möjliga” implicerar en begränsning. Det förblir dock oklart hur mycket av t ex 
livskvalitet som det är fråga om så länge inte begränsningen klart anges. Är det  
t ex fråga om en kunskapsmässig begränsning eller är det fråga om en 
ekonomisk begränsning? Om det är det senare, vilken ekonomisk ram är det då 
fråga om – nationens, kommunens, områdets, avdelningens etc.  
 
Av uttrycket “lika möjligheter” framgår inte vad “lika” ska ställas i relation till. 
Handlar det om samma möjligheter som den bäst ställde i samhället eller lika 
möjligheter som den sämst ställde? Slutligen termen “ökat” anger endast 
förändring i en riktning. Hur stort mått av förändring är det fråga om – minsta 
lilla, ett avsevärt eller något annat? 
 
Alla målformuleringarna innehåller kvalitativa angivelser. De anger vad det är 
som verksamheten skall uppnå. Som vi tidigare observerat är formuleringarna 
genomgående vaga. Det saknas definitioner av centrala begrepp som “hälsa” 
och “livskvalitet”. Även för övriga termer saknas tillräckliga preciseringar. Ett 
uttryck som “möjlighet att leva som andra” måste preciseras med avseende på 
“andra”. Vilka andra är det här fråga om: ett statistiskt genomsnitt av världens 
befolkning, genomsnitt av den omgivande kulturen, som andra av samma ålder 
eller samma kön, eller som grannarna? 
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