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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka äldre människors upplevelser av åldrande 
och vad samtal kan ha för betydelse för dem. Studien avser att skapa en ökad 
förståelse för vilka faktorer som kan påverka upplevelsen av åldrandet och vilken 
funktion samtal kan ha när det gäller äldre människors livskvalitet. Då gruppen 
äldre i Sverige fortsätter att öka behövs mer kunskap om hur samhället skall 
bemöta de utmaningar som följer och kunna främja äldres livskvalitet. Av denna 
anledning har studien hög relevans för socialt arbete och utvecklingen inom 
äldreomsorgen både som praktik och forskningsfält.  

Studien utgår från en kvalitativ ansats där empirin har insamlats genom 
semistrukturerade intervjuer. Materialet har sedan analyserats och bearbetats i en 
kvalitativ innehållsanalys, där likheter och olikheter urskilts för att sedan delas in 
i kategorier och teman. De teoretiska utgångspunkterna i studien är teorin om 
gerotranscendens och det interaktionistiska perspektivet. Den forskning som 
studien tar avstamp ifrån handlar om äldre människors upplevelser av åldrande, 
betydelsen av samtal, reflektion, självständighet och förändringar.  

I studiens resultatredovisning och analys återfinns de intervjuade personernas 
berättelser indelade i tre teman; Åldrande & identitet, Förändringar och Samtal 
& reflektion. Åldrande & identitet inbegriper synen på den egna åldern, identitet, 
meningsfullhet samt farhågorna inför att åldras. Under Förändringar behandlas 
de förändringar som åldrandet kan medföra vad gäller den äldre själv, personer i 
den äldres omgivning samt inställningen till att ta emot hjälp. Det sista temat 
Samtal & reflektion innefattar vilka de äldre pratar med, vad de reflekterar över 
och vilken funktion samtal fyller. I resultatet framkommer det bland annat att 
samtal spelar en viktig roll både när det gäller att hantera förändringar och för den 
äldres upplevelse av livskvalitet. Även inställningen till åldrandet tycks ha en 
avgörande betydelse. 
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1. Problemformuler ing

Sveriges befolkning står inför demografiska förändringar. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2011) har medelåldern de senaste 45 åren ökat från 37,1 år till 41,1 
år, samtidigt som andelen äldre fortsätter att öka stadigt och står nu för 18,8 % av 
befolkningen. Med äldre avses personer över 65 år 1. Enligt prognoser kommer 
denna utveckling att fortgå och år 2060 antas gruppen ha växt till 25 % (SCB, 
2012:11). Med den nya generationen äldre följer nya krav när det gäller vård och 
stöd. För att kunna bemöta och tillgodose dessa krav fordras mer kunskap om 
denna grupp (Holmén & Furukawa, 2002:269). 

Enligt den forskning vi har funnit har äldre människor ett stort behov av att få 
samtala om sitt liv och erfarenheter för att uppnå en god livskvalitet (Andersson, 
Edberg, Hallberg, 2008:826, Borglin. Edberg, Hallberg, 2005:215). Den 
äldreforskning som bedrivits har dock mestadels fokuserat på verksamhetens 
organisation, personalens behov av kompetens, kostnader eller olika yrkesgrupper 
inom äldreomsorgen snarare än äldres kommunikation i vardagen (Olaison & 
Cedersund, 2009:176). Enligt Snellman (2009:58) och Dunér & Nordström 
(2005:438) behövs det fler studier om åldrande utifrån de äldres subjektiva 
upplevelser. 

Sociala, psykologiska och biologiska förändringar ökar risken för psykisk ohälsa 
bland äldre. Sådana förändringar kan exempelvis vara förlust av en närstående 
eller försämrad hälsa, vilket kan påverka den egna identiteten och leda till 
nedstämdhet och ångest. Äldre individer som är ensamstående eller har ett 
bristande socialt nätverk löper särskilt stor risk att drabbas av psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen, 2009:160-161). Andra aspekter som kan utmana äldre individers 
självbild och livskvalitet är när saker som värdighet, självständighet, trygghet och 
kontroll sätts på spel (Borglin, Edberg, Hallberg, 2005:202-203, 210-211). Detta 
kan exempelvis ske när äldre inte längre kan klara sig själva utan måste ha hjälp 
och stöd från andra för att klara vardagen (Socialstyrelsen 2011:8). För att stärka 
de äldres självbild och öka tryggheten kan vardagliga samtal fungera som ett 
verktyg för att ge den äldre ökad kontroll över sin egen situation (SOU, 
2008:51,45-46).  

Mot bakgrund av detta anser vi att äldres upplevelser av åldrande och vad samtal 
kan ha för betydelse för dem är ett område som har hög relevans för socialt arbete 
som forskningsfält. Gruppen äldre fortsätter öka, det ställs nya krav och mer 
forskning behövs för att få kunskap om hur samhället ska kunna tillmötesgå dessa 
krav och förbättra livskvaliteten hos de äldre. 

                                                                                                                      
1  Enligt Statistiska centralbyråns definition (2011).  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka äldre människors upplevelser av åldrande 
och vad samtal kan ha för betydelse för dem. Tonvikten kommer att ligga på 
upplevelsen av åldrande, då vi anser att kunskap om och förståelse för åldrande är 
en förutsättning för att kunna studera och förstå samtalets betydelse för de äldre. 
Vi vill med vår studie få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan påverka 
upplevelsen av åldrandet och hur samtal kan användas för att öka de äldres 
livskvalitet. För att besvara vårt syfte har vi valt att utgå från följande 
frågeställningar: 

 Hur upplever äldre människor sitt åldrande? 
 Hur kan samtal påverka äldre människors livskvalitet? 

Avgränsningar och definitioner  

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till personer som är 65 år fyllda. Personerna ska 
vara bosatta i en servicelägenhet i centrala Linköping.  

Definitioner  

Nedan kommer vi att tydliggöra och definiera begrepp som är centrala i vår 
studie. 

Med äldre menas personer från 65 år och uppåt (Socialstyrelsen, 2011:2). När vi 

utan att gruppen består av flera generationer. I gruppen ingår både de som 
nyligen fyllt 65 och de som varit äldre en längre tid, där alla bär på olika 
erfarenheter.  

Åldrande definieras i vår studie som en process där individen utvecklas genom att 
nya erfarenheter läggs till de gamla och förändringar sker utifrån tre olika 
perspektiv; biologiskt, psykologiskt och socialt (Tornstam, 2005:25).  

Vår definition av samtal bygger på en relativt vid tolkning av begreppet och utgår 
ifrån Viveka Adelswärds (1991) definition enligt följande:  

Ett samtal är ett möte med en annan människa. Där utbyter vi tankar, 
känslor och attityder; där speglar vi oss själva, får bekräftelse eller blir 
avvisade. Samtal kan ge ny kunskap och förändra oss. Samtal kan bidra 
till att vi känner oss trygga och älskade (Adelswärd 1991:7). 
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För att tydliggöra detta avser vi med samtal allt ifrån vardagligt småprat till mer 
djuplodande samtal, vilka kan ske med såväl nära och kära som med 
professionella.  

Identitet definieras som individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin 
personlighet och sin förmåga till självbestämmande (Nationalencyklopedin, 
2013).  

Ordet livskvalitet innebär hur en person upplever sin situation, vilket kan 
påverkas av bland annat hälsa, huruvida denne kan bestämma över sitt liv eller 
ej och om personen kan ägna sig åt sådant som är viktigt för denne 
(Nationalencyklopedin, 2013).  

Med uppleva avses att uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan 
(Nationalencyklopedin, 2013).  

En servicelägenhet är i stort sett som en vanlig hyreslägenhet. Lägenheterna 
ligger i eller i anslutning till ett servicehus och är anpassade för personer med 
funktionsnedsättningar. I servicehusen finns det tillgång till aktiviteter samt en 
lunchservering. Vid behov av hjälp med exempelvis den personliga 
omvårdnaden får den äldre som bor i en servicelägenhet hjälp av personal från 
hemtjänsten. För att få bo i en servicelägenhet krävs det ett beslut från 
biståndsbedömare (Linköpings kommun, 2013) utifrån socialtjänstlagen 4 kap. 
1§ (2001:453). Linköpings kommun har satt upp fem kriterier som ska vara 
uppfyllda för att den äldre ska vara berättigad en servicelägenhet, varav första 
kriteriet alltid måste vara uppfyllt samt minst ett av de övriga: 

1. Över 65 år, kan även beviljas andra åldersgrupper i särskilda fall. 
2. Behov av personlig omvårdnad. 
3. Psykisk otrygghet eller ensamhetsproblematik. 
4. Egna lägenhetens fysiska utformning, behov av bostadsanpassning 
5. Mycket hög ålder 
(Linköpings kommun, 2013:2). 
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3. Bakgrund 

Begreppet ålder är svårdefinierat och innehåller många aspekter. Tornstam (2005) 
gör en åtskillnad mellan ålder och att åldras, där det förstnämnda står för den 
kronologiska åldern och det sistnämnda är kopplat till förändringar utifrån den 
biologiska, psykologiska och sociala åldern (Tornstam, 2005:25-27). 

När vi till vardags talar om ålder så är det oftast den kronologiska åldern vi syftar 
på, vilket står för antal dagar, månader och år en person har levt. Den biologiska 
åldern är kopplad till kroppen och påverkas bland annat av en persons hälsa och 
olika fysiska förändringar. Vidare beror den psykologiska åldern på de 
förändringar som leder till en persons intellektuella och personlighetsmässiga 
utveckling. Slutligen handlar den sociala åldern om att inneha olika sociala 
positioner som påverkas av inre och yttre förändringar (Tornstam, 2005:25-29). 

Samhälleliga förändringar kan påverka synen på åldrande och ålderdom och 
vilken mening som tillskrivs olika åldrar. Även den ökade livslängden påverkar 
synen på ålder och åldrande samt hur en individ förväntas att agera och "vara" vid 
en viss ålder. Att människor idag lever längre har medfört att en individ kan 
inneha roller som tidigare var mer bundna till den kronologiska åldern både 
tidigare och senare i livet, exempelvis kan både en 20-åring, en 40-åring och en 
60-åring inneha rollen som nybliven förälder. Då individer innehar liknande roller 
vid olika åldrar medför det att normer för hur dem ska bete sig vid en viss ålder 
luckras upp, vilket kan göra att "unga" och "gamla" blir allt mer lika till sättet 
(Öberg, 2002:54, 56-57).  

Den ökade medellivslängden innebär även att det finns ett ökat behov av att dela 
in vuxenåldern i olika undergrupper, då den senare delen som anses börja vid 60-
årsåldern blir allt längre. Med anledning av detta har denna fas i vuxenåldern 

den förstnämnda gruppen åsyftar 
personer mellan 65-75 år och den sistnämnda gruppen personer från 75 år och 
uppåt (Hwang & Nilsson, 2007:261). Dock innebär denna indelning inte att 
grupperna är homogena då individer genomgår både psykiska, fysiska och sociala 
förändringar och innehar skilda personligheter vilket påverkar hur åldern och 
åldrandet upplevs (Hwang & Nilsson, 2007:261- 263).  

I januari 2011 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen i 
Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 4 § där vikten av äldres rätt till ett värdigt liv 
och välbefinnande lyfts fram. Ett värdigt liv innefattar den äldres rätt till en privat 
sfär och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och 
delaktighet, gott bemötande och omsorg av god kvalitet. Med välbefinnande 
menas trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden utgår ifrån tidigare 
propositioner, där nyckelbegrepp från bland annat Proposition om äldreomsorg 
inför 90-talet (1987/88:176:23) har haft betydelse, exempelvis följande: 
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människa som uppnått hög ålder inte i första hand är gammal utan en individ med 
ett unikt liv bakom sig, med sin egen uppfattning om och en självklar rätt att 
besluta om hur hon , 
2010:20-21,23). 
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4. T idigare forskning 

Inledning 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för det forskningsläge som vi utgår ifrån. 
Den forskning som vi har valt att ta upp berör åldrandet utifrån fysiska, psykiska 
och sociala aspekter samt betydelsen av samtal för äldre. Enligt Olaison och 
Cedersund (2009) utgör kommunikation i olika former en stor del av människors 
vardag, inte minst bland äldre människor. De påpekar dock att det saknas 
forskning om kommunikationens betydelse för äldre i det vardagliga livet. Den 
äldreforskning som bedrivits har nästan uteslutande haft ett utifrånperspektiv, 
snarare än att fokusera på de äldres egna upplevelser. Att det saknas forskning 
inom detta område är beklagansvärt då det i många fall kan vara just samtal som 
är avgörande för äldres livskvalitet (Olaison & Cedersund, 2009:176).  

L itteratursökning 

I sökandet efter 
elderly, 

aging, experience, conversation, quality of life och talking. Vi har även funnit 
litteratur genom lästa böckers och artiklars referenslistor.  

Presentation av forskning 

Gunnarsson (2009) behandlar i sin studie äldres livsvillkor och meningsfullhet i 
vardagen. Syftet med studien var att analysera och diskutera hur friska, aktiva 
kvinnor och män över 75 år konstruerar sin vardag och hur de upplever 
åldrandeprocessen. I studien framkommer att de äldre värdesätter självständighet 
högt, det är viktigt för dem att bibehålla kontrollen över sitt liv trots att kroppsliga 
funktioner försämras. För att kunna hantera de negativa känslor som då kan 
uppstå är det essentiellt med en nära kontakt med de personer som finns i 
omgivningen. På så sätt kan livet bli mer meningsfullt på äldre dagar. Ett annat 
centralt tema i informanternas berättelser var förändringar, både hos dem själva 
och i deras omgivning. När personer runt omkring dem går bort kan de hantera 
detta på olika sätt, exempelvis genom att sysselsätta sig med aktiviteter eller att 
blicka framåt och tänka att livet går vidare. Informanternas vardagliga liv 
kretsade till stor del kring tankar på hur de skulle kunna fortsätta att vara fysiskt 
och mentalt aktiva. Framför allt handlade det om att finna nya sätt att vara aktiv 
på och att anpassa sig efter de nya förutsättningar som skapats snarare än att 
kunna utföra samma saker som tidigare. Att vara mentalt aktiv kunde innebära att 
vara hemma själv och läsa en bok eller kolla på TV, det behövde inte betyda att 
gå ut och umgås med andra. I studien lyfter Gunnarson fram att tidigare forskning 
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gällande äldres vardagliga liv snarare har fokuserat på sjuka och passiva äldre 
snarare än friska och aktiva. Gunnarsson anser att det behövs mer forskning om 
äldre som lever relativt självständigt utan hjälp från samhället för att förstå hur 
deras vardag ser ut, detta utifrån att den åldrande befolkningen blir allt större 
(Gunnarsson, 2009:34, 40-41, 43-45, 47). 

Dunér och Nordström (2005) har genomfört en studie med syftet att undersöka 
hur äldre hanterar sitt åldrande och det vardagliga livet när de inte längre klarar 
vardagen på egen hand. Studien visade att det finns tre olika strategier, att vara 
aktiv, anpassande eller passiv. Dessa strategier innebär olika sätt för den äldre att 
bevara sin självständighet och kontroll i och med de förändringar som följer med 
åldrandet och handlar om i vilken utsträckning den äldre deltar i utformningen av 
det stöd och den hjälp som fordras. De olika strategierna är dock inte statiska utan 
kan ändras beroende på olika omständigheter såsom hälsa och hur det sociala 
nätverket ser ut.  Den aktiva strategin innebär att den äldre eftersträvar att behålla 
sin självständighet och kontroll över tillvaron. Dessa äldre kan ses som aktörer 
som är väl medvetna om vad de klarar av själva och vilka behov de har, vad de 
vill ha för hjälp och hur de ska få tillgång till den. I nästa strategi, den anpassande 
strategin, låter de äldre andra ta initiativ trots att detta innebär att den äldre till 
viss del förlorar sin självständighet. De äldre i denna grupp kan exempelvis ta 
emot hjälp som de själva inte anser sig behöva endast för att tillfredsställa 
familjen. Till skillnad från de aktiva är de äldre i denna grupp inte lika medvetna 
om sina egna behov eller insatta i vilken hjälp som går att få. De äldre som antar 
en passiv strategi överlåter kontrollen till andra och har helt gett upp sin 
självständighet. Detta är ofta en följd av en snabbt försämrad hälsa som de äldre 
känner att de inte kan hantera själva (Dunér och Nordström, 2005:438, 443-447).  

Att använda olika strategier eller förhållningssätt för att hantera åldrandets 
konsekvenser är ett tema som även Hammarström och Torres (2005) har studerat. 
Syftet med studien var att utifrån fysiska, psykiska och sociala komponenter 
belysa äldres behov av hjälp och stöd samt deras egen syn på sin livssituation. I 
studien framkommer att de äldre som accepterar sina kroppsliga förändringar och 
har ett lösningsfokuserat förhållningssätt upplever sig ha ett större stöd från sina 
anhöriga och känner större tilltro till exempelvis hemtjänsten, jämfört med de 
äldre vars förhållningssätt bygger på uppgivenhet (Hammarström & Torres, 
2005:280, 290) 

Hammarström och Torres (2005) delade i resultatet av sin studie in de äldre i fyra 
olika grupper utifrån deras förhållningssätt till sitt åldrande, de accepterande, de 
uppgivna, de kämpande och de autonoma (Hammarström & Torres, 2005:283-
290). De accepterande har vissa likheter med de äldre som i Dunér och 
Nordströms (2005) studie benämns de anpassande. Att bli beroende av hjälp från 
andra upplevs inte som skrämmande även om de inte själva ber om hjälp. Det 
finns en acceptans för den egna situationen och de förändringar som följer med 
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åldrandet. Paralleller kan även dras mellan de kämpande och de som i Dunér och 
Nordströms (2005) studie kallas de aktiva. De äldre i dessa grupper är medvetna 
om vilka resurser de besitter vilket ger dem kontroll över tillvaron. De drar sig 
inte för att be om hjälp och ser sig själva som aktörer i sina liv. Mellan de 
uppgivna och Dunér och Nordströms (2005) sista grupp, de passiva, finns det 
likheter men även en viss skillnad. Likheterna består av att de äldre i båda 
grupperna har svårt att hantera de förändringar som sker i och med åldrandet 
vilket leder till resignation. Skillnaden är dock att de passiva vid resignationen 
gärna överlåter kontrollen till andra och inte har några problem med att ta emot 
hjälp medan de uppgivna vill behålla sin självständighet och har svårt för att be 
om hjälp. Hammarström och Torres sista grupp med de autonoma saknar 
motsvarighet i Dunér och Nordströms (2005) studie. De autonoma har en 
bristande självinsikt och vill varken inse eller acceptera sina egna kroppsliga 
förändringar utan skyller på yttre faktorer (Hammarström & Torres, 2005:288-
290).  

I avhandlingen Mötesplatser på landsbygden- om äldre människor, gemenskap 
och aktiviteter har Svensson (2006) studerat vilken betydelse mötesplatser har för 
äldres sociala nätverk. En slutsats som dras i avhandlingen är att social samvaro 
har en positiv effekt på äldres hälsa, vilket kan leda till att den äldre i högre 
utsträckning kan klara sig utan samhällets insatser. Svensson framhåller 
betydelsen av mötesplatser kopplat till äldres behov av att samtala med någon om 
mödosamma omställningar som följer av åldern, det kan handla om förlust av en 
anhörig eller att drabbas av sjukdom. En annan förändring är att bli klassad som 
äldre vilket kan skapa en ovisshet kring identiteten. Det framkommer i 
avhandlingen att de fria samtalen är av större betydelse än de aktiviteter som 
finns att tillgå på mötesplatserna då samtalen kan ge stöd i att finna sig i dessa 
förändringar. Svensson poängterar vikten av att genom samtal kunna göra 
tillbakablickar på sitt liv, exempelvis att prata om upplevelser och människor som 
har varit av betydelse i deras liv.  

Något som vi vill uppmärksamma i vår studie är att det kan finnas ett behov hos 
äldre av att bearbeta och samtala om sitt liv, vilket är något som framkommit i 
flera studier (Andersson, Edberg, Hallberg, 2008; Borglin, Edberg, Hallberg, 
2005; Whitaker & Anbäcken, 2012) utöver Svenssons (2006). Att få prata om 
sina tankar om döden och om levda erfarenheter visade sig vara betydelsefullt för 
de äldre och deras upplevelser av livskvalitet. Andra viktiga faktorer för en hög 
livskvalitet var enligt de äldre att de kan fortsätta att vara aktiva och ingå i en 
kontext genom att bidra, ha en roll och vara viktiga för andra (Andersson, Edberg, 
Hallberg, 2008; Borglin, Edberg, Hallberg, 2005)  

Faber (2004) lyfter i sin artikel fram betydelsen av terapi och kommunikation för 
äldre som bor på ett särskilt boende. Faber konstaterar att äldre som flyttar till ett 
särskilt boende riskerar att förlora kontrollen över sin tillvaro, sina sociala 
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kontakter och sin identitet i samband med de förändringar som flytten innebär. I 
artikeln framkommer det att många av de samtal som förs mellan den äldre och 
vårdpersonalen är inriktade på hur hjälp ska arrangeras snarare än det vardagliga 
småpratet samtidigt som konversationen kan liknas vid ett samtal mellan en 
förälder och ett barn. Faber konstaterar att det finns en avsaknad av samtal för de 
äldre som bor på ett särskilt boende och att det finns få möjligheter till 
meningsfulla samtal. Frånvaron av meningsfulla samtal kan leda till att den äldres 
fysiska och psykiska hälsa blir lidande och detta kan i sin tur leda till att den äldre 
känner sig isolerad, blir deprimerad och tappar lusten till att delta i aktiviteter. 
Samtal kan hjälpa den äldre att se det meningsfulla i vardagen samt ha en positiv 
inverkan på den äldres självbild (Faber, 2004:3-5,10). Trots att fokus ligger på 
samtal mellan professionella och den äldre samt på terapi anser vi att artikeln 
innehåller relevanta aspekter av den förändring som en flytt till särskilt boende 
innebär och samtals betydelse i relation till detta.  

I Socialstyrelsens (2008) rapport Äldres psykiska ohälsa  en fördjupad 
lägesrapport om förekomst, verksamheter och insatser, beskrivs att psykisk 
ohälsa bland äldre är ett eftersatt område då det befinner sig mellan äldreomsorg, 
psykiatri, geriatrik och primärvård. Samverkan mellan dessa är bristfällig och 
detta i kombination med synen på åldrandet leder till att området är eftersatt. 
Socialstyrelsen menar vidare att den allmänna synen på psykisk ohälsa är 
stigmatiserande och att det därför kan leda till att den drabbade känner skam och 
drar sig för att söka hjälp (Socialstyrelsen, 2008:6-9).  

Riitta-Liisa Heikkinen (2000) har genomfört en studie med syftet att undersöka 
hur äldre personer upplever åldrandeprocessen och vilken mening de tillskriver 
den. I studien intervjuades ett antal personer först vid 80 års ålder och sedan fem 
år senare vid 85 års ålder. Informanternas berättelser jämfördes därefter och det 
framkom att vid 85 års ålder såg de sig som betydligt äldre än vid den första 
intervjun och många av dem upplevde att de hade passerat en gräns för att känna 
sig gamla. Vid 80 års ålder levde de sitt liv som vem som helst, opåverkade av sin 
höga ålder, medan de vid uppföljningen fem år senare tog en dag i taget och hade 
få förhoppningar inför framtiden. I den första intervjun framkom det att de som 
var mest tillfreds med sin ålder ansåg sig ha haft en jämvikt av vinster och 
förluster tidigare i livet. Både vid första och andra intervjun upplevde 
informanterna åldrandet som en naturlig process så länge de kroppsliga 
förändringarna uppkom gradvis. Dock var döden ett ämne som var mer påtagligt i 
de senare intervjuerna men informanterna tycktes acceptera och förlika sig med 
tanken. Heikkinen menar att uppfattningen om den egna kroppen är en del av 
identiteten och när omfattande kroppsliga förändringar sker kan detta hota 
förmågan att känna mening i livet. Trots de många förändringar som 
informanterna hade upplevt vid uppföljningen var de flesta av de intervjuade 
nöjda med sin tillvaro och tillfreds med sitt liv och åldrande. 
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Kroppsliga förändringar i relation till identitet och existentiella frågor tas även 
upp av Whitaker & Anbäcken (2012) som menar att de existentiella frågorna 
kommer till uttryck också genom kroppen. Relationen mellan individens kropp 
och individens existens kompliceras av fysiska försämringar och det kan därför 
bli svårt att identifiera sig med den egna kroppen. Whitaker och Anbäcken tar 
även upp vikten av att ge äldre möjligheten att samtala om sina existentiella 
frågor. Äldres existentiella behov är lika varierande som yngre personers, men en 
betydande skillnad är att de äldre befinner sig i en senare fas av livet vilket 
resulterar i att de har ett annat perspektiv på livet. De kan bli mer medvetna om 
livets ändlighet och reflekterar då över den tid som varit och den korta tid som 
återstår (Whitaker & Anbäcken, 2012:166, 180).  

Att reflektera över tidigare erfarenheter såväl positiva som smärtsamma kan vara 
ett sätt för den äldre att känna sig tillfredsställd i sin nuvarande situation. Dock 
kan reflektionen ibland innebära att individen får återuppleva händelser som kan 
vara smärtsamma och ångestfyllda vilket kan leda till att individen får svårt att 
hantera sin nuvarande livssituation och minnet av dessa händelser. Reflektioner 
över svåra händelser kan även innebära att individen kan omtolka och acceptera 
det levda livet och på så sätt kunna se framåt. Om individen lyckas med detta kan 
det innebära att denne får en medvetenhet om det unika livet i och med en ökad 
insikt och känsla av meningsfullhet och på så sätt kan förbereda sig för att livet 
ska ta slut. Ett annat sätt för individen att få bekräftelse är att tillsammans med 
någon annan värdera sitt liv genom att samtala om sina erfarenheter. En viktig 
aspekt av detta är att någon tar sig tid att lyssna (Hagberg, 2002:67, 74). 
Samtalets karaktär är även avhängigt vem som frågar och i vilket sammanhang. 
Reflektion behöver inte bestå av långa, djupa berättelser utan kan även yttra sig 
genom kortare, osammanhängande samtal eller till och med kommentarer 
(Whitaker & Anbäcken, 2012:180).  
 
Summer ing och diskussion 

Utifrån den forskning som vi har lyft fram kan vi konstatera att samtal ofta kan ha 
en positiv inverkan på äldres hälsa. Med hjälp av samtal och ett socialt stöd ökar 
möjligheterna för den äldre att klara sig utan stöd från samhället. De äldre som 
inte har tillgång till socialt stöd och möjlighet till samtal blir mer beroende av 
samhället och efterfrågar kanske mer praktisk hjälp trots att det egentliga behovet 
är social samvaro.  

Forskningen som behandlar det fysiska åldrandet påvisar att kroppsliga 
förändringar kan påverka känslan av meningsfullhet och hota identiteten, särskilt 
då förändringarna sker hastigt istället för successivt. Vi vill utveckla detta 
resonemang genom att jämföra det biologiska åldrandet med det psykologiska. En 
obalans mellan dessa olika delar av åldrandeprocessen kan resultera i en 
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existentiell kris och tvivel över sin identitet.  Om den psykologiska åldern inte 
stämmer överens med den biologiska uppstår en krock och den äldre kan på 
grund av detta ha svårt att identifiera sig med sin kropp. Denna aspekt av 
åldrandet belyser vikten av psykologiskt stöd för att uppnå välbefinnande och en 
acceptans gentemot sitt åldrande. 

Ännu en viktig och för oss intressant punkt som forskningen lyfter fram är 
samtalens karaktär. Vi vill betona att även kortare samtal och kommentarer kan 
ha ett reflekterande värde, det är inte enbart djupgående, berättande samtal som är 
värdefulla för den äldre. Detta är något vi kommer undersöka vidare i vår studie. 
Även de resultat som ovanstående forskning presenterar angående hur äldre 
hanterar sitt åldrande utifrån självständighet, kontroll och meningsfullhet är något 
som vi avser att utveckla med vår studie.  
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5. T eorianknytning 

För att förstå både äldres upplevelser av åldrande och vad samtal kan fylla för 
funktion har vi valt att utgå ifrån två teoretiska perspektiv som belyser olika 
aspekter av detta, gerotranscendensteorin och det interaktionistiska perspektivet. 
Vi har valt att ge gerotranscendensteorin ett större utrymme då studiens 
huvudfokus ligger på upplevelsen av åldrande, vilket denna teori behandlar. Våra 
teoretiska utgångspunkter har använts som grund i utformandet av vår 
intervjuguide, i bearbetningen av resultatet samt som verktyg i analysarbetet. 
Exempelvis kommer vi att använda begrepp från dessa teoretiska utgångspunkter 
i analysen och som ett stöd i att kunna tolka och förstå våra resultat.  

Gerotranscendensteorin 

Teorin om gerotranscendens utvecklades av Lars Tornstam under 1990-talet 
(Tornstam, 2005:296 299). Ordet gerotranscendens kommer från ordet geront 
som betyder gammal man och transcendens som betyder överstiga eller övergå 
(Nationalencyklopedin, 2013). Tornstam ansåg att befintliga teorier inom 
socialgerontologi inte överensstämde med praktiken. En anledning till detta var 
att tidigare studiers resultat och förhållningssätt snarare var präglade av ett 
utifrånperspektiv än ett perspektiv baserat på äldres egna upplevelser av 
åldrandet. Ytterligare en anledning var att många av de existerande teorierna 
antingen utgick från ett kontinuitetsperspektiv eller en syn på åldrandet som något 
negativt. Med kontinuitetsperspektiv menas att åldrandet ses som en fortsättning 
på medelåldern och de ideal och aktiviteter som är förknippade med medelåldern. 
Tornstam ville med sin teori lyfta fram positiva aspekter av åldrande och menade 
att ålderdomen i sig är meningsfull och präglas av förändring och utveckling 
(Tornstam, 2005:280 305). 

Graden av transcendens genom livet kan illustreras som en U-formad linje. Den 
höga graden av transcendens som vi befinner oss i som barn benämns 
paedeotranscendens. Detta tillstånd kännetecknas av otydliga gränser mellan jag 
och du, verklighet och fantasi samt nutid och dåtid. Graden av transcendens 
minskar sedan i takt med att vi blir äldre, gränserna definieras utifrån rådande 
normer och vårt tankesätt präglas alltmer av materialism och rationalism. Dessa 
tankegångar och gränser blir sedan återigen mer diffusa när vi uppnår vuxen 
ålder. Därmed ökar graden av transcendens och vi har alla möjlighet att sedan 
uppnå gerotranscendens när vi blir äldre. Att återigen nå upp till en hög grad av 
transcendens innebär dock inte att vi återgår till det tillstånd vi levde i som barn, 
då gerotranscendensen till skillnad från paedeotranscendensen inbegriper alla 
våra livserfarenheter (Tornstam, 2005:289).  
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Gerotranscendensteorin beskriver förändringar under åldrandet utifrån tre olika 
dimensioner uppdelat i olika kriterier för att uppnå livskvalitet. Tornstam 
understryker att gerotranscendens inte är något som alla äldre kommer att uppleva 
och de som gör det behöver inte heller uppfylla samtliga kriterier. Processen för 
att uppnå gerotranscendens kan bromsas eller accelereras av yttre faktorer, 
exempelvis kan livskriser påskynda processen medan kulturella normer kan 
bromsa den (Tornstam, 2005:289-290).  

De tre dimensionerna 

Den första dimensionen, den kosmiska dimensionen, innebär att den äldre ser 
tillbaka på sitt liv och omvärderar det genom nya perspektiv när definitionerna av 
tid och rum förändras. Detta kan exempelvis innebära att den äldre går tillbaka till 
sin barndom och omtolkar den. Livet ses som en helhet och rädslan för döden och 
livets mysterier minskar samtidigt som man lär sig att glädjas åt de små sakerna i 
vardagen. Den äldre kan uppleva en ökad känsla av samhörighet och lägga allt 
större vikt vid att vara en del utav en generationskedja istället för att bara se till 
det egna livet (Tornstam, 2005:297).  

I jagdimensionen beskrivs hur den äldre uppnår en ökad självkännedom och blir 
medveten om såväl negativa som positiva sidor hos sig själv. Den äldre får en 
ökad medvetenhet och insikt om kroppens begränsningar och förmågor och livets 
pusselbitar faller på plats. Vid tillbakablickandet på det egna livet kan den äldre 
behöva en stillsam och rofylld ensamhet för att kunna finna acceptans av det 
levda livet (Tornstam, 2005:297-298).  

Den sista dimensionen, personliga och sociala relationer, betonar vikten av djupa 
relationer och att vara trygg i sig själv. Den äldre blir alltmer medveten vid sitt 
val av umgänge samtidigt som behovet av ensamhet blir allt större och mer 
värdefullt. Förhållningssättet gentemot tidigare normer och värderingar som förut 
har präglat synsättet kan ändras. Detta kan till exempel ta sig uttryck i att den 
äldre inte längre drar sig för att säga eller fråga saker som av andra kan uppfattas 
som fåniga . Den äldre upplever inte längre någon rädsla för att göra bort sig. 
Det materiella får en allt mindre betydelse och den äldre ser inte längre allting 
som svart eller vitt utan blir mer öppen och fördomsfri (Tornstam, 2005:298). 

K ritik  

Vi fann teorin något svårbegriplig då Tornstam i stor utsträckning förklarar teorin 
och dess innebörder via metaforer som inte alltid var enkla att förstå. Tornstam 
beskriver även teorin i termer av "kanske" och "kan" vilket av oss uppfattas som 
att han inte själv är säker på att teorin stämmer, vilket försvårar tillämpningen av 
den. Något som Hauge (1998) påpekar gällande Tornstams gerotranscendensteori 
är att det är oklart om transcendens är något som alla människor upplever under 
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hela livet och om det är en naturlig del utav det. Hauge finner även att teorin i 
stort kan uppfattas som vag och inkonsekvent då Tornstams forskningsparadigm 
inte överensstämmer med hans teori. Detta för att Tornstam utgick från redan 
befintliga teorier och använde sig av kvantitativa metoder när han tog fram sin 
gerotranscendensteori, samtidigt som han anser att teorier ska bygga på de äldres 
egna upplevelser av åldrande. 

Jönson och Magnusson (2001) ser att ett stort problem med 
som att 

utvecklas mot gerotranscendens, vilket kan leda till att det skapas en bild av att 

innebära en risk för att hänsyn inte tas till att äldre människors behov kan se olika 
ut under ålderdomen. De äldre vars utveckling inte går mot gerotranscendens kan 
då ses som avvikande och på så vis även som sämre (Jönson & Magnusson, 
2001:328-329). Dock kan vi inte instämma i Jönson och Magnussons (2001) 
kritik till fullo då vi anser att resonemangen i teorin om gerotranscendens inte 

beskriver gerotranscendens som ett sätt att åldras på, som kan tolkas som det rätta 
sättet, behöver inte automatiskt betyda att han dömer ut andra sätt att åldras på. 
Eller för att tydliggöra: att säga att något är bra behöver inte betyda att något 
annat är dåligt. Vi tycker utifrån ovanstående att teorin ändock är av relevans för 
vår studie och att den är tillämpbar.  

Summer ing 

Vi har valt teorin om gerotranscendens trots ovanstående kritik eftersom att 
Tornstams tankar kring åldrande är intressanta utifrån syftet med vår studie. 
Teorin kännetecknas av en positiv syn på åldrande och lägger stor vikt vid att 
åldrandet i sig har en mening. Vi avser att i vår studie undersöka äldres 
upplevelser av åldrande och de förändringar som åldrandet medför och enligt 
Tornstam består åldrandet av ständig utveckling och förändring. I teorin 
behandlas även olika perspektiv på åldrandet utifrån hur den äldre upplever sig 
själv och sin identitet i förhållande till sig själv och andra. Enligt Tornstam går 
det att accelerera eller bromsa processen mot gerotranscendens på olika sätt vilket 
kan öka eller minska individens livstillfredsställelse och därmed även dennes 
livskvalitet. Vi har tänkt undersöka hur samtal kan påverka processen och 
livskvaliteten, dock är samtal något som inte tas upp i gerotranscendensteorin. 
Ytterligare något som inte tas upp är att det kan behövas samtal med andra än sig 
själv för att kunna reflektera, då teorin endast poängterar hur betydelsefull en 
rofylld ensamhet kan vara som en förutsättning för reflektion. Mot bakgrund av 
detta kommer vi därför att komplettera gerotranscendensteorin med det 
interaktionistiska perspektivet. 
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Det interaktionistiska perspektivet 

Begreppet interaktion består av de två latinska orden inter, som existerar mellan 
och aktion, handling och innebär samspelet mellan människor 
(Nationalencyklopedin, 2013). Det interaktionistiska perspektivet utvecklades 
ursprungligen av Cooley (1964) och Mead (1934) vars grundläggande tankar är 
att människans identitet formas i hennes sociala sammanhang där språket spelar 
en stor roll (Tornstam, 2005:122). Det är genom språket och samtal som personlig 
utveckling möjliggörs då samspelet bidrar till självreflektion (Månsson, 
2002:153). På så sätt formas och omformas uppfattningen om det egna jaget 
genom samtal, där språket utgör den mest betydelsefulla aspekten men även 
mimik och gester har betydelse (Tornstam, 2005:122). Denna 
kommunikationsprocess kan endast äga rum i relation till andra, med 
förutsättningen att individen är en social varelse. Vidare medför 
kommunikationsprocessen att attityder från andra kan övertas och vidareutvecklas 
i det egna jaget (Mead, 1976:175-176). 

Människan har ett behov av konsensuell validering som innebär att hon jämför 
synen på sig själv med andras syn på henne, vilket kan stärka självbilden. Hos 
äldre kan den konsensuella valideringen bli lidande då de äldres möjligheter till 
social interaktion och samtal kan minskas på grund av förändringar som 
åldrandeprocessen kan innefatta. Exempel på sådana förändringar kan vara 
förluster av närstående på grund av dödsfall, sjukdom eller flytt (Tornstam, 
2005:122-123).  

Enligt det interaktionistiska perspektivet kan individens uppfattning om sig själv 
under åldrandeprocessen förändras som en konsekvens av andras bemötande och 
attityder. Dessa kan både finnas hos signifikanta andra, som är personer av 
särskild betydelse för den äldre, och hos den generaliserade andre. Den senare 
representerar allmänna uppfattningar och värderingar, i 

-tänk (Tornstam, 2005:124-125). De allmänna uppfattningarna och 
värderingarna kan komma från samhället i stort, sociala grupper eller enskilda 
individer som ingår i dessa grupper (Mead, 1976:120). Självuppfattningen kan ta 
skada av detta om dessa attityder är negativa, genom att den äldre vill undvika att 
uppfatta sig själv som gammal (Tornstam, 2005:124-125). Oavsett om attityderna 
är av negativ eller positiv karaktär så är de avgörande för individens personliga 
utveckling. Människan har en förmåga att inta attityder från andra och kan i och 
med detta medvetet styra och kritiskt reflektera över sitt beteende (Mead, 
1976:182-183). En uppdelning av självuppfattningen kan göras mellan egenvärde 
och det sociala värdet. Det sociala värdet består bland annat av att vara 
självständig och produktiv och är den del av självuppfattningen som kan påverkas 
av samtal med andra (Tornstam, 2005:124 125).  
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Summer ing 

Dessa tankegångar kring samspelets betydelse anser vi kompletterar teorin om 
gerotranscendens väl, som inte lägger någon större vikt vid detta. Vi vill i vår 
studie ge fokus åt samtal som interaktion och avser med det interaktionistiska 
perspektivet att konkretisera den utvecklingsprocess som gerotranscendensen 
innebär. Sammanfattningsvis ger dessa perspektiv tillsammans en bred och 
nyanserad bild av åldrande och samtals betydelse.  
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6. Metod  

K valitativ ansats 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod 
karakteriseras av att forskaren vill undersöka upplevelser av ett fenomen för att 
kunna förstå det (Widerberg, 2002:15). Vanliga kvalitativa metoder är 
observationer och intervjuer där språket spelar en viktig roll för att forskaren ska 
få tillgång till människors subjektiva upplevelser av ett fenomen (Ahrne & 
Svensson, 2011:23). 

För att besvara våt syfte har vi valt att utgå ifrån hermeneutiken som ontologisk 
ståndpunkt. Med ontologisk ståndpunkt menas uppfattningen om hur världen är 
beskaffad (Sohlberg & Sohlberg, 2009:42) och liksom hermeneutiken anser vi att 
det finns fler än ett sätt att förstå världens beskaffenhet på (Ödman, 2005:10). 
Hermeneutik lämpar sig främst när syftet är att tolka och förstå personers 
subjektiva upplevelser av ett fenomen (Westlund, 2009:62), vilket var vår avsikt 
med studien. Den hermeneutiska spiralen innebär att forskaren ställer tidigare 
teorier och forskning mot det empiriska materialet, då de utgör ett viktigt stöd och 
kan underlätta tolkningsprocessen (Westlund, 2009:76). Vi har pendlat mellan 
induktion och deduktion, vilket kallas abduktion. Detta genom att vi har utgått 
från empirin och samtidigt använt oss av de teoretiska utgångspunkterna och 
tidigare forskning som verktyg för att insamla, tolka och förstå vårt material 
(Fejes & Thornberg, 2009:23-25).  

Urvalsmetod 

Det urval vi gjorde baserades på kriterier, ett så kallat kriterieurval (Dalen, 
2008:56-59). De kriterier vi satte upp var följande: 

 att informanterna ska bo på ett servicehus  
 att informanterna ska vara 65 år fyllda 

Anledningen till att vi ville intervjua personer på servicehus var att de har varit 
med om en omställning som kan tillhöra åldrandet, nämligen en förändring i 
boendesituationen och att de samtidigt är relativt självständiga. På grund av 
ekonomiska och tidsmässiga begränsningar för studien var ytterligare ett 
kriterium att personerna skulle vara bosatta i Linköpings tätort. Även antalet 
informanter styrdes av tidsmässiga begränsningar, att intervjua sju informanter 
kändes rimligt, och vi valde därför att kontakta två stycken servicehus med målet 
att få kontakt med minst tre informanter från varje boende. Dock slutade det med 
att vi fick in två anmälningar från det ena boendet och fem från det andra. Antalet 
informanter baserades på att vi ville kunna analysera varje enskild intervju på ett 
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djupare plan samtidigt som vi ville kunna urskilja eventuella gemensamma 
nämnare (Kvale & Brinkmann, 2009:129-130). Anledningen till att vi ville ha sju 
intervjuer var även att vi såg den första intervjun som en pilotintervju som vi ville 
ha möjlighet att utesluta ifall den inte blev bra och då ändå ha kvar sex stycken 
intervjuer. Utfallet blev dock att vi tog med pilotintervjun då den blev lyckad och 
vi fick istället ett bortfall på en av de övriga intervjuerna vilket resulterade i att vi 
sammanlagt genomförde sex intervjuer. Åldrarna på informanterna var mellan 65-
92 år.  

Inför detta formulerade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) som skulle lämnas 
till de boende på de servicehus som vi skulle ta kontakt med via deras 
verksamhetschefer. Vi började med att gå in på Linköpings kommuns hemsida för 
att ta fram en förteckning över samtliga servicehus inom Linköpings kommun. 
Utifrån denna sammanställde vi en lista över de boenden som är belägna i 
centrala Linköping. Listan bestod av sju stycken boenden, se tabell nedan. 
Namnen på servicehusen är fingerade för att de inte ska gå att identifiera.  

Tabell 1. Urval 
 

Vi skrev därefter ner alla namn på papperslappar, vek ihop dem och la dem i en 
skål. Sedan lottade vi slumpmässigt ut två boenden genom att dra två stycken 
lappar. Denna lottning valde vi att göra för att urvalet inte skulle bli intressestyrt 
utifrån exempelvis vad som skulle vara smidigast att genomföra vad gäller 
avståndet till boendena. De två servicehus som vi först lottade fram var Skogen 
och Dalen. Vi sökte först kontakt med servicehuset Skogens verksamhetschef 
men utan framgång. På grund av den tidsplan som vi lagt upp valde vi då att 
fortsätta och dra en ny lapp, denna gång blev det Havet. Vi kontaktade 
verksamhetscheferna för servicehusen Dalen och Havet och informerade om vår 
studie. Båda cheferna tackade nej till att hjälpa oss att dela ut informationen och 
vi märkte på deras reaktioner att studiens omfattning missuppfattades då de 
uppfattade det som att de själva och personalen skulle vara mer deltagande i 
studien. Vi satte oss därför ner och funderade på hur vi skulle formulera oss för 
att undvika missförstånd vid nästa kontakt. Sedan drog vi två nya lappar och fick 
kontakt med servicehusen Berget och Sjön. Vår omformulering visade sig vara 
framgångsrik då Berget tackade ja och Sjön valde att tacka nej då de redan deltog 
i en studie. Nästa lott föll på servicehuset Ängen som även dem var intresserade 

Namn Platser Intresserade? 
Kullen 70-80 Kontaktades ej 
Dalen 30-40 Nej 
Berget 30-40 Ja 
Skogen 35-45 Ja (Reserv) 
Sjön 20-30 Nej 
Havet 20-30 Nej 
Ängen 30-40 Ja 
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av att delta och tackade ja. Verksamhetschefen för servicehuset Skogen hörde 
sedan av sig och visade intresse men då vi redan fått jakande svar från två stycken 
servicehus tackade vi nej och kom överens med henne om att de fick vara reserv. 
Av samma anledning valde vi att inte kontakta servicehuset Kullen, som var den 
sista lappen kvar i skålen.  

I vår första kontakt med verksamhetscheferna för Berget och Ängen kom vi 
överens om att vi skulle maila det informationsbrev som skulle delas ut till 
informanterna till verksamhetscheferna för att de sedan skulle dela ut det till 
samtliga äldre på de båda servicehusen. Överenskommelsen höll dock inte hela 
vägen då verksamhetscheferna sedan delegerade uppgiften till fritidsansvarige 
respektive gruppchefer och personal. Det tog längre tid än vi räknat med, på ett av 
servicehusen kom inte informationen ut förrän tre dagar innan sista 
anmälningsdatum. Informationsbreven delades heller ej ut som planerat, på 
Ängen sattes de upp på en anslagstavla samt delades ut i matsalen.  

På servicehuset Berget, där fritidsansvarige delegerats uppgiften, gavs 
informationen vid en aktivitet där tio äldre närvarade. Utöver det valde 
fritidsansvarige även ut ytterligare några personer att informera och tillfråga. Vi 
kan utifrån detta inte försäkra att alla hade samma chans att anmäla sitt intresse av 
att delta i vår studie, så som det var tänkt från början. Det inkom sammanlagt fem 
intresseanmälningar genom fritidsansvarige och vi var då i behov av ytterligare 
två. Vi ville låta informanterna kontakta oss istället för att söka upp dem vilket 
kan riskera att skapa press på dem att tacka ja till att delta, men då vi inte fick 
tillräcklig respons valde vi att åka och besöka Ängen för att träffa de äldre där 
och informera om vår studie. Vi talade med elva personer, som befann sig i 
boendets gemensamma lokaler, varav två var intresserade av att vara med och 
tider för intervjuer bokades på plats. Efter att vi sedan sammanställt 
intresseanmälningarna ringde vi upp resterande informanter, presenterade oss och 
bokade tider för intervjuer.  

En iakttagelse vi gjorde var att under vårt besök på Ängen tackade männen nej till 
att delta i studien med anledningen att de inte orkade eller hade lust medan 
kvinnorna inte ansåg sig ha något intressant att berätta. Trots att det hade varit 
intressant att undersöka detta vidare valde vi att inte göra det, då vi inte ansåg oss 
ha tillräckligt underlag i vår empiri för att kunna göra en sådan genusanalys.   

Datainsamlingsmetod 

Den metod vi har använt oss av för att insamla vår empiri är semistrukturerade 
intervjuer. Vår intention var att genom öppna frågor ge informanten möjlighet att 
fritt formulera sina egna svar (Bryman, 2009:127). Metodvalet grundade sig i 
likhet med vår ontologiska utgångspunkt på att vi var ute efter informanternas 
subjektiva upplevelser och känslor. Vi började med att utifrån våra teoretiska 
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utgångspunkter arbeta fram en intervjuguide (se bilaga 2) som sedan låg till grund 
för våra intervjuer och innehöll viktiga teman innefattande centrala områden för 
vår studie (Dalen, 2008:11). Dessa teman var åldrande och identitet, 
förändringar och samtal som vi sedan bröt ned i underliggande frågeställningar. 
Vi stämde av intervjuguiden med vår handledare och gjorde därefter en mindre 
korrigering. Vid pilotintervjun undersökte vi hur intervjuguiden emottogs för att 
sedan kunna göra eventuella korrigeringar. Pilotintervjun genomfördes med 
tillfredsställande resultat, frågorna uppfattades så som vi önskat och det var då 
inte aktuellt att revidera intervjuguiden. Av samma anledning valde vi att 
inkludera pilotintervjun i studiens empiri.  

Vi valde att genomföra intervjuerna två och två för att försäkra oss om att vi 
uppfattade informanten korrekt, att vi följde upp intressanta uttalanden och att 
inga missförstånd skedde. Ytterligare en anledning var att vi ville öka tryggheten 
för informanterna genom att visa på vårt engagemang då de visste att vi var tre 
personer som genomförde studien och att två av oss hade avsatt tid för att lyssna 
till deras berättelser. Kommunikationsproblem och svårigheter i att förstå 
varandra kan uppstå när olika personligheter möts (Eriksson- Zetterqvist & 
Ahrne, 2011:46). Utifrån detta tänkte vi att förutsättningarna för en lyckad 
intervju ökar om vi är två personer som intervjuar, då den andra personen kan ta 
vid ifall samtalet skulle stanna upp eller om det uppstår oklarheter efter att den 
första personen ställt någon fråga. Detta är även en trygghet för oss själva som 
inte behöver oroa oss för att det ska uppstå sådana situationer. Att genomföra 
intervjuerna gemensamt alla tre var inget alternativ då maktbalansen hade blivit 
alltför ojämn vilket kunde ha påverkat informanten och intervjun negativt. Vår 
tanke inför intervjuerna var att vi skulle dela upp ansvaret så att en person hade 
huvudansvaret för att ställa frågor enligt intervjuguiden medan den andra 
personen ansvarade för att notera kroppsspråk och ställa följdfrågor. Dock föll det 
sig naturligt i samtliga intervjuer att vi båda var lika delaktiga vilket resulterade i 
avslappnade samtal.  

Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning, detta av anledningen att vi 
ville ha fullt fokus på samtalet och inte missa detaljer som kunde ha varit av 
betydelse (Dalen, 2008:33 34). Vi påbörjade sedan transkriberingen i direkt 
anslutning till intervjuerna och hade då delat upp antalet intervjuer så att vi alla 
hade två stycken var att transkribera. Transkriberingen skedde enskilt men för att 
undvika olikheter vid den senare analysen och fånga upp hur saker sades och inte 
bara vad, satte vi innan transkriberingsarbetets början upp ett antal regler för 
detta. Vi ville även försäkra oss om att vi var överens om nivån på noggrannhet 
och att samtliga berättelser återgavs ordagrant (Tholander & Thunqvist Cekaite, 
2009:157, 
och att längre pauser skulle skrivas (paus) samt att skratt och leenden markeras 
(skratt) respektive (ler). 
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Intervjusituation 

Vid den första kontakten med informanterna, när en tid för intervju bokades, 
tillfrågades informanterna vart de ville att intervjun skulle äga rum. Samtliga 
föreslog att intervjuerna skulle genomföras i deras hem vilket då bokades. När det 
sedan var dags för intervjuerna ägde fyra av dem rum hemma hos informanterna 
och två av dem i gemensamma lokaler på boendet, i enlighet med informanternas 
önskemål. Längden på intervjuerna var varierande, fyra av intervjuerna var cirka 
1 timme långa, en var cirka 35 minuter och en var cirka 2 timmar. Till alla 
intervjuer hade vi med oss fikabröd för att visa vår uppskattning och bidra till en 
trevlig stämning. Då dem äldre tog sig tid till att prata med oss ville vi ge dem en 
liten ersättning som tack för deras deltagande (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 
2011:45) vi valde därför att ge dem varsin trisslott, vilket var väldigt uppskattat. 
Informanterna var mycket positivt inställda till intervjuerna och hade förberett för 
vårt besök på olika sätt, exempelvis genom att städa eller ladda kaffebryggaren.  

Samtalen inleddes med att vi informerade om studiens syfte och tillfrågade dem 
om tillåtelse att spela in samtalet på diktafon (Zetterqvist & Ahrne, 2011: 53) 
vilket samtliga gav sitt samtycke till. Vi informerade även om rätten att avbryta, 
anonymitet, att de kunde ställa frågor under intervjun och att de fick höra av sig 
efter intervjun om de hade några frågor.  

Under de intervjuer som genomfördes i informanternas hem satt vi i deras kök vid 
köksbordet. Placeringen såg olika ut beroende på bordets utformning och 
informantens önskemål. Vi lät därför informanten välja en plats först för att sedan 
anpassa oss efter denne. Vår intention var att placera oss så att alla kunde se 
varandra och så att informanten kände sig bekväm med situationen. Vi påbörjade 
sedan intervjun med några inledande frågor för att visa vårt intresse för personen 
för att sedan gå vidare till de teman vi hade arbetat fram i vår intervjuguide. 
Dessa frågor kunde vara av mer känslig karaktär varför vi sedan avslutade 
intervjun med mer allmänna och vardagliga frågor för att inte lämna den äldre 
med tunga tankar (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2011:47 48).  

Analysmetod  

Första steget i vår analys var att systematisera våra transkriptioner genom 
kodning. Under kodningen analyserades materialet med avsikt att finna olika 
koder eller temaområden (Thornberg, Forslund & Frykedal, 2009:42-46). 
Analysmetoden vi använt oss av bygger på hermeneutikens tankar kring kunskap. 
För att förstå måste empirin tolkas och tolkningen kan ske på olika sätt. 
Tolkningen sker genom en spiralliknande rörelse mellan teori och empiri, där de 
teoretiska utgångspunkterna hjälper oss att förstå empirin som i sin tur kan 
generera kunskapstillskott. I denna process ingår även reflektion över 
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förförståelsen och hur den kan påverka tolkningen av materialet. Vidare har 
empirins beståndsdelar analyserats i förhållande till helheten och vice versa vilket 
är ett av grunddragen i den hermeneutiska ansatsen (Ödman, 2005:17, 78, 81-84). 

K valitativ innehållsanalys 

Med utgångspunkt i hermeneutiken har vi analyserat vårt material genom en 
kvalitativ innehållsanalys. Denna analysmetod lämpar sig väl vid tolkning och 
bearbetning av texter där texten som ska analyseras benämns analysenhet och 
som i vårt fall utgörs av transkriptioner. Kvalitativ innehållsanalys går ut på att 
urskilja likheter och skillnader i analysenheten och på så sätt redogöra för 
variationer. Utifrån detta formas sedan centrala teman med underliggande 
kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008:159,162). 

I en innehållsanalys kan texten tolkas på två olika sätt, manifest och latent, där 
tolkningen sker på olika abstraktionsnivåer. Att se till vad som uttryckligen står i 
texten innebär att forskaren ser till det manifesta innehållet. Om forskaren 
försöker tolka underliggande meningar i texten utöver det som uttrycks ordagrant 
sker det en latent tolkning (Graneheim & Lundman, 2004:105-106). I vårt 
analysarbete har vi bearbetat materialet på ett manifest sätt genom att vi har utgått 
från informanternas berättelser ordagrant utan att göra några egna tolkningar i så 
stor utsträckning som möjligt. I enlighet med hermeneutiken är det omöjligt att 
bearbeta texten helt objektivt, utan att göra några egna tolkningar. Bearbetningen 
har därför 
och relaterat de utvalda styckena till transkriptionen i sin helhet för att på så sätt 
få en djupare förståelse.  

I vårt analysarbete tog vi hänsyn till intervjusituationen, de äldre personernas 
livsvillkor och förutsättningar. Detta är av stor vikt då det inte går att bortse från 
det sammanhang där texten har skapats (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008:159,162). 

Vi påbörjade analysarbetet med att enskilt läsa igenom samtliga transkriptioner i 
två omgångar för att få en bild av helheten. Under läsningen markerade vi 
meningsbärande enheter i texterna, där meningar och stycken med relevans för 
studiens syfte och våra frågeställningar plockades ut. Vi diskuterade sedan dessa 
enheter för att försäkra oss om detta och för att uppnå konsensus (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008:161-163). Materialet kondenserades sedan, vilket 
innebär att texterna kortas ner för att bli lättare att hantera. Vi kondenserade de 
meningsbärande enheterna genom att först sortera ut och klippa bort de delar som 
visade sig vara överflödiga och irrelevanta utifrån vårt syfte. Vid detta tillfälle 
markerades även de ord och meningar som var mest talande och väsentliga ut 
med överstrykningspennor i olika färger. Dessa färger fyllde samtidigt en 
funktion då vi valde färg utifrån vilket område som de markerade meningarna 
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handlade om. Vi kunde nämligen redan då skönja distinkta skillnader och likheter 
i informantens utsagor. Denna del av analysprocessen utgjorde således kodningen 
av empirin och utifrån denna bearbetade vi och förde diskussioner på en 
fördjupad nivå kring de likheter och skillnader som vi funnit.  

Under kodningen finns det en risk för att sammanhanget går förlorat när texten 
bryts ned (Watt Boolsen, 2007:95), detta undvek vi genom att i enlighet med 
hermeneutiken relatera beståndsdelarna till helheten kontinuerligt. 
Diskussionerna mynnade ut i 16 stycken preliminära underkategorier vars 
innehåll vi sedan gick igenom och jämförde. Syftet med detta var att försöka 
sammanföra underkategorier med liknande innehåll för att få en så heterogen 
samling kategorier som möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008:163-
165). Denna sammanslagning av underkategorier resulterade i att vi slutligen fick 
fram 11 kategorier. I systematiseringen av kategorierna och framtagandet av 
teman hade vi hela tiden vår intervjuguide med de teoretiska utgångspunkterna i 
åtanke, samtidigt som vi lät empirin styra (Widerberg, 2002:144-145). 
Exempelvis gick inte kategorin 

att återfinna i 
intervjuguiden men det visade sig vara ett framträdande ämne i empirin. Våra 11 
kategorier analyserades sedan med syftet att hitta gemensamma nämnare och på 
så sätt kunna ta fram teman (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008:164). De 
teman vi fann låg i linje med våra teoretiska utgångspunkter och var följande; 
Ålder & identitet, Förändringar och Samtal & reflektion. För ett konkret exempel 
på hur vi tog fram våra teman, se tabell 2. Kategorinamnen utgörs av citat från de 
intervjuade personerna, vilka är utvalda för att de är talande och uttömmande för 
kategorins innehåll. 
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Tabell 2. Exempel på framtagande av kategori och tema 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod K ategori T ema 
(paus) alltså jag upplever inte 

inte, jag upplever inte mig 

negativt 

Upplever inte min 
ålder som något 
negativt, upplever 
inte mig själv som 
gammal 

Känner mig 
inte gammal gamla vi är 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å lder & 
Identitet 

Jag känner det inte alls, jag 
fattar inte själv att jag är så 
gammal 

Jag fattar inte själv 
att jag är så gammal 

Känner mig 
inte gammal 

Nae jag försöker att hålla mig 
kvar i det unga (skratt) 

Hålla mig kvar i det 
unga 

Vill inte bli 
gammal levt som 

om jag 
aldrig 
skulle bli 

 

Och jag tänkte säga min 
kamrat som bor här nere hon 
ehm var 

på vår i vår lägenhet och lägga 
oss och där kan vi ligga hela 

 

Det känns skönt nu 
när vi bara kan gå 
opp på vår i vår 
lägenhet och lägga 
oss och där kan vi 
ligga hela dan 

Skönt att 
slippa krav 

Fast många är ju äldre än jag 

ja tycker det är bra 

Många är ju äldre än 
jag, jag lider inte av 
det 

Jag och 
dom 

är sitter 
dom 

 

sitta där dag ut och dag in och 
inte kunna ta sig för med nåt 
(paus) det måste ju vara 
fruktansvärt 

Tänk om jag blir 
likadan själv 

Rädsla och 
oro 

En var full med djävulsskap 
vet du (skratt) ja det var roligt 

 
det är jag än förresten jag lurar 
personalen ibland vet du 

Var full med 
djävulsskap, det är 
jag än förresten 

Är som 
vanligt att jag är 

som vanligt 
här inne i 

 
Jag har ju dansat folkdans i 

 

Dansat i många år, 
det saknar jag, det 
går inte nu 

Begränsad 

Har minnet kvar och vi kan 
resonera om allting tycker jag 

Minnet kvar, kan 
resonera 

Minnet i 
behåll kokar kaffe 

på söndag-
 

Det känns inte så meningsfullt 
att vara gammal och bo såhär 
boendet är det inget fel på men 
det är ju sådär att mitt 
umgänge är ju inte det man 
skulle önska sig 

Inte meningsfullt att 
vara gammal, 
umgänget är inte det 
man skulle önska sig 

Saknar 
umgänge 
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Förförståelse 

Alla människor har en förförståelse som bygger på erfarenheter, fördomar och 
värderingar och som påverkar hur vi uppfattar och ser på saker (Westlund, 
2009:71). Vår förförståelse är avgörande för vilken vikt vi lägger vid olika 
aspekter av det fenomen som studeras (Ödman, 2005:81). Som forskare är det 
viktigt att kunna hantera denna förförståelse och kunna förhålla sig till den för att 
kunna vända sin förförståelse till en tillgång snarare än en nackdel. Ett sätt att 
tydliggöra sin förförståelse som forskare är att redogöra för sina erfarenheter då 
det kan göra både forskaren och läsaren uppmärksamma på vad som skulle kunna 
påverka forskningsprocessen (Westlund, 2009:71-72). För att undvika att 
förförståelsen påverkar våra tolkningar på bekostnad av materialet har vi 
kontinuerligt reflekterat och diskuterat kring detta och på sätt skapat en 
medvetenhet.  

Gemensamt för alla tre författare är att vi har erfarenheter från 
socionomutbildningen som kan ha påverkat studien. Utbildningen har gett oss en 
grund när det gäller att analysera och förstå sociala problem och processer genom 

perspektiv bland annat livslopp, makt och samhälle. Vår förförståelse har även 
påverkats av de teoretiska utgångspunkter och den forskning vi valt att lyfta fram. 
Något mer som kan påverka vår förförståelse som vi också har gemensamt är att 
vi alla har mor- och/eller farföräldrar som vi kan relatera till. Utöver detta skiljer 
sig vår förförståelse åt. En av författarna har flera års erfarenhet av arbete inom 
äldreomsorgen som undersköterska och har i grunden en gymnasial utbildning 
med inriktning mot omvårdnad. Den andra författaren har haft sin VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) hos biståndsbedömare med inriktning mot äldre. 
Uppsatsens tredje författare har ingen praktisk erfarenhet inom området.  

Etiska överväganden  

Ett grundläggande etiskt resonemang rör huruvida värdet av den kunskap som 
produceras kan försvara de eventuella konsekvenser som studien kan få för de 
individer som deltar i studien eller ej (Kvale & Brinkmann, 2009:78). 

Vi har i vår studie utgått ifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2002) 
för att skapa en trygghet för de informanter som har deltagit i vår studie. 
Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002:5) och då studiens 
material består av intervjuer med äldre individer som kan ha varit med om svåra 
händelser har detta varit en fundamental princip i vår studie. 
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Individskyddskravet består av fyra grundläggande principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då samtliga 
personer var intresserade av att delta i studien och samtyckte till att delta utgjorde 
inte den etiska aspekten samtycke något dilemma. I det brev som skickades ut 
samt vid telefonkontakt när tid för intervjuer bokades gavs information om 
studiens syfte och hur den skulle genomföras, om anonymitet och att medverkan 
var frivillig samt om rätten att avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002:6-8).  

I samband med att vi bokade tider för intervjuerna frågade vi även informanterna 
om hur de kände inför det faktum att vi skulle vara två personer som skulle 
genomföra intervjuerna. Vi hade planerat att vara flexibla och genomföra 
intervjuer enskilt om informanterna inte hade känt sig bekväma med att ha två 
intervjuare. Ingen av informanterna hade något emot detta utan såg det snarare 
som något positivt att vi var två personer. Vår uppfattning är att det inte var 
någon av informanterna som upplevde att maktbalansen var ojämn. 

Vid intervjutillfället tydliggjorde vi ovanstående samt informerade om att 
intervjun skulle spelas in men att alla personuppgifter och boendets namn skulle 
anonymiseras och att materialet skulle förvaras så att ingen obehörig kunde ta del 
av det (Vetenskapsrådet, 2002:10).  Under intervjuerna fick vi ta del av 
berättelser om informanternas liv varav en del av uppgifterna var av känslig 
karaktär. Vi har valt att inte ta med delar av detta samt att ersätta identifierbara 
utsagor med andra tecken för att skydda informanternas identitet vilket är i linje 
med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002:12). Det 
insamlade materialet kommer enbart att användas för uppsatsens ändamål och 
kommer efter färdigställandet att förstöras i enlighet med nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002:14).  

I intervjusituationen fordras en medvetenhet om att ämnet kan väcka negativa 
känslor och på så sätt få oväntade konsekvenser för individen. En sådan 
medvetenhet skapar reflektioner kring bemötande och kan därför öka tryggheten i 
situationen (Kvale & Brinkmann, 2009:79). Med detta menar vi att om vi som 
intervjuare är medvetna om och förberedda inför att intervjuerna kan röra upp 
känslor hos informanterna kan vi hantera sådana situationer på ett bättre sätt. På 
så vis är vi som intervjuare även mer trygga i vår roll och förhoppningsvis känner 
informanterna av detta och kan känna sig bekväma i intervjusituationen. Under 
intervjuerna blev flera av informanterna berörda då vi samtalade om för dem 
känsliga ämnen. Vi valde då att låta dem tala färdigt om dessa ämnen, då vi 
upplevde att det var viktigt för dem att prata om det känsliga. När informanterna 
talat färdigt ledde vi in samtalet på nästa ämne i intervjuguiden för att undvika att 
informanterna fastnade i dessa tankar. Samtliga intervjuer avslutades på ett 
trevligt sätt och vår uppfattning var att ingen av informanterna lämnades med 
några betungande känslor.  
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Efter noga övervägande valde vi att ta med en informantpresentation samt att 
skriva ut de fingerade namnen på informanterna under samtliga citat. Vi har valt 
att beskriva informanterna var och en, där vi har valt att ta bort sådant som kan 
leda till att utomstående kan identifiera dem. En anledning till att 
informantpresentationerna finns med är att vi ville att informanterna själva ska 
kunna känna igen sig. Först funderade vi på om det skulle kunna vara känsligt 
och utelämnande att ha med presentationer och namn, men sedan tänkte vi om. Vi 
ville låta de intervjuade personerna stå i fokus och göra deras berättelser rättvisa. 
Människan borde inte fråntas rätten att sätta ord på sina känslor. Vi anser inte att 
vi kan utgå ifrån att det kan uppfattas som känsligt att återge utvalda delar av en 
människas liv då detta i sig skulle kunna öka det tabubelagda i att prata om 
känsliga ämnen. Informanterna har samtyckt till att delta i studien och vi har 
fingerat deras namn för att säkerställa deras anonymitet. Att vi har valt att behålla 
de fingerade namnen i text och citat är för att vi vill framhäva att de känslor och 
upplevelser som beskrivs kommer från verkliga personer.  

Studiens framställning 

Vi har under hela studiens gång utarbetat och skrivit samtliga texter i 
examensarbetet gemensamt. Diskussioner har förts kring varje del av processen 
för att uppnå konsensus så att samtliga författare kan stå för vad som skrivits. Vi 
har inte dragit oss för att ifrågasätta varandras resonemang för att säkerställa att 
materialet kommer till sin rätt.  
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7. Metoddiskussion 

T rovärdighet 

Vi har genom hela studien strävat efter att vara noggranna i redogörelsen för hur 
vi har gått tillväga, för att göra studien så trovärdig som möjlig. Vid användandet 
av kvalitativa metoder kan en studies trovärdighet ökas för läsaren på flera olika 
sätt. Att tydligt beskriva processens alla steg, så kallad transparens, är ett sätt att 
stärka studiens trovärdighet. Detta då läsaren på så sätt kan ta del av 
resonemangen som författarna har fört kring de metodval som gjorts (Ahrne & 
Svensson, 2011:27). Transparens är en styrka som finns i hela vår studie eftersom 
vi har varit tydliga med hur vi har gått tillväga, vilket ökar studiens kvalitet. Vi 
har exempelvis detaljerat redogjort för hur vi kontaktade verksamhetscheferna för 
servicehusen och illustrerat detta i en tabell (se tabell 1). Då transparensen är hög 
kan läsaren föra diskussioner kring och ifrågasätta de metodval vi gjort (Ahrne & 
Svensson, 2011:27), varför vi ser kritiska reflektioner över vår studie som något 
bra då dessa är ett tecken på hög transparens.  

Trovärdigheten i vår studie kan även belysas genom de resonemang som 
Graneheim & Lundman (2004) för kring hur en innehållsanalys trovärdighet 
beror på hur forskaren hanterar sitt insamlade material under analysarbetet. Det 
handlar då bland annat om hur forskaren går tillväga när denne ska välja ut 
meningsbärande enheter och kondensera dem till koder. Det är även av vikt att 
kategorier och teman överensstämmer med det insamlade materialet (Graneheim 
& Lundman, 2004:110). Liksom Graneheim och Lundman poängterar, har vi i 
analysprocessen valt att göra tydliga redogörelser för varje steg. Vi har bland 
annat berättat hur vi arbetade fram våra koder, kategorier och slutligen teman 
samt illustrerat detta i en tabell (se tabell 2) så att läsaren enkelt kan följa 
processen vilket är ett tecken på transparens. Vi är dock medvetna om att den 
tolkning vi har gjort under kondenseringen av meningsbärande enheter till koder 
är ett sätt att tolka materialet på, men att det naturligtvis går att göra andra 
tolkningar.  

Pålitlighet och överförbarhet 

En kvalitativ studies pålitlighet är avhängigt hur väl forskaren undersöker det 
denne ämnar undersöka och om forskaren använder för ändamålet lämpliga 
metoder (Thornberg & Fejes, 2009:218). Kvalitativa metoder används när 
forskaren vill få tillgång till informanternas subjektiva upplevelser av ett fenomen 
(Widerberg, 2002:15). Då vi ville undersöka äldres upplevelser av åldrande och 
samtals betydelse är kvalitativa intervjuer en metod som lämpar sig väl för detta. 
En indikation på pålitlighet kan vara att forskaren lyckas återge informanternas 
utsagor på ett korrekt sätt och att de vid en återkoppling kan känna igen sig i det 
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forskaren beskriver (Larsson, 2005:21). Vi hade utifrån detta önskat att vi hade 
haft möjlighet till att återkoppla till våra informanter för att undvika eventuella 
missuppfattningar och säkerhetsställa att vi inte har gjort felaktiga tolkningar. 

En brist som kan finnas i studien ligger i valet av teori, där vi har valt att tillämpa 
det interaktionistiska perspektivet för att analysera samtals betydelse i 
åldrandeprocessen. Detta perspektiv är egentligen mycket brett och innehåller 
många olika delar där samtal som interaktion ägnas liten uppmärksamhet. Då vi 
endast har använt denna beskärda del av perspektivet, och tagit samtals betydelse 
ur sin kontext, kan vår tolkning därför bli missvisande. Vi anser dock att de delar 
av perspektivet som vi har använt oss av lämpade sig väl för att besvara vårt syfte 
med studien.  

I vår studie har vi utgått ifrån två teoretiska perspektiv och tidigare forskning för 
att få en ökad förståelse för vår empiri. De teoretiska perspektiven har utgjort ett 
stöd i utformandet av intervjuguiden samt vid framtagandet av kategorier. Både 
de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen har använts på olika 
sätt under hela analysprocessen och för att se mönster i resultatet. Vissa delar av 
resultatet har dock inte gått att relatera till våra teoretiska utgångspunkter men vi 
har ändå valt att ta med dem då vi har velat låta empirin tala även utanför dessa 
ramar då dessa delar av empirin har varit av hög relevans för att kunna besvara 
studiens syfte. Genom att använda detta abduktiva tillvägagångssätt har inte de 
teoretiska utgångspunkterna begränsat oss.  

En vanlig kritik som brukar riktas mot kvalitativ forskning är bristen på 
generaliserbarhet i och med att det material som skapas är bundet till sin kontext. 
Istället för att prata om generaliserbarhet är det vanligt att i kvalitativa studier tala 
i termer av överförbarhet. Överförbarhet åsyftar om det är möjligt att överföra 
forskningsresultaten till en större population eller en annan miljö än den som har 
studerats (Ahrne & Svensson, 2011:28-29). De intervjuer vi har genomfört är 
bundna till den kontext vari de skapades och informanternas utsagor är i sin tur 
bundna till informanterna själva och deras aktuella livssituation. Mot bakgrund av 
detta bedömer vi att det inte är sannolikt att studien går att återskapa med samma 
resultat.  

K ategorier i resultatredovisning 

Inom innehållsanalys är en grundprincip att de kategorier som tas fram helst skall 
vara uttömmande och att materialet bara bör passa in i en kategori. Material får 
heller inte falla emellan två kategorier. I praktiken är detta dock en princip som är 
svår att fullfölja. Detta beror på att empirin består i människor och deras 
upplevelser och därför inte går att dela in i kategorier då upplevelser är alltför 
komplexa (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008:163). Under analysprocessen 
upplevde vi vissa svårigheter i att placera materialet i enbart en kategori. Vissa 
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meningsbärande enheter var så pass flertydiga att de skulle kunnat passa in i flera 
kategorier och i dessa fall lät vi det som var mest framträdande styra valet av 
kategori. I och med detta finns det även en risk för att vissa av kategorierna 
överlappar varandra. Exempelvis har vi placerat meningsbärande enheter som rör 
uppfattningen om informanten 

tt jag är som vanligt här inne i huvudet
kunnat sammanföras till en gemensam kategori men då vi ansåg att de 
meningsbärande enheterna innehöll vissa skillnader valde vi att placera dem i 
olika kategorier för att göra informanternas utsagor rättvisa.  

Övriga metodologiska överväganden 

En av studiens styrkor är att vi har varit tre personer som har turats om att 
intervjua informanterna. Intervjuerna genomfördes av oss två och två och vi 
tänker att de olika konstellationerna av oss som intervjuare var till vår fördel då vi 
uppmärksammade olika saker, ökade möjligheten till en fungerande personkemi 
med informanterna samt att vi ställde frågorna på olika sätt. Att vi är tre personer 
ökar även studiens trovärdighet då vi har analyserat det insamlade materialet både 
var för sig och tillsammans (Larsson, 2005:21). När vi i våra oberoende 
tolkningar har kommit fram till liknande resultat ökar studiens kvalitet ytterligare. 
Vi har samtidigt haft djuplodande diskussioner utifrån våra enskilda tolkningar, 
där vi tillsammans har reflekterat över dessa samt andra möjliga tolkningar.   

Ett alternativt tillvägagångssätt för att undersöka hur äldre personer upplever att 
åldras och vad samtal kan ha för betydelse för dem, hade kunnat vara 
fokusgruppintervjuer. Detta då informanterna hade kunnat relatera till varandras 
upplevelser och fått se fenomenet ur andra perspektiv (Dahlin-Ivanoff, 2011:74). 
Dock finns det en risk för att informanterna inte hade känt sig bekväma med att 
dela med sig av sina upplevelser inför främmande människor på samma sätt som 
de gjorde under de enskilda intervjuerna. En kritik som kan riktas mot 
fokusgruppsintervjuer är att om deltagarna känner varandra sedan tidigare kan det 
bli svårare att prata öppet om sina upplevelser (Dahlin-Ivanoff, 2011:77). Då 
informanterna bor på samma boende skulle det kunna innebära att de känner 
varandra och dessutom hade det kunnat påverka informanternas anonymitet. 
Utifrån detta ansåg vi att enskilda intervjuer passade bättre för att fånga de äldres 
subjektiva upplevelser och för att få en så innehållsrik empiri som möjligt. 

Som forskare är det alltid av betydelse att vara ärlig med och ha insikt i sina 
tvivel och svagheter samt att redogöra dessa för läsaren, istället för att försöka 
undanhålla dem. Detta för att bidra till att öka studiens kvalitet och trovärdighet 
(Ahrne & Svensson, 2011:27). En eventuell svaghet som skulle kunna finnas i vår 
studie återfinns i urvalet. Tanken var att vi skulle komma i kontakt med 
informanterna via verksamhetscheferna på de servicehus vi slumpat fram. Vi 
hade tänkt att verksamhetscheferna skulle dela ut informationsbreven till alla 
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boende så att de själva fick anmäla sitt intresse. Dock överlät verksamhetschefen 
för servicehuset Berget denna uppgift till fritidsansvarige som i sin tur 
informerade och tillfrågade utvalda personer på boendet om de var intresserade 
av att delta i studien. Detta kan ha lett till att de tillfrågade personerna svarade ja 
på grund av deras relation till fritidsansvarige och inte på eget initiativ. När vi var 
på servicehuset Ängen för att informera och tillfråga eventuella informanter är vi 
medvetna om att det kan ha varit svårt att tacka nej till att delta då vi frågade dem 
personligen. Vid intervjutillfällena blev det dock tydligt att det fanns ett genuint 
intresse hos samtliga informanter för att delta i studien.  

Vår förförståelse kan ha påverkat tolkningen och bearbetningen av materialet. 
Förförståelsen bygger bland annat på erfarenheter från socionomutbildningen och 
från arbetslivet. I och med att två av författarna har praktisk erfarenhet av att 
arbeta med äldre medan en av författarna saknar denna erfarenhet har 
diskussionerna varit mycket innehållsrika. Detta då vi har kunnat växla mellan 
och utbyta erfarenheter och nyfiket ifrågasättande och på så sätt använt vår 
förförståelse som en resurs.  

  



32 
  

  

8. Resultatredovisning och analys 

Vi kommer nu att redogöra för och analysera vår empiri som består av sex 
intervjuer. Detta kommer att ske genom att vi presenterar de olika kategorier som 
vi fann i analysprocessen under respektive tema, Åldrande & identitet, 
Förändringar och Samtal & reflektion. Resultatet kommer att analyseras i 
förhållande till våra teoretiska utgångspunkter gerotranscendensteorin och det 
interaktionistiska perspektivet, samt till tidigare forskning.  

I återgivandet av informanternas berättelser har vi i vissa fall valt att omformulera 
särskilda delar för att säkerställa informanternas anonymitet. Namnen på 
informanterna är fingerade och i vissa fall i texten har även dessa namn tagits bort 
för att värna om informanterna. I de fall som vi har citerat informanterna har vi 
ersatt namn och platser med X. Identifierbara uppgifter och överflödiga ord och 

.  

Informantpresentation 

Under den här rubriken kommer vi att presentera våra informanter. Innehållet i 
presentationerna skiljer sig delvis åt då vi har låtit det som vi uppfattat som 
viktigt och karaktäristiskt för varje person, styra istället för att utgå ifrån 
förutbestämda punkter såsom civilstånd, hälsotillstånd eller tidigare yrke. 
Presentationerna består av informanternas egna ord och är inte fiktiva, dock har vi 
tagit bort vissa attribut som kan vara identifierbara.  

Isabella 

Isabella är 76 år och har bott i sin servicelägenhet i tre år. För två år sedan 
förlorade hon sin man och två andra nära anhöriga under en kort period och detta 
är något som hon ofta tänker på sedan dess. Trots förlusterna är Isabella nöjd med 
sin tillvaro och har bland annat hittat en betydelsefull relation i en gammal 
ungdomsvän. Hon har flera väninnor som hon har god kontakt med och gärna 
hälsar på eller pratar i telefon med. Isabella har tidigare ägnat sig åt både sång och 
dans och tycker om att lyssna på musik och drömma sig tillbaka.  

Stine 

Stine, 80 år, har bott i sin servicelägenhet i ungefär ett år. Hon kommer 

tycker att en förutsättning för att bo i servicelägenhet är att man ska vara aktiv, 

Stine har två döttrar som står henne väldigt nära och hon tycker om att hjälpa 
andra och försöker ordna saker för att förbättra situationen för andra. 
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Oskar 

Oskar är en 79-årig man med glimten i ögat som alltid har nära till skratt. Han 
brukar inte delta i aktiviteterna på boendet utan hans stora fritidsintresse är 
sommarstugan som han gärna åker ut till och pysslar med så fort vädret tillåter. 
Förutom stugan lägger Oskar mycket tid på sin familj som han har nära kontakt 
med. Oskar har bott i sin servicelägenhet sedan tre år tillbaka då han flyttade dit 
tillsammans med sin fru som gick bort för en kort tid sen. Sedan dess upplever 
Oskar en stor tomhet då de varit tillsammans i nästan 60 år, men trivs ändå bra i 
sitt hem.  

Maja 

Maja är 78 år och har bott i sin servicelägenhet i lite mer än ett år. Hon har två 
barn och flera barnbarn. Hon tycker om att gå i affärer och kolla på kläder, gå på 
teater och se på film men framförallt tycker hon om att resa. Även egentid är 
något som är värdefullt för Maja. Till sin personlighet är hon öppen och glad och 
hon har en positiv inställning till livet. Hon pratar gärna i telefon med sina 
väninnor och har en bra kontakt med sin närmaste granne.  

Hanna 

Hanna har fyllt 92 år och har bott i sin servicelägenhet i sex år. Hon har varit änka 
i över 30 år och tänker fortfarande mycket på sin man som hon saknar. Hanna har 
tre barn och är både gammelmormor och gammelfarmor. Hanna tycker om att gå 
på servicehusets aktiviteter och den aktivitet som hon tycker bäst om är 
gymnastiken. Det är viktigt att hålla kroppen igång och att vara på benen. Hanna 
har i hela sitt liv tagit hand om andra och gör det fortfarande när hon kan. Att vara 
aktiv och företa sig saker har alltid varit viktigt för Hanna.  

Viktor 

Viktor, 65 år, flyttade till sin servicelägenhet för ungefär en månad sedan. Viktor 
har en stor umgängeskrets med vänner som han känt sedan barndomen och som 
är av väldigt stor betydelse för honom. Han har jobbat som byggare vilket 
fortfarande är viktigt för honom, då han tycker om att vara ute och gå och känna 
igen det han har åstadkommit. Viktor värdesätter fysisk och psykisk träning högt, 
då han anser att det är viktigt med en god hälsa. Han har åsikter om samhällets 
vård av äldre och har invändningar mot hur den bedrivs.  
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Åldrande & identitet 

Att åldrandet kan påverka identiteten är något som framträdde i informanternas 
berättelser. I det här temat belyses ämnet ur olika perspektiv genom kategorierna: 

 

 

I informanternas utsagor kan vi urskilja en kluvenhet inför den egna åldern som 
siffra, både när det gäller upplevelsen av den egna åldern och vilken betydelse 
den tillskrivs. Denna kluvenhet bottnar sig i att informanterna kan identifiera sig 
med sin ålder, samtidigt som åldern känns främmande för dem: 

Det är sånt där som man kommer på då dagligdags att man är så 
jävla gammal  men man känner sig inte så gammal. 

Viktor, 65 

Åldern i sig, som siffra, är något som får informanterna att känna sig gamla. 
Många av informanterna tycks inte reflektera över sin ålder som siffra vanligtvis, 
men när detta kom på tal under intervjuerna blev de ställda och tyckte inte att de 
kände sig så gamla. Att inte kunna identifiera sig med sin ålder som siffra är 
något som bland annat uttrycks i detta citat: 

Jag tycker inte att jag är så gammal som jag är när man läser på pappret då. 

Viktor, 65 

Riitta-Liisa Heikkinen (2000) menar i sin studie, där hon jämförde hur personer 
vid 80 respektive 85 års ålder upplevde sin åldrandeprocess, att de intervjuade 
upplevde att det fanns en gräns för att känna sig gammal mellan 80 och 85 års 
ålder. Flera av informanterna i vår studie pratade om sitt åldrande som om det 
finns en gräns för att känna sig gammal, som vissa av dem har passerat medan 
vissa inte har det. Stine uttryckte tydligt att gränsen gick vid 80 vilket även övriga 
informanter verkar uppleva enligt vår tolkning. Intressant var dock att Hanna inte 
tycktes uppleva att hon passerat denna gräns trots att hon var äldst av de 
intervjuade. Vi fann detta tänkvärt då hon enligt Heikkinens studie torde ha gjort 
det för längesedan. En anledning till att Hanna inte känner att hon har passerat 
gränsen för att bli gammal kan enligt vår tolkning vara att hennes fysiska hälsa är 
så pass bra. Vi kan tänka oss att de personer som deltog i Heikkinens studie vid 
uppföljningen hade försämrats så pass mycket i sitt hälsotillstånd att de av denna 
anledning kände att de hade blivit gamla.  
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Informanterna tycker inte att deras åldrande har medfört någon större skillnad 
eller att det har påverkat deras identitet. De upplever att de är som vanligt och att 
åldrandet inte automatiskt behöver innebära några större skillnader. Samtliga 
informanter uttryckte att de är samma gamla person och Maja tycker inte att hon 
enbart på grund av sin ålder behöver klä sig som att hon vore gammal. Vi ställer 
oss då frågan om det finns en norm för hur äldre människor ska klä sig. Kan det 
vara så att Maja av denna anledning tar avstånd från att se sig själv som gammal 
och motverkar ovissheten över sin identitet gen  
Vi tolkar Majas tankar som att hon inte känner sig gammal i sinnet, vilket var ett 
återkommande tema i intervjuerna då samtliga informanter enligt vår tolkning 
snarare upplevde att det var kroppsliga förändringar som fick dem att känna sig 
gamla. Detta är något som Whitaker och Anbäcken (2012) tar upp i sin forskning, 
där de beskriver att de äldre kan uppleva en kluvenhet inför kroppens åldrande 
och existentiella frågor vilket kan leda till en osäkerhet över den egna identiteten. 
Vi tolkar detta som att den äldre kan uppleva en obalans mellan sin fysiska och 
psykiska ålder, när kroppen åldras snabbare än sinnet, vilket är något som vi 
tydligt kan se hos våra informanter:   

men det enda som jag känner det känns ju i kroppen (paus) en är inte så 
mjuk längre inte. 

Oskar, 79 

Utifrån vårt material tolkar vi det som att det finns en viss medvetenhet hos 
informanterna om deras ålder och att de 
acceptans. Att åldern som siffra, kroppens förändringar och hur de känner sig i 
sinnet inte överensstämmer kan vara en orsak till detta. En annan anledning kan 
vara att den generaliserade andre, enligt det interaktionistiska perspektivet 
(Tornstam, 
äldre vill dä
negativa attityder. Enligt jagdimensionen i Tornstams (2005) 
gerotranscendensteori medför den ökade medvetenheten om kroppens 
begränsningar att den äldre upplever att pusselbitarna i livet faller på plats. Som 
vi beskrev ovan tolkade vi det som att informanterna inte accepterade varken sina 
kroppsliga förändringar eller sin ålder, vilket trots en medvetenhet om detta inte 
får pusselbitarna att falla på plats. Gerotranscendensen riskerar därför att bromsas 
av denna kluvenhet.  

 

I den här kategorin beskrivs informanternas förhållningssätt till ålder och 
åldrandeprocessen på en generell nivå, snarare än till den egna åldern, vilket 
behandlades i föregående kategori. I intervjuerna framkom det att det finns flera 
olika sätt att förhålla sig till ålder, som kan delas upp i en något mer positiv, 
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accepterande inställning och en mer negativ, förnekande inställning. Vilken 
inställning den äldre har är nära sammankopplat med hur denne hanterar 
åldrandet.  

Många av informanterna ser åldrandet som något negativt, vilket de vid 
upprepade tillfällen uttryckte genom starka ord; att det är sorgligt och som något 
otroligt hemskt. De negativa känslor som de äldre kopplar till åldrandet kan 
hanteras genom att de på olika sätt försöker att kämpa emot. Utifrån vårt material 
tolkar vi det som att hanteringen antingen sker psykiskt, genom förnekelse och 
ignorans, eller fysiskt, genom träning och motion. Enligt vår uppfattning är 
anledningen till att informanterna kämpar emot sitt åldrande att de vill fortsätta 
vara unga, vilket två av dem tydligt uttrycker. Vi frågar oss om det kan vara så att 
de vill fortsätta att vara unga för att de helt enkelt vill fortsätta leva, och för att 
ung förknippas med framtidstro och hopp medan gammal förknippas med att livet 
lider mot sitt slut och att framtidstron därför är liten. Det behöver inte bara vara 
åldrandet i sig som gör att informanterna kämpar emot, det kan även vara just 
ordet gammal som har en negativ klang. Oskar uttrycker sin motvilja på detta sätt: 

Ja (skratt) jag vill inte bli äldre  jag försöker att hålla mig kvar i det unga.  

Oskar, 79 

Några av de äldre har även en positiv inställning till åldrandet och väljer att se det 
som något bra. Denna inställning hjälper dem att acceptera sitt eget åldrande och 
att se fördelar med det. När Maja pratar om att hon inte tycker om ordet gammal 
säger hon att man som äldre inte behöver tänka på hur gammal man är, utan att 
man istället kan tänka att man har levt i många år. Detta är ett talande exempel på 
hur den äldres val av förhållningssätt påverkar acceptansen gentemot åldrandet. 
Även Viktor väljer att tänka bort åldrandets eventuella negativa innebörder och 
fokuserar istället på det positiva, vilket i hans fall innebär att göra det han kan. I 
citatet nedan svarar Stine på vad som är positivt med att åldras:  

Det är väl det att man får glömma (ler) och vara glömsk  det krävs ju inte 
lika mycket av en man får vara lite hur man vill (skratt).  

Stine, 81 

En uppdelning mellan de olika inställningarna till åldrandet är inte helt 
okomplicerad att göra. Det finns en gråzon mellan de accepterande, positiva och 
de förnekande, negativa. Några av informanterna har ett förhållningssätt mot 
åldrandeprocessen som präglas av känslor av uppgivenhet och dysterhet men 
accepterar trots detta åldrandet. För att exemplifiera denna typ av inställning så 
finner en av informanterna det ledsamt att allt tar längre tid, samtidigt som hon 
kan acceptera det då  har . Detta är något som Gunnarsson 
(2009) tar upp i sin forskning, då hon beskriver hur äldre människor behöver hitta 



37 
  

  

sätt att hantera de nya förutsättningar som uppstår i samband med åldrandet. 
Informanten i ovanstående exempel upplever att allting tar längre tid, vilket är en 
ny förutsättning, men hanterar detta genom att tänka att det inte gör något, då hon 
har tid. Hennes accepterande förhållningssätt medför att hon kan anpassa sig till 
de nya förutsättningarna och hitta nya sätt att utföra saker på, istället för att 
förneka och kämpa emot. 

Enligt gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005) kan den äldre bortse från 
samhällets normer och värderingar allt mer i utvecklingen mot gerotranscendens. 
Vi tänker oss att när de intervjuade i vår studie tänker positivt är detta ett tecken 
på gerotranscendens, medan de när de är inne i det negativa tänket inte har 
kommit lika långt i gerotranscendensen. Detta då de fortfararande håller fast vid 
rådande normer och värderingar, ofrivilligt eller ej.  

 

Vi har bland informanterna märkt ett tydligt avståndstagande från och en stor 
rädsla inför att bli På olika sätt beskrivs en fruktan i form av 
skräckscenarion, där informanterna kan relatera till personer i sin omgivning som 
på något sätt har försämrats i sitt hälsotillstånd. De intervjuade personerna kan 
inte identifiera sig med dessa personer som de beskriver som mycket äldre än vad 
de själva är.  

Svensson (2006) menar att det innebär en stor förändring för en person att bli 
klassad som äldre vilket kan leda till att personen upplever en ovisshet kring sin 
identitet. Detta är även något som vi kan se i vår empiri. Som vi behandlat i 
tidigare kategorier så finns det en stark vilja att kämpa emot åldrandet vilket tar 
sig uttryck genom att informanterna drar en gräns mellan sig 

 slippa denna ovisshet. Den tydliga gränsen 
hjälper dem därför att känna sig trygga i sin identitet genom att de ser att de själva 
är relativt oförändrade jämfört med de personer som de ser som äldre. Att vara 
självständig och klara saker själv tycks vara betydelsefullt för den egna 
identiteten och tanken på att inte kunna göra detta är en stor farhåga. Hanna 
uttrycker sitt avståndstagande gentemot de andra på servicehuset genom att 
poängtera att hon bäddar sin säng själv, vilket många inte gör. Eftersom att detta 
är något som hon fortfarande kan göra själv ser hon en skillnad mellan sig själv 
och de andra som hon därför ser som gamla. För Hanna är det viktigt att kunna 
utföra sådana saker som bäddning själv för att inte känna sig gammal och för att 
behålla sin identitet. Farhågan att inte kunna göra någonting själv och bli som 

 

 bara sitta där dag ut 
och dag in och inte kunna ta sig för med nåt (paus) det måste ju vara 
fruktansvärt.  

Isabella, 76 
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En informant svarar här på frågan om 
det finns någon hon kan umgås med på servicehuset: 

 
men det finns dom som man tyr sig till för dom är i alla fall dom som är bäst.  

Stine, 80 

Det framkom under intervjun att Stine helst inte umgås med dessa personer som 
 

samt att de personerna är de som är piggast i kropp och/eller sinne. Hos flera av 
de andra informanterna finns liknande tankegångar om andra äldre, på eller 
utanför boendet. Att undvika att umgås med dem skulle kunna vara ett sätt att 
förskjuta tankarna på det egna åldrandet och eventuella försämringar som det kan 
medföra. Detta ser vi som ett medvetet val och det är någonting som Tornstam 
(2005) tar upp i sin gerotranscendensteori. I dimensionen personliga och sociala 
relationer menar Tornstam att den äldre blir mer medveten i sitt val av umgänge 
och därmed väljer bort icke gynnsamma relationer. Vi tolkar detta som att den 
äldre kan välja bort relationer som de mår dåligt av och som framkallar ängslan 
över det egna åldrandet.  

 

I den här kategorin kommer vi att diskutera hur förändringar som kommer med 
åldrandet kan påverka identiteten. Det kan dels handla om att informanterna 
förlorar delar av sin identitet och dels om att de finner en trygghet i att känna att 
de har sin identitet i behåll.  

Många av de intervjuade förlorade en stor del av sin identitet i och med att de 
slutade arbeta. För många av dem utgjorde deras arbete en stor del av identiteten 
då de varit på samma arbetsplats under större delen av sitt yrkesverksamma liv. 
Flera av dem uttrycker en stor saknad när de berättar om sitt arbete och vissa av 
dem upplevde en sorg över att behöva gå i pension. Att inte kunna förvärvsarbeta 
och bidra med något till samhället är något som kan påverka den äldres syn på sig 
själv:  

åtråvärd för världen och för arbete och sånt där man är ju i en klass.  

Stine, 80  

Det finns forskning (Andersson, Edberg, Hallberg, 2008; Borglin, Edberg, 
Hallberg, 2005) som visar att det är viktigt för äldre att ingå i en kontext och 
kunna bidra, att ha en roll och att fortsätta vara aktiva vilket bekräftas i vår 
studies empiri. Den äldres identitet kan förutom yrkesrollen även utgöras av 
intressen såsom sport, sång eller dans. Vi tänker att när den äldre inte längre kan 
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ägna sig åt sitt intresse i samma utsträckning som tidigare kan identiteten därför 
äventyras. Vidare utgör även rollen som make eller maka en stor del av 
identiteten för många av informanterna och en förlust av sin livskamrat kan 
därmed också innebära att identiteten påverkas. Flera av informanterna har varit 
tillsammans med sin partner under större delen av sitt liv och upplever att 
förlusten innebär en stor omställning:  

Vi var allting för varandra och vi förstod varandra och vi tänkte samma saker.  

Hanna, 92 

Att gå från att vara maka eller make till att bli änka eller änkling kan innebära att 
den äldre tvingas att omforma sin identitet. Vi kan se att de informanter som levt 
utan sin partner i många år har lärt sig att acceptera sin nya roll medan de som 
förlorat sin partner nyligen fortfarande verkar främmande inför den nya rollen och 
har svårt att vänja sig vid den.  

Under intervjuerna upplevde vi att många av informanterna fann en stor glädje 
och trygghet i att känna igen sig själva och att vara som de alltid har varit. Många 
av dem identifierar sig med samma saker som tidigare, exempelvis Oskar som 
under hela sitt liv varit skojfrisk och tyckt om att luras. Under intervjun 
poängterade han att han fortfarande är likadan, och vi upplever att detta är något 
som han gläds åt. Ytterligare något som informanterna kunde glädjas över var att 
åldrandet inte bara fört med sig negativt laddade roller utan även positiva roller, 
exempelvis beskrev många av dem en stor glädje i att ha blivit farmor, 
gammelmormor eller morfar. I den kosmiska dimensionen i teorin om 
gerotranscendens (Tornstam, 2005) beskrivs att den äldre kan uppleva och lägga 
vikt vid en ökad samhörighet i och med insikten om att denne utgör en länk i 
generationskedjan. Att få den nya rollen som exempelvis farmor kan därför enligt 
vår mening göra att den äldre flyttar fokus från sig själv och allt mer ser sig själv 
som en del av en helhet vilket kan bidra till en ökad acceptans inför sitt nya jag. 
Förutom att informanterna själva kan känna igen sig själva verkade det även vara 
betydelsefullt att andra ser på dem på samma sätt som tidigare: 

Jag tycker jag är samma Isabella  dom säger ju det här nere att jag alltid är 
så glad och pigg och det är jag nog med för det mesta.  

Isabella, 76 

 

Trots ovissheten och den kluvna inställningen till sitt eget åldrande finns det ändå 
saker som gör att informanterna känner meningsfullhet i tillvaron. Enligt vår 
tolkning av materialet kan det som är meningsfullt hjälpa informanterna att 
hantera sitt åldrande och bidra till en ökad livskvalitet.  
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Två av informanterna sade dock uttryckligen under intervjuerna att de i viss 
bemärkelse inte upplever sin situation som meningsfull. För en av dem handlar 
det om att umgänget på boendet inte är det önskvärda och att det därför inte känns 
särskilt meningsfullt att vara gammal och att bo på boendet. Den andra 
informanten upplever att den intensiva kontakten med sjukvården påverkar den 
nuvarande situationen så att den inte känns meningsfull. Vi uppfattar detta som 
att umgänge och hälsa är två viktiga faktorer för att den äldre ska kunna känna 
meningsfullhet i vardagen. Att hälsan kan påverka förmågan att känna 
meningsfullhet är även något som Heikkinen (2000) belyser i sin forskning.  

Trots att några av informanterna ibland upplevde sin vardag som meningslös 
berättade samtliga informanter att det finns många saker i deras liv som gör att 
det känns meningsfullt. Vad som är meningsfullt är olika från person till person 
samt beroende på vilken situation de befinner sig i. Det kan röra sig om 
vardagliga saker i form av att exempelvis kunna sätta på kaffebryggaren, till mer 
övergripande saker som att den egna och närståendes hälsa får vara i behåll. Flera 
av informanterna lade ett stort värde i att kunna hjälpa och glädja andra, det tycks 
vara betydelsefullt att känna sig värdefull för andra. För en av informanterna 
innebar meningsfullhet att ha minnet i behåll och för en annan att ha sällskap av 
sin katt. Det kan också röra sig om att resa eller att få egentid. En av 
informanterna uttrycker meningsfullhet på följande sätt: 

Det går inte bara att spela bingo eller lyssna på gudstjänst och sånt 
måste ju få lite vanlig input och lite sådär och nu blir det ju lättare i och med att 
det blir vår och sommar  man känner dofter och man hör fågelsången och 
ser alltihopa det andra det är ju naturligtvis mycket mer värt än att sitta och 
glo på aktuellt.  

Viktor, 65 

I den kosmiska dimensionen i gerotranscendensteorin beskriver Tornstam (2005) 
att den äldre lär sig att glädjas åt små saker i vardagen, istället för storartade 
händelser. Att kunna glädjas åt små saker i vardagen tolkar vi som att det är dessa 
saker som gör att livet känns meningsfullt. Detta är något som vi tydligt kan se i 
vår empiri då informanterna berättar om hur just vardagliga saker såsom att sätta 
på kaffebryggaren eller att höra fågelsång är det som får dem att känna glädje och 
meningsfullhet.  

Överlag förefaller även självständighet vara en stark faktor för att informanterna 
ska uppleva sin tillvaro som meningsfull, det kan innebära att kunna tala för sig 
och att kunna gå och handla utan att behöva stöd av personal. Gunnarsson (2009) 
lyfter i sin studie fram att självständighet är något som äldre värdesätter och att 
trots ändrade fysiska förutsättningar kunna bevara kontrollen över sitt liv. Detta är 
något som gör att livet fortfarande kan kännas meningsfullt. Vi anser att vår 
empiri bestyrker Gunnarssons resultat, då våra informanter fann sin 
självständighet som meningsfull och viktig.  
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Förändring 

Att åldrandeprocessen för med sig förändringar av olika slag, både hos den äldre 
själv och hos närstående och att detta är något som påverkar den äldres liv i stor 
utsträckning var mycket framträdande i informanternas berättelser. I detta tema 
kommer vi att därför att skildra dessa förändringar utifrån följande kategorier: 

så länge man är klar i 
 

 

 

Denna kategori innehåller de delar av informanternas berättelser som rör 
närståendes sjukdom och/eller bortgång. Att förlora en livskamrat, en nära vän 
eller en familjemedlem innebär en stor förändring och i och med detta även en 
stor omställning för den äldre. För att klara av detta behöver den äldre därför hitta 
ett sätt att hantera förändringen på.  

När en person i den äldres närhet drabbas av en psykisk eller fysisk sjukdom kan 
detta väcka olika känslor hos den äldre. Hos många finns en oro och rädsla för att 
tillståndet ska försämras eller att sjukdomen ska leda till att personen går bort. En 
av informanterna oroar sig för och tänker ofta på sitt barn som har drabbats av 
sjukdom. 
uppfattning är den förändring som både har påverkat och som påverkar henne 
mest. Denna uppfattning fick vi då informanten upprepade gånger återkom till att 
prata om sitt barn under hela intervjun. En annan känsla som är påtaglig hos flera 
av informanterna är sorg över att se hur deras närstående förändras och blir 
sämre. Många av informanterna har levt nära personen under en längre tid och 

 hur de har förändrats, exempelvis genom att de inte längre är så aktiva som 
de en gång varit eller att deras kroppar förtvinar. Några av informanterna 
upplever även en sorg över att den närståendes personlighet har förändrats till 
följd av exempelvis demenssjukdom. En annan följd av detta är att personerna 
inte heller känner igen informanterna och att de därför inte längre kan umgås på 
samma sätt. Saknad är därför något som är nära sammankopplat med sorg, då 
informanterna saknar de närstående så som de var förr.  

Det negativa med att åldras är väl det här med ensamheten  när väninnor 

är ju dementa båda två.  

Isabella, 76 

Ovanstående citat visar vilka känslor en närstående persons sjukdom kan väcka 
hos den äldre. För informanten ovan är väninnorna i princip bortgångna, trots att 
de fortfarande är i livet. Att förlora en närstående och den förändring som det 
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innebär är något som tycks påverka många av informanterna mycket. När en 
närstående går bort lämnar denne en stor tomhet efter sig och den äldre upplever 
sorg och saknad. Oavsett om personen gått bort efter en lång tids sjukdom eller 
om bortgången kom plötsligt är det en stor omställning för den äldre att vänja sig 
vid att vara ensam. Enligt vår uppfattning blir saknaden och sorgen mer påtaglig i 
situationer som informanterna tidigare har delat med de personer som de mist, 
vilket en av informanterna uttrycker i följande citat: 

kvällen och sen satt en här och kuckilura lite.  

Oskar, 79 

Det finns olika sätt att hantera sorgen och saknaden på och i vår empiri kan vi 
urskilja tre olika sätt. Flera av informanterna intar ett undvikande förhållningsätt, 
där de undviker att hälsa på sina närstående om de är sjuka och låter bli att tänka 
på dem om de har gått bort. För att undvika tanken på den de har förlorat kan de 
äldre sysselsätta sig med saker som får dem att tänka på annat. Det kan 
exempelvis vara att delta i aktiviteter, umgås med andra, städa eller gå ut och gå. 
Ett annat sätt att hantera förluster på är att inta ett avvaktande förhållningssätt 
som baseras på tankesättet 
bygger på att aktivt se framåt samtidigt som den äldre bevarar personen, som 
denne mist, i tanken. Att äldre kan använda sig av olika förhållningssätt för att 
hantera den förändring som en förlust innebär är något som framkommer i 
Gunnarsons (2009) forskning. Två av de förhållningssätt som vi funnit i vår 
empiri och beskrivit ovan, det undvikande och det framåtblickande, går även att 
återfinna i Gunnarssons resultat. Det framåtblickande förhållningssättet illustreras 
i nedanstående citat, där det första visar hur den äldre blickar framåt och det 
andra hur den äldre bevarar den bortgångna personen i minnet: 

 

Oskar, 79 

Jag tror att han är med mig.  

Hanna, 92 

Enligt gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005) kan yttre faktorer, som 
exempelvis livskriser, accelerera gerotranscendensen. Att en person som står den 
äldre nära insjuknar eller går bort anser vi kan leda till en livskris för den äldre 
vilket då torde påskynda gerotranscendensen. Krisen kan enligt vår tolkning göra 
att den äldre börjar reflektera över livet och de förändringar som hör åldrandet 
till, varför transcendensen kan öka. 
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Till skillnad från föregående kategori som rörde förändringar hos andra handlar 
denna kategori om förändringar som rör informanten själv. Vi kommer här att ta 
upp fysiska och psykiska förändringar, flytten till servicehuset samt vilka 
konsekvenser dessa förändringar får och hur de äldre hanterar dem.  

Förändringarna som sker fysiskt och psykiskt kan bero på flera olika saker, varav 
vi har uttolkat följande tre utifrån vårt material: sjukdom, olycka eller naturligt 
åldrande. Exempel på sjukdomsrelaterade förändringar är Parkinsons, cancer, 
reumatism och stroke. Med olyckor menar vi att informanten har varit med om en 
fallolycka. Förändringar som beror på naturligt åldrande är stelhet, försämrat 
minne samt värk i muskler och leder. Vi kan utifrån informanternas skildringar 
utläsa att det tycks vara lättare att hantera och acceptera de förändringar som 
beror på sjukdom eller olycka än de förändringar som är åldersrelaterade. Vi 
tänker att detta beror på att det enligt informanterna är mer accepterat att vara 
dålig på grund av en sjukdom eller olycka, då detta enligt dem inte behöver ha 
med ålder att göra utan kan drabba vem som helst. Förändringar som däremot 
beror på just åldrande kan därför vara svårare för den äldre att finna sig i, för som 
vi tidigare beskrivit finns det en motvilja till att se sig själv som gammal. Att 
uppleva förändringar som beror på åldrandet kan därför vara känsloladdat då 
informanten inser att det är på grund av att denne blivit äldre. Exempel på detta 
visas i följande citat där informanten beskriver en situation där han ska utföra en 
praktisk syssla i hemmet som tidigare inte utgjort något problem: 

 då får jag ligga och krypa in under såhär (paus) och så skulle jag ta mig 
mig (skratt) (paus) 

tror jag hade och göra tio minuter innan jag kom opp sen. 

Oskar, 79 

Ett exempel på en psykisk förändring som kommer med åldrandet är som vi 
tidigare nämnt försämrat minne. Denna förändring kan enligt en av informanterna 
ändock accepteras i viss mån trots att den är åldersrelaterad då denne kan se sig 
själv som relativt frisk jämfört med dem som har en demenssjukdom, vilket är ett 
resonemang som återfinns hos flera av informanterna. En annan möjlig förklaring 
kan vara att förändringen sker gradvis och att den äldre på så sätt kan se det 
försämrade minnet som en naturlig process som kommer med åldrandet. Detta är 
även något som Heikkinen (2000) lyfter fram i sin studie där hon menar att 
kroppsliga förändringar som uppkommer gradvis kan vara lättare att acceptera. På 
samma sätt kan dessa informanter jämföras med den grupp äldre som 
Hammarström och Torres (2005) benämner som de accepterande. Gemensamt för 
de äldre i denna grupp är nämligen att de känner en acceptans inför 
förändringarna som kommer med åldrandet och kan därför hantera sin situation.  
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Att förändras psykiskt eller fysiskt kan få olika negativa konsekvenser för 
informanterna. De beskriver på olika sätt hur de på grund av förändringarna inte 
längre kan göra saker som tidigare varit viktiga och betytt mycket för dem. En 
informant uttrycker en sorg över att inte kunna dansa längre, en informant saknar 
att resa och en annan uttrycker vemod över att inte kunna köra bil längre. 
Ytterligare en konsekvens som kan komma med åldrandet är att flytta till ett 
servicehus, vilket samtliga av de intervjuade har gjort. Flytten innebär även en 
stor förändring i sig eftersom att den äldre kan uppleva det som ett stort och 
omständligt projekt rent praktiskt och kan uppleva en ovisshet inför sin framtida 
boendesituation. Vi kan i vår empiri finna ett mönster i att det finns en oro och 
rädsla inför flytten som bottnar sig i hur det kommer att vara att träffa nya 
människor och hur de kommer att trivas. Samtliga informanter kan dock med 
facit i hand känna att denna ängslan var obefogad då de trivs bra och tycker att 
flytten har haft en positiv inverkan på deras mående. Informanten nedan uttrycker 
det på följande sätt: 

verkligen (paus) för det tar ju ett tag innan man bor in sig (paus) så men så 
det har gått bra.  

Isabella, 76 

För att kunna hantera de förändringar som sker hos den äldre själv behöver denne 
hitta sätt att tänka och agera på. Vi ser att det är vanligt hos informanterna att 
tänka på hur andra hanterat förändringar och ha dessa som förebilder för sin egen 
hantering av förändringar. Vidare är det även vanligt förekommande att själv 
skapa motton och tankesätt för att kunna ha en positiv inställning istället för att 
låta sig tyngas ned av förändringarna. Informanterna uttrycker denna positiva 
inställning bland annat i följande citat: 

 

Hanna, 92 

Huvudsaken är att man har roligt.  

Isabella, 76 

Informanterna kan också ha ett mer accepterande tankesätt, där de finner sig i att 
förändringarna är en del av livet: 

Det ska ju va lite jobbigt alltså det är ju det som är livet. 

Maja, 78 

Ja det är ju så var och en har sina bekymmer.  

Viktor, 65 
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Ett annat sätt att hantera förändringar är att aktivera sig genom motion eller 
umgänge. Flera av informanterna uppger att det är viktigt för dem att utöva fysisk 
aktivitet, då det dels kan vara ett sätt att hålla sin kropp i form och dels kan hjälpa 
dem att hantera smärta. En av informanterna går exempelvis och simmar istället 
för att ta värktabletter. Att aktivera sig genom att umgås med andra och på så sätt 
komma på andra tankar är ett annat sätt att hantera förändringar på.  

En av informanterna skiljer sig från de andra då han tydligt uttrycker att det är 
väldigt viktigt för honom att veta hur det nuvarande hälsotillståndet ser ut och 
kommer att utvecklas för att kunna hantera det. Trots att detta enligt honom är 
något grundläggande får han inte denna information varpå han gör denna liknelse:  

man på bensin och så vidare. 

Viktor, 65 

 

En annan stor förändring för informanterna som kommer med åldrandet är att de 
inte längre klarar sig själva utan behöver ta emot hjälp. Vilken inställning de har 
till detta ser olika ut beroende på hur de upplever sitt behov och vilken värdering 
de lägger i att ta emot hjälp. I vår empiri kan vi se en skillnad mellan att 
informanterna i vissa fall tycker att det är okej att ta emot hjälp medan de i andra 
fall inte kan tänka sig detta.  

En grundläggande tankegång som finns hos alla de intervjuade är att det går bra 
att ta emot hjälp så länge det sker på den äldres egna villkor. De har ofta en klar 
och tydlig bild av vilken hjälp de anser sig behöva och ett av villkoren som ska 
uppfyllas för att hjälpen ska kännas acceptabel är att den äldre ska be om hjälpen 
själv. De andra villkoren är att hjälpen ska utföras på mitt sätt, så som den äldre 
själv skulle ha gjort det och att den äldre känner igen den person som ska bistå 
den äldre med hjälp. När informanterna talar om det sistnämnda villkoret är det 
enbart avseende personalen på servicehuset. Dunér och Nordström (2005) 
beskriver på liknande sätt hur den äldre är väl medveten om sina behov och vad 
de klarar själva, samt vilken hjälp de vill ha. Detta benämner de som den aktiva 
strategin. Vi tänker då att i vår empiri ingår även att informanterna förutom att 
veta vilken hjälp de vill ha också vet hur de vill ha den och av vem: 

 nog att 
 inte ett ljud förrns dom ringer på dörren 

kommer in med nyckel och där står en vilt främmande människa.  

Stine, 80 
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För att informanterna ska kunna veta vilken hjälp de behöver tolkar vi det som att 
de måste ha en viss medvetenhet om och insikt i den egna kroppens förmågor och 
begränsningar. Detta är något som tyder på ökad gerotranscendens enligt 
jagdimensionen i Tornstams (2005) teori. En av informanterna uttrycker detta 
tydligt: 

Jag ger mig ju inte på 
känner rätt så bra vad jag kan och inte kan. 

Viktor, 65 

Många av informanterna upplevde också att så länge hjälpen inte hade en negativ 
påverkan på deras självständighet så kunde de acceptera den. För att kunna göra 
detta var det viktigt att hjälpen bidrog till att de fortfarande kunde utföra saker 
någorlunda självständigt. Flera av informanterna såg sin rollator som en tillgång, 
då de med hjälp av denna själva kunde gå till affären och handla eller arbeta i 
trädgården. 

Två av informanterna sade uttryckligen att de kände att det var en trygghet för 
dem att ha ett larm och var således positivt inställda till att ta emot denna form av 
hjälp. De upplever att det känns skönt att veta att någon kommer och hjälper dem 
ifall de exempelvis skulle ramla. Av samma anledning beskrev en av 
informanterna att hon såg sin kontaktman som en stor trygghet då denne kunde 
följa med henne och uträtta ärenden. 

Vi kan även tolka det som att det enligt informanterna går bra att ta emot hjälp 
när den bygger på genuin omtanke. Flera av de intervjuade uppskattar denna form 
av hjälp och blir glada av att det är någon som bryr sig om dem. Denna form av 
hjälp kommer uteslutande från icke-professionella. Exempel på sådan hjälp som 
uppskattas är att få skjuts av en vän istället för att behöva gå, eller att barnen hade 
gjort fint i lägenheten vid inflyttningen.  

En annan anledning till att några av informanterna kunde ta emot hjälp var att de 
gjorde det för att glädja eller lugna någon annan. Hjälpen kunde tas emot även att 
informanten själv inte upplevde ett behov av den då personer i dennes närhet 
bedömde att behovet fanns. Exempelvis tog en av informanterna emot mer hjälp i 
form av tillsyn än vad han tyckte sig behöva då en vän insisterade att det 
behövdes. Självständigheten fick stå tillbaka då informanten dels bedömde sitt 
behov till att vara mindre och dels då det var vännen som fattade beslutet. En 
annan av informanterna åt i matsalen för att det gjorde barnen lugna att veta att 
hon fick i sig varierad kost. Den anpassande strategin (Dunér & Nordström, 
2005) beskriver hur den äldre överlåter till andra att ta initiativ till hjälpinsatser 
trots att de innebär att den äldre förlorar sin självständighet till viss del. Den äldre 
kan ta emot hjälp för att göra anhöriga nöjda trots att de själva inte anser sig 
behöva den. Vi tolkar det som att det kan innebära en minskad självständighet att 
ta emot hjälp i form av mer tillsyn än vad informanten anser sig behöva, samt att 
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beslutet togs av någon annan. Ett exempel på hur den äldre tar emot hjälp för att 
glädja andra återfinns i nedanstående citat där en av våra informanter berättar om 
hur tankarna gick inför att flytta till en servicelägenhet, då en anhörig tyckte att 
det behövdes: 

dom är ju oroliga.  

Maja, 78 

Enligt vår tolkning kan hjälpen även tas emot om informanterna upplever att den 
är rättfärdigad eller om de känner att de har gjort eller får göra sig förtjänta av 
den. En av informanterna beskriver här hur det var när hon fick hjälp att sätta upp 
hyllor i lägenheten efter flytten: 

Det kunde jag ju inte göra själv så då gjorde han det på fritiden så jag ville 

menar det kostar ju för honom att åka.  

Isabella, 76 

Det tycks enligt vår tolkning vara svårare att ta emot hjälp när den kommer från 
icke-professionella då det inte faller sig naturligt att betala för den. På samma sätt 
är det inte heller lika rimligt att de icke-professionella tar av sin tid för att hjälpa 
den äldre. Därför är det svårare att rättfärdiga denna hjälp. Att känna att man som 
äldre gjort sig förtjänt av att ta emot hjälp är ett tankesätt som vi kan återfinna i 
vårt material. Det kan handla om att den äldre har förvärvsarbetat under en stor 
del av sitt liv och på så vis känner att denne gjort sig förtjänt av samhällets hjälp. 
Det kan också handla om att tidigare ha hjälpt personer i sin omgivning, till 
exempel barn eller vänner, och att den äldre därför känner sig värd denna hjälp. 
Dessa känslor kan enligt vår tolkning vara en möjlig förklaring till att de 
informanter som har en rollator inte tycker att det känns betungande, då de inte 

 

En stor anledning till att informanterna inte vill ta emot hjälp är att de uttrycker 
att de inte vill vara till besvär. De tycker att det känns jobbigt dels att be om hjälp 
och dels att ta emot den då de inte tycker att andra ska behöva ta av sin tid för att 
hjälpa dem. Det finns enligt vår uppfattning delade meningar om vad som är okej 
att ta emot hjälp för och vad informanterna borde klara själva. Vi kan se att vissa 
av de intervjuade tycker att mindre saker som till exempel att ta på sig 
strumporna, är något som de inte kan ta emot hjälp för, då det är en så pass liten 
och grundläggande sak som de borde klara själva.  
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Samtidigt tycker vissa av dem att det går bra att få hjälp med detta just för att det 
är en så pass liten sak, det viktiga är att kunna klara resten själv. Detta 
exemplifieras nedan: 

mig och allting det är bara strumporna 
jag behöver hjälp med.  

Hanna, 92 

Enligt vår tolkning så är den grundläggande tanken hos informanterna, när de inte 
vill ta emot hjälp, att självständigheten är viktig och något som de är måna om att 
bibehålla. Att inte klara sig själv och att behöva be om och ta emot hjälp ses som 
ett tungt nederlag och något som informanterna gör allt för att undvika. En 

att han istället för att behöva be om hjälp försöker att klara sig själv. En annan 
informant beskriver det som att man ska vara delaktig i livet, vilket enligt vår 
tolkning innebär att passivitet är samma sak som  som föregående 
informant uttryckte det. Att undvika är på så vis att aktivt kämpa för att klara sig 
själv, istället för att passivt ta emot hjälp. Det tycks enligt de intervjuade även 
vara viktigt för självkänslan att vara självständig. Ovanstående resonemang kan 
illustreras av följande citat: 

Jag hoppas ju att jag ska kunna fixa såna där enklare saker själv och gå en 
sväng och gå ut och gå eller gå till affärn eller nånting sånt där utan att jag 
behöver hjälp då för det kostar ju pengar och folk har ju annat och göra och sen 
är det ju lite fjäder i hatten åt mig själv för självkänslan att man märker att det 
här kan ju jag faktiskt.  

Viktor, 65 

Den aktiva strategin i Dunér och Nordströms (2005) studie beskriver hur den 
äldre eftersträvar att behålla sin självständighet och kontroll över tillvaron för att 
kunna hantera de förändringar som sker i och med åldrandet. Vi kan i vårt 
material se att kontroll är en känsla som följer av att ha sin självständighet i 
behåll. Till skillnad från Dunér och Nordström (2005) kan vi även se att 
självkänsla är en viktig aspekt av att vara självständig. Dunér och Nordström 
(2005) beskrev även i sin studie att de äldre kunde ha en passiv strategi där de 
överlåter all kontroll till andra och ger upp sin självständighet helt, ofta på grund 
av en plötslig hälsoförsämring som de inte kan hantera själva. Ingen av de äldre i 
vår studie stämmer in på denna beskrivning och en möjlig förklaring till detta är 
att informanterna i dagsläget inte hade några större hälsoproblem. Hade vi istället 
intervjuat dem vid ett annat tillfälle hade de eventuellt sett annorlunda ut. 
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Samtal & Reflektion 

I vår studie ville vi förutom att undersöka äldres upplevelser av sitt åldrande även 
undersöka vad samtal kan ha för betydelse för dem. Under temat har vi samlat de 
delar av informanternas berättelser som berör ämnet samt det som kommit fram i 
analysen i övrigt som kan kopplas till temat. Vi kommer att presentera detta 
utifrån följande kategorier: 

alen som jag inte känner, det gör 
 

 

Denna kategori handlar om vad informanterna brukar reflektera över, samt när de 
gör det. I detta ingår även vilken inställning de har till att reflektera. Vi kommer 
även att lyfta reflektion som en form av samtal med sig själv. 

Vad de intervjuade brukar reflektera över är väldigt individuellt och kan vara allt 
ifrån minnen till nutid och vad som komma skall. När det gäller att tänka tillbaka 
kan det bland annat handla om funderingar kring vad den äldre har gjort under sitt 
liv och om det finns något som denne kunde och borde ha gjort annorlunda. En 
informant ångrar till exempel sitt yrkesval och funderar över om hon istället 
skulle ha valt en annan väg. Whitaker och Anbäcken (2012) menar att det kan 
vara värdefullt för den äldre att finna en acceptans även gentemot de val i livet 
som varit mindre bra (Whitaker & Anbäcken, 2012:169). Det är därför viktigt för 
informanten i ovanstående exempel att kunna acceptera sitt yrkesval. 
Funderingarna kan även ligga på en mer generell nivå, en av informanterna 
undrar om det finns något denne kunde ha gjort annorlunda i sitt liv. En annan 
informant känner sig tillfreds med sina livsval när hon reflekterar över dem och 
tänker att hon har haft nytta av dem. En annan stor del av att tänka tillbaka är att 
minnas fina stunder i livet, ofta de stunder som delats med en saknad och numer 
bortgången livskamrat. Att reflektera över en livskamrat som den äldre mist kan 
väcka blandade känslor, både glädje och sorg: 

det alltid han.  

Hanna, 92 

Något som många av de intervjuade funderar över när det gäller nutiden är sin 
egen och sina barns hälsa. Detta tror vi beror på att hälsa för många är något som 
är väldigt viktigt och att de har en medvetenhet om hur sjukdomar kan påverka 
livet då många av dem har egen erfarenhet av detta. En informant säger att hon 
funderar mycket över människor, bland annat de som arbetat på servicehuset. 
Funderingarna handlar bland annat om hur de har det i sitt privatliv. Vi kan 
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utifrån flera av informanternas utsagor tolka det som att även de tänker mer på 
andra än sig själva, vilket går att koppla till jagdimensionen i 
gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005). Där beskrivs minskad självcentrering 
samt självtranscendens som innebär att den äldre blir mindre egoistisk och inser 
att denne inte är universums medelpunkt. Detta kan vara en förklaring till att de 
intervjuade tänker mycket på sin familj och sina vänner istället för att tänka på sig 
själva och alla de förändringar som de genomgår. Ytterligare en tolkning av detta 
kan vara att anledningen till att de äldre tänker så mycket på sina närstående är att 
de värjer sig för att tänka på sig själva och sitt åldrande på grund av den ovisshet 
som det innebär.  

Några av informanterna uttrycker tankar om framtiden. Samtliga tankar 
kännetecknas av en dyster syn och en hopplöshet över konstaterandet att deras 
tillstånd med tiden inte kommer att förbättras, utan att det snarare kommer 
förvärras. I Heikkinens (2000) studie, där hon jämförde hur personer vid 80 och 
sedan vid 85 års ålder upplevde åldrandeprocessen, visade det sig att de 
intervjuade hade få förhoppningar inför framtiden vid det senare intervjutillfället. 
Vi ser bland våra informanter att det inte nödvändigtvis behöver vara den äldsta 
generationen äldre som bär på dessa tankar, då vårt resultat pekar på att även 
yngre generationer äldre kan tänka på detta sätt. I vår studie hade två av 
informanterna funderingar kring döden och livets ändlighet, en av dem tillhör den 
yngre och den andra tillhör den äldre generationen bland informanterna. Den 
yngre informanten hade trots sin relativt låga ålder dessa tankar eftersom denne 
på grund av ett allvarligt försämrat hälsotillstånd varit nära döden. I samband med 
detta var denne inlagd på sjukhus och fick bevittna att personer i omgivningen 
gick bort. Heikkinen (2000) fann att tankar på döden var mer påtagliga i den 
andra intervjun då de intervjuade hade uppnått en högre ålder, vilket vi kan se hos 
den av våra informanter som tillhör den äldre generationen: 

 men det blir väl slut en vacker dag för mig med det  

Hanna, 92 

När de intervjuade i vår studie reflekterar över minnen, nutiden och framtiden 
sker det mestadels då de är ensamma och/eller på kvällarna innan de ska sova. 
Det kan även vara under nätter då de inte kan somna. Vardagliga situationer 
såsom att lyssna på musik eller se på tv kan väcka gamla minnen till liv, vare sig 
det sker frivilligt eller ej. Ett exempel på att frivilligt leva tillbaka är att som en av 
informanterna titta på kort.  

Ett intressant synsätt som vi kunde utläsa i vår empiri var att det var vanligt 
förekommande att ordet reflektion hade en negativ klang och associerades till att 
älta. Flera informanter berättade att de försöker hejda sina reflektioner och istället 
tänka framåt. Enligt vår uppfattning beror detta på att de ser reflektionen som 
något negativt då ältandet inte kan hjälpa dem framåt utan att de står och stampar 
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på samma ställe. I gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005) läggs stor vikt vid att 
den äldre reflekterar över sitt liv och accepterar det. Detta är en förutsättning för 
att kunna utvecklas och nå gerotranscendens. Eftersom att det enligt vår 
uppfattning tycks finnas ett motstånd mot att reflektera då det förknippas med att 
älta bland våra informanter, kan detta ha en negativ inverkan på 
gerotranscendensen och på så sätt bromsa den. Enligt det interaktionistiska 
perspektivet möjliggörs personlig utveckling genom samtal (Mead, 1976), då 
samspelet bidrar till självreflektion (Månsson, 2002:153). Vi menar att denna 
självreflektion kan uppstå genom samtal med sig själv, på så sätt att när den äldre 
reflekterar sker ett samspel mellan dennes egna tankar och därmed skapas 
förutsättningar för att nå gerotranscendens. Eftersom att informanterna på grund 
av deras negativa inställning till att reflektera riskerar att bromsa 
gerotranscendensen resulterar detta, i kombination med bristen på rofylld 
ensamhet, i att de endast kan uppnå en viss grad av transcendens.  

mina bekymmer till mina vänner och inte till 
 

I denna kategori är det samtal med vänner och familj som är det centrala. I 
kategorin behandlas vad informanterna pratar med dem om och vad de inte kan 
prata om samt vad samtal kan ha för betydelse. 

Vad den äldre pratar med vänner och familj om är oftast av en vardaglig karaktär, 
samtalen kan vara både korta och långa och ske både i möten och via telefon. Att 
en person i den äldres närhet hör av sig regelbundet för att höra hur denne mår är 
ett samtal som informanterna i vår studie värdesätter högt då det visar på 
omtanke. Samtal i form av skämt, skvaller och anekdoter uppskattas då de lättar 
upp stämningen. Många av informanterna tycker om att dela minnen och 
berättelser om hur det var när de växte upp med sina närstående. Svensson (2006) 
menar att det är viktigt att reflektera över sitt liv tillsammans med andra vilket 
visas i ett citat från vår empiri: 

Det är min yngsta syster som jag brukar prata med  men vi kan väl gå 

 kul 
att prata om det som har varit när man växte upp. 

Maja, 78 

Vår uppfattning är att informanterna inte gärna pratar om jobbiga och svåra 
känslor utan hellre vill hålla sig till lättsamma samtalsämnen. En anledning till att 
informanterna inte vill prata om bekymmer och problem kan enligt vår tolkning 
vara att de är rädda för att vara en belastning, vilket med andra ord är samma 
tankegångar som i kategorin 
gamla, jag vet det .  
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Några exempel på samtalsämnen som informanterna uttrycker att de inte vill 
prata om är I följande citat ger en av 
informanterna ett till exempel på ett sådant samtalsämne: 

Hon berättar om sitt liv och hur hon har haft det hon har varit gift och sina barn 

 

Maja, 78 

Som vi tidigare har beskrivit under temat Ålder & identitet finns det en allmän 
uppfattning hos informanterna om att de skiljer sig från de övriga äldre i 
servicehuset, då de anser att de flesta andra är äldre än de själva. På grund av 
detta känner en av informanterna att hon inte kan skämta på ett ekivokt sätt så 
som hon skulle ha gjort med sina vänner. Synen på de andra som bor i 
servicehuset skiljer sig åt. Flera av informanterna upplever att det är skönt att det 

boendet då de ser dem som ett tillfälle till samtal. Här tolkar vi det som att 
anledningen till att de kan prata med personerna som är med på aktiviteterna är att 
dessa personer förmodligen är de som är piggast och mest aktiva. Detta är även 
något som framkommer i Svenssons (2006) avhandling där han menar att de äldre 
i hans studie deltar i aktiviteter för att samtala snarare än för aktiviteten i sig.  

Vi har tidigare redogjort för informanternas olika sätt att hantera förändringar på. 
Samtal har visat sig vara ytterligare ett sätt, enligt vår tolkning av två 
informanters utsagor. Den ena informanten berättar att han brukar åka till sin 
livskamrats grav tillsammans med ett av barnen för att prata med personen de 
mist. Detta är samtal i flera bemärkelser då informanten själv kan prata med sin 
bortgångna partner samtidigt som den äldre kan prata om förlusten med sitt barn. 
På så sätt kan samtalen fungera som ett sätt att hantera förändring i form av 
förlust. Att samtala om personer som har varit värdefulla är enligt Svensson 
(2006) betydelsefullt och enligt Andersson, Edberg, Hallberg (2008) och Borglin, 
Edberg, Hallberg (2005) en förutsättning för att kunna uppnå hög livskvalitet. 
Whitaker och Anbäcken (2012) menar att det kan vara viktigt att få samtala om 
och på så vis uttrycka och berätta om sina känslor inför det egna, levda livet 
(Whitaker & Anbäcken, 2012:169) vilket visar på samtals betydelse under 
åldrandeprocessen. De förändringar som de äldre hanterar genom samtal kan vara 
av olika karaktär. Stine beskriver hur hon använder samtal för att hantera en 
kroppslig förändring som är åldersrelaterad: 

Samtalen betyder mycket för mig för jag har mycket värk och ibland då känner 
jag liksom det här att nu är det så mycket som så nu måste jag prata med någon 
som är glad  och prata och då förvirrar det litegrann  då glömmer jag bort 
den då för vi pratar så kanske hon säger så dan jag har varit idag  
faller ju det bort.  

Stine, 80 
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Här har samtalet funktionen att den hjälper informanten att tänka på annat och på 
så sätt kunna hantera sin värk. Att samtal kan utgöra ett stöd i hanteringen av 
förändringar är även något som Svensson (2006) tar upp.  

Något som enligt vår tolkning är gemensamt för alla de intervjuade är att 
förtroende är en grundläggande förutsättning för att de ska kunna prata om privata 
och/eller jobbiga saker. Trots att denna förutsättning ofta finns kan de äldre ändå 
inte prata om sådana saker då de inte vill vara till besvär,  
eller föredrar att reflektera ensamma. Det här kan bero på att den äldre har tagit 
till sig av värderingar och uppfattningar från den generaliserade andre (Mead, 
1976). Av samma anledning funderar vi över att två av informanterna svarar nej 
på frågan om huruvida de har ett behov av att prata eller ej. Vi frågar oss om det 
kan vara så att informanterna inte har reflekterat över sitt behov av att prata eller 
om ett sådant behov faktiskt inte existerar.  

Många av de samtal som vi anser verkar vara betydelsefulla sker med 
informanternas vänner och familj. Som vi tidigare berättat kan åldrandet innebära 
att den äldre mister dessa värdefulla personer på ett eller annat sätt. Enligt det 
interaktionistiska perspektivet (Tornstam, 2005:122-123) så har människan ett 
behov av att jämföra synen på sig själv med hur andra ser på henne själv, så 
kallad konsensuell validering, för att stärka sin självbild. Då detta sker genom 
samtal blir valideringen lidande när personerna runt omkring den äldre försvinner 
och därmed riskerar dennes självbild att försvagas.  

 

Under den här rubriken har vi samlat de samtal som de äldre har med 
professionella. Vi kommer att redogöra för vad samtalen handlar om och vad de 
äldre inte vill prata om, samt inställningen till att prata med en professionell.  

Den allmänna uppfattningen hos informanterna när det gäller att prata med 
personalen på servicehuset är att de kan göra det så länge det rör sig om 
vardagligt småprat. Om de däremot känner att de behöver prata om saker som 
tynger dem blir det genast betydligt svårare. Anledningen till detta är enligt vår 
uppfattning, och som vissa av informanterna uttrycker det, att det saknas ett 
förtroende för personalen då de på grund av tidsbrist inte har hunnit bygga upp 
någon förtroendefull relation med dem. I detta citat svarar en av informanterna på 
frågan vad hon brukar prata med personalen om när de kommer för att hjälpa 
henne på morgonen: 

Det är inte mycket det 

 

Hanna, 92 
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Faber (2004) skriver i sin artikel att det finns få möjligheter till meningsfulla 
samtal för äldre som bor på ett särskilt boende samt att de samtal som förs mest 
består av vardagligt småprat. Att det finns få möjligheter till meningsfulla samtal 
kan vi se i ovanstående citat där en av informanterna beskriver att tidsbrist kan 
vara en anledning till detta. Faber menar vidare att avsaknaden av meningsfulla 
samtal i värsta fall kan resultera i att den äldre blir deprimerad, känner sig 
isolerad och inte vill delta i aktiviteter. Vi ställer oss dock frågande till det 
sistnämnda scenariot då informanterna i vår studie ibland stod över att delta i 
aktiviteter på grund av att de inte hade tid och värdesatte annat snarare än att de 
var deprimerade. Exempelvis värdesatte Maja egentid framför att delta i 
aktiviteter då egentiden hade ett högre värde för hennes välbefinnande. 

Det finns vissa personer i personalen som informanterna har förtroende för, oftast 
är det dem som informanten har en regelbunden kontakt med och därmed kan 
bygga upp en relation till. Två av informanterna nämner i sammanhanget 
kontaktman, där den ena informanten önskar att hon hade en kontaktman för att 
ha någon att prata med. Den andra informanten berättar om hur bra hennes 
kontaktman är, då hon kan prata med henne om svåra saker eftersom hon har 
förtroende för henne.  

En av informanterna uttrycker att det är svårt att be om tid för samtal, dels för att 
hon inte vet hur hon ska fråga och dels för att hon inte vet hur personalen kommer 
att reagera: 

Men jag är ju såhär att jag kan säga det 
tänkte någon gång att jag skulle ha ringt ner och sagt att nu tror jag det är tid 
för kan ingen komma och vara social med mig (ler) här nu då
men sen vet man liksom inte hur dom tar det... om jag hade frågat så hade dom 
kanske kommit men det då hade jag känt det också att det ska inte jag göra så 
utan dom ska ju komma till mig. 

Stine, 80 

Vi ser att en möjlig orsak till att det kan vara svårt att be om ett samtal med 
personalen kan vara att de samtal som informanten och personalen har oftast 
består av prat om praktiska saker och om hur hjälpen ska utformas. Detta 
överensstämmer med Fabers (2004) resultat där han konstaterar att samtalen 
mellan vårdpersonal och den äldre på ett särskilt boende är inriktade på hur hjälp 
ska arrangeras snarare än på det vardagliga småpratet.  

Flera av informanterna upplever att den sjuksköterska som finns på boendet är 
väldigt bra att prata med när det gäller frågor eller funderingar kring den fysiska 
hälsan. Eftersom att sjuksköterskan bland annat ansvarar för de äldres mediciner 
har de en regelbunden kontakt och därmed kunnat skapa ett förtroende för denne. 
Vår tolkning är även att det tycks vara lättare att prata med sjuksköterskan då 
området är mer väldefinierat och både sjuksköterskan och informanten vet vad de 
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ska prata om och hur de ska prata om det. Att prata om sin psykiska hälsa kan 
därför vara svårare då samtalets ramar inte är lika tydliga. Av samma anledning 
kan det vara svårare att samtala med en psykolog eller kurator om sin psykiska 
hälsa. Endast en av informanterna har uppgett att hon har erfarenhet av att tala 
med en person ur denna yrkeskategori och hon upplevde att det inte gav något. I 
stort sett alla informanter skulle kunna tänka sig att gå till en kurator eller 
psykolog men upplever inte att deras behov är tillräckligt stort i dagsläget, vilket 
illustreras i nedanstående citat: 

Då får man väl gå till en psykolog i så fall då men så farligt är det inte 
 

Maja, 78 

Det tycks enligt vår tolkning av vår empiri finnas en allmän uppfattning om att 
behovet av att prata med en psykolog eller kurator måste vara så pass stort och 
omfattande så att det går att bevisa. Det kan exempelvis behöva handla om att 
personen ska lida av en psykisk sjukdom eller att personen genomgår en livskris. 
Enligt vår uppfattning beror detta på att psykisk ohälsa inte är lika legitimt att lida 
av såsom den fysiska ohälsan är. Liksom ovanstående informant beskriver ska 

Detta är särskilt intressant då en annan informant kan uppsöka hjälp för sina 
Även Socialstyrelsen (2008) bekräftar denna 

uppfattning, då de menar att psykisk ohälsa bland äldre är tabubelagt och 
stigmatiserande vilket kan leda till att den äldre drar sig för att söka hjälp för 
psykisk ohälsa.  
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9. Slutdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka äldres upplevelser av åldrande och 
vad samtal kan ha för betydelse för dem. Vi ville med studien få en djupare 
förståelse för vilka faktorer som kan påverka upplevelsen av åldrandet och hur 
samtal skulle kunna användas för att öka äldre personers livskvalitet.  

Hur den äldre upplever att åldras är något vi har funnit vara väldigt individuellt 
för var och en av informanterna och beror bland annat på vilken personlighet de 
har och vad de har varit och är med om i sitt liv. Vi har genom denna studie sett 
att en viktig aspekt av att åldras är alla de förändringar som åldrandet innebär och 
att de kan påverka identiteten och acceptansen av det egna åldrandet. Vi har 
funnit att samtal kan främja denna acceptans och på så sätt öka den äldres 
livskvalitet. I gerotranscendensteorin (Tornstam, 2005) läggs stor vikt vid att den 
äldre ska reflektera över sitt liv för att komma till ro och uppnå en hög grad av 
gerotranscendens. Att samtala med sig själv eller andra är enligt vår tolkning av 
det interaktionistiska perspektivet att reflektera och på så vis kan samtal främja 
gerotranscendensen. Enligt vår tolkning kan en hög grad av gerotranscendens 
bidra till en hög livskvalitet då den äldre kan känna en acceptans och på så sätt 
finna harmoni i sin tillvaro. 

Vi har i vår empiri uppfattat att det föreligger ett motstånd hos de äldre inför att 
reflektera, inte minst när det gäller känslofyllda och svåra händelser. Enligt det 
interaktionistiska perspektivet (Mead, 1976) kan den generaliserade andre, som 
står för normer och värderingar påverka individen. Vi tänker att den 
generaliserade andre nämligen kan säga den äldre att det är att älta när denne 
bearbetar sitt levda liv. Den äldre kan då börja att kritiskt reflektera över sig själv 
och sitt handlande och därigenom hejda bearbetningen (Mead, 1976). Vår tanke 
är att samtal kan få den äldre att inse att reflektion snarare främjar den personliga 
utvecklingen om samtalspartnern kan få den äldre att inse att bearbetning inte är 
liktydigt med att älta. Samtalet kan föras antingen med vänner, familj, psykolog 
eller kurator. Så som det interaktionistiska perspektivet poängterar så är reflektion 
en förutsättning för personlig utveckling. Vi uppfattar det som att denna 
utveckling utgör grundtanken i teorin om gerotranscendens (Tornstam, 2005) och 
att dessa teoretiska utgångspunkter på så sätt kompletterar varandra väl i 
eftersträvandet att förstå upplevelsen av åldrandet som fenomen.  

En stor del av den äldres upplevelse av att åldras består av alla de nya roller som 
åldrandet för med sig. Dessa roller beror på förändringar av olika slag och kan 
vara såväl önskade som oönskade roller. I vår studie har vi funnit att exempel på 
en önskad roll var att bli morförälder och en oönskad roll bestod av att bli 
änkling. När det skapas en oönskad roll kan det uppstå en ovisshet kring den egna 
identiteten då den äldre inte känner igen sig själv i sin nya roll och därför kan ha 
svårt att acceptera den. För att kunna hantera exempelvis den nya, oönskade, 
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 vi i vårt material kunnat se att många av informanterna 

de på så vis blir trygga i den egna identiteten och motverkar ovissheten som den 
nya rollen medför. Samtidigt hanterar den äldre också de farhågor som den nya 

 kommer bland annat farhågan att bli 
kraftigt försämrad i sitt hälsotillstånd och detta kan göra att den äldre inte kan 
eller vill identifiera sig med sin nya roll. Informanterna uppger att de inte vill 
prata om svåra förändringar, trots att vi har kunnat utläsa ur materialet att det kan 
hjälpa den äldre att acceptera det som hänt genom att samtala om det. 

Hagberg (2002) menar att en omtolkning av det levda livet och smärtsamma 
händelser kan vara betydelsefull för att den äldre ska kunna acceptera sin 
situation. Acceptansen kan komma genom samtal där den äldre kan få bekräftelse 
genom att någon tar sig tid att lyssna. Därmed kan en utveckling ske så att den 
äldre känner ökad meningsfullhet, får insikt om det unika i livet samt förlikar sig 
med tanken på att livet en dag kommer att ta slut. Även Whitaker och Anbäcken 
(2012) lyfter fram att äldre kan börja reflektera mer över den tid som har varit och 
den tid som återstår då de kan bli mer medvetna om livets ändlighet. Som vi 
beskrivit ovan följer oönskade roller med förändringar, vi tänker att dessa 
förändringar är det som Hagberg (2002) benämner som smärtsamma händelser. 
Vi tänker att för att den äldre ska kunna acceptera de smärtsamma händelserna 
och de oönskade rollerna behövs både självreflektion och reflektion genom 
samtal med andra. Utifrån ovanstående argumentation menar vi att 
gerotranscendensteorins fokus på åldrandet som utveckling är starkt sammanvävt 
med det interaktionistiska perspektivets betoning på samtals betydelse för 
självreflektion. Detta då en omtolkning genom samtal kan leda till att den äldre 
finner en acceptans för den nya rollen och en harmoni i livet.  

Dock har vi funnit att det inte alltid finns förutsättningar för att kunna acceptera 
alla förändringar vilket exempelvis visar sig genom att informanterna känner att 
de inte kan prata med någon om psykiska förändringar då de är rädda för att det 
ska uppfattas som ältande. Däremot kan det vara lättare att acceptera de fysiska 
förändringar som följer med den nya rollen då de äldre känner att de kan prata 
med någon om dessa förändringar, exempelvis en sjuksköterska.  

Den äldre kan även vilja prata om de önskvärda roller som kommer med att 
åldras, enligt vår tolkning av empirin. Då dessa roller är önskade är de även 
glädjefyllda och de äldre uppskattar därför att tala både i och om dem. 
Exempelvis berättar en av informanterna om sin goda kontakt med sina barnbarn, 
där hon för samtal i sin nya roll, och under intervjun uppfattar vi det också som 
att hon mår bra av att prata om att inneha rollen som mormor. Detta kan även 
bestyrkas av andra informanters utsagor. Det kan kännas meningsfullt för 
informanterna att dela med sig av sin glädje till andra vilket enligt vår tolkning 
även kan höja den äldres livskvalitet. Genom samtal ges den äldre möjligheten att 
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få uttrycka glädje och stolthet över sin önskvärda roll och samtidigt få detta 
bekräftat. På så sätt tillfredsställs det behov av konsensuell validering, som enligt 
det interaktionistiska perspektivet finns hos den äldre (Tornstam, 2005:122-123). 
Även detta är enligt vår mening ett sätt för den äldre att använda samtal på för att 
öka sin livskvalitet under åldrandet.  

Att ta emot hjälp är för de äldre en väldigt stor del av hur de upplever att åldras. 
För många innebär det en stor omställning att behöva ta emot hjälp och begreppet 
självständighet får därmed en ny definition. Tidigare innebar självständighet att 
den äldre klarade allting själv, men i och med de ändrade förutsättningarna som 
åldrandet medför handlar det nu snarare om att klara så mycket som möjligt själv. 
Den omdefinierade självständigheten, liksom andra åldersrelaterade förändringar, 
kan innebära en begränsning för den äldre. Trots detta låter informanterna i vår 

något jobbigt, utan de försöker i största möjliga mån bibehålla eller hitta nya 
aktiviteter som gör att livet känns meningsfullt. Samtliga personer som vi har 
intervjuat var mycket aktiva och pigga, samt fyllde sina dagar med glädjefyllda 
och för dem meningsfulla möten och sysslor.  

Utifrån studiens empiri har vi uppmärksammat att utrymmet för samtal med 
personal på boendet är litet, oftast på grund av tidsbrist. Flera av de äldre har 
dock en önskan om att få mer tid till vardagliga samtal med personalen. Att 
utrymme inte finns till detta beror inte enbart på att tiden inte räcker till utan även 
på att de äldre oftast inte har en kontinuerlig kontakt med en och samma person 
ur personalen vilket kan innebära att det inte finns möjlighet till att bygga upp en 
relation och skapa ett förtroende. Personalens tid och fokus ligger på praktiska 
hjälpinsatser snarare än socialt umgänge och samtal vilket är anmärkningsvärt, 
inte minst med tanke på att äldreomsorgen ingår i socialt arbete. Sett ur ett 
makroperspektiv behöver samtal bli likvärdigt praktisk hjälp, detta för att vi 
tänker oss att det endast är då som det kan ske betydelsefulla förändringar på 
mikronivå. 

Under studiens gång har tankar väckts hos oss angående att kunna identifiera sig 
med sin ålder, då vi menar att det är tankegångar som återfinns hos alla 
människor. Tankar kring hur gamla vi är, hur gamla vi vill vara, hur gamla vi inte 
vill bli och hur vi känner inför de förändringar och krav som kan vara kopplade 
till en viss ålder är något som vi alla har under hela livet. Att inte känna sig som 
sin ålder eller vilja bli äldre kan leda till en identitetskris då man inte vet vad som 
komma skall. Till exempel kan en 18-åring fundera på att flytta hemifrån och allt 
vad det innebär med att stå på egna ben, en 30-åring kan ha funderingar kring att 
skaffa familj och en 60-åring kan börja fundera över pensionen och hur det ska 
bli. Vi tänker då att personer i alla åldrar som genomgår stora förändringar 
kopplade till åldern kan behöva någon att prata med om förändringarna. Att vi 
valde att studera personer som befinner sig i den senare delen av livet berodde på 
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att de förändringar som sker i denna del av livet är speciella på grund av den 
oundvikliga vetskapen hos individen om att livet närmar sig sitt slut. Det vi har 
funnit i vår studie var att förändringar av olika slag och inställningen till dem var 
de faktorer som spelade störst roll i de äldres upplevelser av sitt åldrande.  

Vad som är ett meningsfullt samtal är individuellt och beror bland annat på vad 
den äldre har för personlighet och behov. Vi har funnit att alla samtal, korta som 
långa, är av betydelse för den äldres livskvalitet men  
är också de som är mest sällsynta, där förtroende är en förutsättning för att dessa 
samtal ska kunna äga rum. Vår tanke med denna studie har varit att lyfta fram hur 
essentiellt det är att äldres tillvaro innehåller en hög livskvalitet, vilket vi 
avslutningsvis vill illustrera med ett citat från en av våra informanter:  

 

Det är värt att bevara ett människoliv,  
men det är mera värt att göra ett människoliv värt att bevara. 
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10. Studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare 

forskning 

Vi ville med vår studie bygga vidare på den forskning som finns kring äldres 
upplevelser av åldrande. Den kunskap som vår studie genererat handlar om hur 
äldre personer kan uppleva åldrandet samt de förändringar som följer med detta. 
Studien har även frambringat kunskap om vilken betydelse samtal kan ha för den 
äldres upplevelse av livskvalitet. Dessa kunskaper kan bli värdefulla med tanke 
på de framtida utmaningar som det sociala arbetet står inför i och med den ökande 
gruppen äldre. Vår förhoppning är att studien ska kunna bidra med kunskap som 
kan leda till att gemene man får en ökad förståelse hur äldre kan uppleva sitt 
åldrande. Studien kan i synnerhet vara av intresse för yrkesverksamma inom 
området, där bland annat kunskapen om förtroendets avgörande roll för samtal på 
en fördjupad nivå kan vara av betydelse för det sociala arbetet som praktik.  

Dock anser vi att det behövs mer forskning om äldres behov av samtal och vad 
samtal kan ha för funktion för de äldres välbefinnande. Det skulle även vara 
intressant att vidareutveckla studiens resonemang kring vad olika roller kan ha för 
betydelse för identiteten, förslagsvis med rollteorier som teoretisk utgångspunkt. 
Detta skulle i sin tur kunna studeras med ett genusperspektiv, då de roller som 
kommer med åldersrelaterade förändringar skulle kunna upplevas olika beroende 
på kön.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är tre studenter vid namn Madeleine Lahti, Kajsa Håkansdotter Lindberg och Sanna 
Ulriksson, vi studerar vid Linköpings universitet och läser sista året på socionomprogrammet. 
Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete i form av en C-uppsats. Syftet med 
denna uppsats är att skapa en förståelse för äldres upplevelser av åldrande, samt hur äldre ser på 
betydelsen av samtal. Vi skulle därför gärna vilja intervjua Dig. Den beräknade tiden för 
intervjun är ungefär en timme. 

För att Du ska känna dig trygg kommer du att vara anonym och du kan avbryta intervjun när du 
vill. Det är bara vi samt vår handledare som kommer att veta vilka som har intervjuats och det 
insamlade materialet kommer endast användas i examensarbetet. 

Om Du är intresserad av att delta så är du varmt välkommen att höra av dig till oss eller be 
personalen kontakta oss. Vi kommer då att boka tid för en intervju. Senast den 12 april behöver 
vi ha fått ditt svar.  

Vi tackar på förhand för Din värdefulla medverkan. Om du undrar över något är du välkommen 
att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Lahti, Kajsa Håkansdotter Lindberg & Sanna Ulriksson 
 
 
Våra kontaktuppgifter : 
Kajsa Håkansdotter Lindberg 

T elefon: XXX-XXXXXXX 

Mail: kajli576@student.liu.se 

Sanna Ulriksson 

T elefon: XXX-XXXXXXX 

Mail: sanul916@student.liu.se 

Madeleine Lahti  

T elefon: XXX-XXXXXXX 

Mail: madla692@student.liu.se 

Vår handledares kontaktuppgifter : 
Els-Marie Anbäcken  
Lektor och docent i socialt arbete med inriktning äldre 
T elefon: XXX-XXXXXXX 
Mail: els-marie.anbacken@liu.se 

mailto:kajli576@student.liu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Definitioner 

Åldrande definieras i vår studie som en process där individen utvecklas genom att nya 
erfarenheter läggs till de gamla och förändringar sker utifrån tre olika perspektiv; biologiskt, 
psykologiskt och socialt (Tornstam 2005:25).  

Vår definition av samtal bygger på en relativt vid tolkning, där samtalet definieras som ett möte 
mellan två människor. I mötet utbyts tankar, känslor och attityder och genom samtal kan vi 
förändras genom att bli antingen bekräftade eller avvisade (Adelswärd 1991:7).  
 

Inledande frågor 

 Hur länge har du bott här? 

 Hur trivs du? 

 Deltar du i några aktiviteter? 

 Brukar du äta i matsalen? 

 

Åldrande och identitet 

 Vad betyder ålder för dig? 

 Kan du beskriva hur du upplever det att åldras? Positivt/negativt? 

 Finns det något tillfälle då du känner dig särskilt gammal eller ung?  

 Hur ser du på din identitet? Har din syn på dig själv förändrats? 

 Stämmer din syn på dig själv överens med hur andra ser på dig eller bemöter dig?  

 Vad innebär ett meningsfullt liv för dig? Vilka faktorer är viktiga? 

Förändringar 

 Hur kom det sig att du flyttade hit? 

 Vilka tankar hade du inför flytten? Hade du några farhågor eller förväntningar? 

Besannades dem? 

 Har flytten påverkat hur du mår? På vilket sätt i så fall? 

 Har du upplevt några fysiska och/eller psykiska förändringar? Hur hanterar du dem i så 

fall? 
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Samtal 

 Hur ser ditt sociala nätverk ut? Hur ofta träffas ni? 

 Har du ett behov av att prata?  

 Vem brukar du prata med? Vad brukar ni prata om? Vad brukar ni inte prata om? 

 Har du ett behov av att reflektera? Är det något speciellt du reflekterar över? 

 Vad tänker du om samtal kopplat till det vi har pratat om tidigare (åldrande, identitet 

och förändringar)? Vilken betydelse har samtal för dig?  

Avslutande frågor 

 Är det något mer du vill berätta?  

 Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


