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Sammanfattning	

Syftet med denna studie är att belysa hur äldre ser på och beskriver sina vardagsmiljöer, 
samt vilka möjligheter äldre upplever sig ha att påverka den egna vardagen. På en  
träffpunkt för äldre har deltagande observation med tematiskt öppna intervjuer 
genomförts under två veckor. Studien har resulterat i följande huvudteman: mötesplatser, 
gemenskap, beroende av andra, äldre och samhället, teknik samt dövgruppen. Dessa 
teman återger centrala element ur de äldres dagliga liv. Analysen av den insamlade 
empirin har gjorts utifrån två socialgerontologiska teorier, politisk ekonomi och åldrande 
samt livsloppsteorin. Dessutom har begrepp som ålderism, tunna band och dövkultur 
använts. Studien har visat att träffpunkten som mötesplats för äldre kompenserar när det 
sociala nätverket minskar. Att ha något att göra, ge en känsla av gemenskap och struktur åt 
vardagen. För äldre döva är rätten till teckenspråket och möjlighet att träffa andra döva 
mycket centralt. Dessutom är åldrandet och medföljande funktionsnedsättning något som 
präglar besökarnas vardag. Att behöva andras hjälp och olika samhälls insatser när orken 
avtar, är något som tvingar den enskilda att accepterar att egna val och önskemål 
försvåras, exempelvis gällande mat och tidsplanering eller valet av bostad. När allt 
kommer omkring bestäms samhällets insatser utifrån politiska och ekonomiska ramar. I 
de tematiskt öppna intervjuerna blir det tydligt att dessa ramar, under vilka olika insatser 
verkar, har en märkbar påverkan på äldres vardag.  
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Förord	

Jag vill rikta ett stort tack till alla besökare på träffpunkten för att ni ha delat med er av 
kunskap och upplevelser. Jag riktar även tack till personal på träffpunkten som har tagit 
väl emot mig och engagerat sig. Jag vill också tacka min handledare Marianne Abramsson 
för stöd, vägledning och goda råd under skrivprocessen. Ett stort tack riktar jag även till 
Birgitte Saxtrup för att ha kommenterat språk och form i min uppsats. Jag vill även rikta 
ett stort tack till min man Bengt för uppmuntran och outtröttlig lyssnande på mina idéer. 
Slutligen vill jag också tacka mina barn Hannah, Jonas och Rebekka för tålamod och 
förståelse. 
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Inledning  
 

Denna uppsats handlar om äldre. Att åldras är en naturlig följd av livet. Att leva länge i ett 
tillstånd som präglas av ålderdom är något som allt flera har kommit att vara med om de 
senaste decennierna. En större andel äldre, möjlighet att gå i pension och överflyttning av 
ansvaret för omsorgen av äldre från familjer till stat, har förändrat synen på ålder och 
äldre. Med denna uppsats ämnar jag undersöka hur samtidens äldre ser på sitt vardagsliv, 
vilka saker som är viktiga och präglar livet som äldre? För att undersöka dessa frågor har 
jag observerat äldre i en för dem vardaglig miljö. Jag har träffat och varit med äldre under 
deras aktiviteter på en så kallat träffpunkt. Jag träffade under två veckor ett fyrtiotal äldre 
personer och jag fick även möjlighet att närvara vid en gruppträff för döva äldre. Således 
handlar denna uppsats om både äldre i bred mening och om äldre döva personer. Att 
åldras så pass att man kan benämnas som äldre eller rent av gammal handlar i 
verkligheten om tid. Varje människoliv består av en början och ett slut och där emellan en 
varierande mängd av tid. Hur den enskilde uppfattar sin egen tid avgörs i förhållandet 
mellan sociala konstruktioner och graden av beroende av andra. Tid är en absolut 
företeelse och en subjektiv upplevelse. Långsamt eller snabbt under en livstid markeras 
olika övergånger från ett livsstadium till ett annat. Förändringar under livsloppet placerar 
in oss i olika kategorier. Kategorier som avspeglar antalet levda år. Tidsupplevelsen är även 
objektiv och kan delas med andra. I de flesta kulturer fungerar datum och årtal som 
markörer. Markörer för händelser som i negativ eller positiv bemärkelse ändrar 
livsvillkoren för grupper, nationer eller enstaka individer. Således är det inte helt orimligt 
att påstå att denna uppsats tar sitt avstamp i två årtal nämligen, 1949 och 1981. "1949 
utgör en vattendelare i svensk äldreomsorg" skriver David Gaunt.1 Med idéen "hemvård i 
stället för vårdhem", med ett starkt engagemang och ett antal reportageresor bland 
svenska ålderdomshem, lyckades författaren Ivar Lo-Johansson att påverka den allmänna 
opinionen och den socialpolitiska debatten om äldreomsorgen.2 Det blev ett steg i rätt 
riktning mot rättigheter för människor som på grund av ålder inte längre kunde göra sig 
nyttiga. En förändring som förbättrade livsvillkoren för människor som hade uppnått den 
ålder som präglas av beroende av andra.  

 

                                                   
1 David Gaunt, ”Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen 1949”, 
Socialvetenskaplig Tidskrift (1995:4), s. 370. 

2 Gaunt, s.370. 
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Och 1981 tog Riksdagen beslutet att erkänna det svenska teckenspråket som dövas 
officiella språk. Teckenspråket fick då status som minoritetsspråk. Detta blev en delseger 
för döva som under hundra år hade kämpat för rätten att använda det egna språket.3 

Avsikten med min studie är emellertid inte att belysa historiska händelser även om de är 
nog så avgörande. Oavsett dessa historiska händelser finns det fortfarande anledning för 
såväl döva som för äldre och döva äldre att yttre sig om hur samhällsstrukturer påverkar 
livsbetingelserna. Trots allt lever vi i en samtid med stigande befolkningssiffror, ett ökande 
antal äldre, besparingskrav och andra omständigheter som påverkar synen på människors 
rättigheter och innebörden av medborgarskapet. 

 

Syfte	och	frågeställningar	

Med utgångspunkt i en träffpunkt för äldre vill jag ta reda på hur äldre ser på och beskriver 
sina vardagsmiljöer, samt undersöka om äldre anser sig kunna påverka den egna vardagen. 
Jag vill också undersöka på vilket sätt äldre upplever att tilltalet till dem är 
sammankopplat med upplevelsen av att kunna påverka den egna vardagen. Syftet med 
mitt arbete är således att undersöka hur äldre upplever sig bemötta och kommunicerade i 
samhället och hur det påverkar den enskildes handlingsutrymme. 

 

- Hur ser äldre på och beskriver sina vardagsmiljöer? 

- Vilka möjligheter upplever äldre sig ha att påverka den egna vardagen?  

 

Disposition	

För att läsaren ska få en förståelse för bakgrunden till mitt arbete kommer jag först att 
presentera träffpunkten. Därefter ger jag en kort definition av vad jag menar med äldre. I 
nästföljande avsnitt redogör jag för metodval, urval och avgränsningar, metodreflektion, 
samt etiska överväganden. Därefter följer en presentation av de teoretiska ansatserna i för 
min studie, begrepp och tidigare forskning. Därnäst en analys där jag redogör för den 
insamlade empirin. I detta avsnitt växlar jag mellan empirin och analys. Avslutningsvis 
kommer en slutdiskussion med reflekterande slutsatser 

 

 
                                                   
3 SDR, Teckenspråkets dag, (2015), http://www.sdr.org/teckensprak/teckensprakets-dag ( 2016-05-12) 
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Bakgrund 

Träffpunkten	

I detta avsnitt presenterar jag kortfattat träffpunkten samt olika sätt att tänka om ålder och 
äldre. Jag hade ingen anknytning till den träffpunkt som har varit föremål för mina 
deltagande observationer. Kontakten fick jag genom omsorgskontoret i en svensk 
kommun. Via omsorgskontoret förmedlades sedermera kontakten till träffpunkten. 
Träffpunkten är en mötesplats för äldre personer. Det finns ett antal liknande mötesplatser 
i kommunen. Utbudet av aktiviteter är anpassat efter besökarnas önskemål. Vissa 
aktiviteter sker i samarbete med andra organisationer, som kyrkan, eller personer som ger 
relevant samhällsinformation. Det finns program för planerade aktiviteter ett par veckor 
framåt, programmet finns tillgängligt på träffpunkten. Den är öppen dagtid alla vardagar. 
Aktiviteterna äger rum på eftermiddagarna mellan klockan 12.45 till 15. Det är under dessa 
aktiviteter som jag har utfört mina deltagande observationer. Träffpunkten besöks även av 
äldre på förmiddagen. Träffpunkterna är en så kallad öppen verksamhet, vilket betyder att 
den som vill delta inte behöver biståndsbeslut för att delta. Träffpunkter drivs av 
kommunal personal men även i samarbete med frivilliga och ideella organisationer. 
Besökarna betalar en mindre summa för aktiviteterna och fika. Träffpunkten som jag 
besökte ligger på entréplan. I samma byggnad finns seniorboende och 65+bostäder, 
hemtjänst och en restaurang som erbjuder lunch till äldre samt möjlighet att köpa 
matlådor. Lokalen där träffpunkten finns är stor och det finns ett litet kök i pentrystorlek, 
vävstol, tv, piano, dator och ett antal bord och stolar som lätt kan flyttas och anpassas efter 
antalet besökare. Träffpunkten fungerar även som samlingspunkt för en grupp döva 
personer som har uppnått pensionsålder. Besökarna tar sig till träffpunkten på egen hand 
eller med hjälp av färdtjänst. Några bor i husets bostäder medan andra bor i närområdet. 
Flera av besökarna uttrycker en positiv inställning till personalen. En man beskriver till 
och med personalen som en eldsjäl. 	

Ålder	och	äldre	

Vem som ska räknas till kategorin äldre är inte enkelt att definiera. Det går både att påstå 
att det är en juridisk och en kroppslig fråga. Å andra sidan finns det många sätt att tala och 
tänka kring ålder och att bli äldre. Lars Andersson diskuterar hur funktionell och 
kronologisk ålder är två typer av åldersskiktning som används i synen på äldre och ålder. 
En funktionell åldersskiktning gör en uppdelning i barn, vuxna och gamla. Kronologisk 
ålder däremot, skiljer ålder från ett stadium till ett annat. Kronologisk ålder är förknippad 
med en institutionaliserad syn på livet och lagstiftning som lösning på problem och krav 
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som associeras med livsfaser, skolålder och pensionsålder exempelvis.4 Andersson 
beskriver att det finns stor variation i när olika livshändelser inträffar. Det går att påstå att 
under de senaste decennierna har livsförloppet blivit allt mer flytande och åldersmässigt 
differentierat. Andersson behandlar hur den senare delen av livet allt oftare delas in i två 
faser; den tredje åldern respektive den fjärde åldern. Den tredje åldern är tiden runt 
pensioneringen och fram till den tid där förutsättningarna för en aktiv livsstil minskar. 
Under den fjärde åldern präglas livet av sjuklighet och beroende av andra. Vidare skriver 
Anderson att det även är vanligt förekommande att dela in äldre utifrån livsfaserna i 
yngre- äldre och äldre-äldre.5 Emellertid är övergången från en livsfas till en annan 
individuell och svår att kategorisera. Om jag skulle placera in de äldre som jag träffade på 
träffpunkten i en ålderskategori så var merparten pigga äldre-äldre med någon sjuklighet 
och ett visst beroende av andra, dock inte så mycket att det hindrade lusten och viljan till 
ett aktivt liv och socialt umgänge. 

Metod  

Metodval	

Då jag ämnar att undersöka hur äldre upplever och tillskriver mening till sina vardagar 
samt hur äldre upplever sig bemötta i samhället och hur detta påverkar de äldres upplevda 
handlingsutrymme, utgår jag från en socialkonstruktivistisk förståelse av människan. 
Bengtson m.fl. behandlar hur socialkonstruktivismen lämpar sig för kvalitativa 
undersökningar av åldrandet. Det eftersom socialkonstruktivistiska perspektiv lägger 
tonvikt vid tolkning av sociala företeelser och strukturer som påverkar upplevelsen av 
åldrandet för den enskilde.6 Därför innebär en undersökning av ett fält i enlighet med detta 
synsätt en förståelse av verkligheten som resultatet av mänsklig interaktion. Utsagor utgör 
på så sätt inte endast en bild av världen utan utsagor skapar ramen om verkligheten. För 
att undersöka hur äldre beskriver sina egna erfarenheter och tillskriver dessa erfarenheter 
mening, har jag som metod för undersökningen valt att tillämpa en etnografisk ansats. Min 
avsikt med en etnografisk ansats är att synliggöra och lyfta fram 
undersökningspersonernas perspektiv. Som undersökningsmetod för insamling av data 
har jag använt mig av deltagande observation kombinerat med tematiskt öppna intervjuer. 
Enligt Billy Ehn är deltagande observation ett sätt att använda sig själv som 
forskningsinstrument. Den deltagande observatören är en outsider som under en 

                                                   
4 Lars Andersson, Ålderism, (Lund, 2008), s. 41. 

5  Andersson, s. 41 f. 

6 Vern Bengtson, Elisabeth Burgess, Tonya Parrott, Tonya & Beth Mabry, ”Ingenting är mer praktiskt 
användbart än en god teori”, i Socialgerontologi, red. Lars Andersson (Lund, 2013), s.27. 
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avgränsat tid iklär sig någon annans roll.7 Dessutom påpekar Katrine Fangen, ger en 
deltagande observation möjlighet att komma nära undersökningspersonerna i den 
vardagliga kontexten där den sociala interaktionen utspelas.8 Deltagande observation gör 
det också lättare att få tillgång till mindre uppenbara och ickeverbala intryck, vilket kan ge 
en mer komplex bild av undersökningsområdet. Därtill kommer, menar Fangen, att en 
deltagande observation oftast är en mindre konstruerad situation än tillexempel en 
intervju. Den kan också öka tillgången till information som i vanliga fall kan vara 
svårfångad som småprat eller stunder av tystnad.9 Samtidigt är mer eller mindre 
informella intervjuer en viktig källa till information i etnografiska fältstudier och 
deltagande observation, menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann.10 Fangen medger 
även att kombinationen mellan intervju och observationer, gör det möjligt att se bakom 
människors självpresentationer och på så sätt validerar trovärdigheten i människors 
utsagor.11 Mot bakgrund av detta har jag i min studie strävat efter intervjuer som ligger 
nära vad Patrik Aspers kallar,” den tematiskt öppna intervjun.” Den tematiskt öppna 
intervjun är öppen, forskaren ska hela tiden utveckla samtalet med den som intervjuas och 
öppna upp för ett samtal där den intervjuade kan bli medkonstruktör av frågorna. Struktur 
finns genom att forskaren har identifierat ett antal teman, knutna till frågeställningarna 
och teorin, menar Aspers. I praktiken innebär det att använda sig av samtalets logik istället 
för en frågeguide. Det vill säga att intervjun bygger på samtal som vi för i vardagslivet. 
Forskaren ska vara sig själv och använda sin vardagskunskap snarare än att gå in i en 
forskareroll, poängterar Aspers.12 

Avgränsning	och	urval	

I denna studie har jag undersökt en träffpunkt, det vill säga en kommunal mötesplats för 
äldre personer. Det finns ett betydligt antal motsvarande mötesplatser runt om i Sverige. 
Naturligtvis går det att hävda att min studie, som endast omfattar en enda träffpunkt, 
utgör ett för begränsat material för att kunna dra några generella slutsatser. Å andra sidan 
är det inte mitt syfte att kartlägga hur alla äldre upplever sin vardag utan med tanke på 
studiens förhållandevis korta tidsram har jag sökt en avgränsad plats. En plats som med en 

                                                   
7 Billy Ehn, ”Närhet och avstånd”, i Vardagslivets etnologi reflektioner kring en kulturvetenskap, Billy Ehn 
& Orvar Löfgren (Stockholm, 1996), s. 121. 

8 Katrine Fangen, Deltagande observation ( Malmö, 2005), s.32. 

9 Fangen, s.32. 

10 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun ( Lund, 2009), s. 133. 

11 Fangen, s.188. 

12 Patrik Aspers, Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden (Malmö, 2007), s. 144. 
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viss rimlighet kan sägas utgöra ett representativt urval av äldre personer i liknande miljöer 
och i en svensk kontext. 

Under mitt fältarbete var ett fyrtiotal personer närvarande. En del vid flera tillfällen medan 
andra kom endast en eller ett par gånger. De äldre var 65+ men i varierande ålder. Jag 
frågade inte om ålder men antar att många av de äldre var över 80 år. Några av besökarna 
tog själva kontakt med mig medan andra undvek att prata med mig. Det var ungefär lika 
många män som kvinnor som besökte träffpunkten. Utöver besökarna fanns dessutom en 
och samma personal på träffpunkten hela tiden. Likaså kom ett antal övriga personer dit, 
bland annat från kyrkan, en annan kommunal verksamhet samt personal från husets olika 
äldreboenden. Vid ett tillfälle närvarade jag vid en så kallad dövträff. Vid det tillfället hade 
personal bokat tolk. Nio personer, tre män och sex kvinnor, plus en ledare deltog vid 
dövträffen. 

I detta arbete använder jag följande benämning för undersökningspersonerna: Besökare, 
äldre, hörande äldre samt döva äldre, dövgruppen, undersökningspersoner. Personalen, 
avser den enda anställda som jobbar kvar på träffpunkten efter nedskärningarna. Ledare, 
avser den personen som håller i dövgruppens träffar. 

Analysmetod		

Mitt undersökningsområde var i viss mening begränsat. Förstått på så sätt att jag endast 
deltog vid de tillfällen när personal var närvarande och ledde aktiviteter följda av en 
kortare fikastund. Jag kunde ha bett om att få besöka träffpunkten vid andra tillfällen för 
att eventuellt komplettera med intervjuer, men jag upplevde att jag fick tillräckligt med 
data vid de tillfällen jag var där för att kunna belysa mina frågeställningar. Omedelbart 
efter varje observation och de tematiskt öppna intervjuerna på träffpunkten, skrev jag 
fältanteckningar som jag sedan preliminärt kategoriserade tematiskt. Efter omläsning av 
fältanteckningarna hittade jag nya detaljer som efterhand bildade mönster. Jag letade 
sedan efter utsagor som kunde vara viktiga för min studie - dels av enstaka berättelser och 
dels av ett antal genomgående teman. I min analys har jag eftersträvat det Fangen kallar 
"tolkning av andra graden". Det vill säga en analysform som distanserar sig från de direkta 
intrycken av erfarenheter. Fangen hänvisar till vad Clifford Geertz kallar "en tjock 
beskrivning". Med det menar Geertz en tolkning som växlar mellan att närma sig och 
återge intrycken och mellan att distansera sig från erfarenheter som 
undersökningspersonerna beskrivit. Geertz menar att en tjock beskrivning måste hämtas 
från flera teorikonstruktioner och många möjliga tolkningsalternativ, skriver Fangen.13 
Som det kommer att framgå i analysen har jag ganska många teman. Emellertid avspeglar 
empirin ett stort antal människors uppfattningar om sin vardag. Mot den bakgrunden har 

                                                   
13 Fangen, s.229. 
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jag ansett det rimligt att behandla många teman. Det måste dock tilläggas att det finns 
återkommande element i vart och ett av dessa teman. 

Ehn påpekar att det är forskarens uppgift - och dilemma att exponera och omvandla 
insamlad data till problem och teoretiska teman. Vidare tillägger Ehn, kan inte data 
användas rakt av som informationskälla utan behöver tolkas som sociala konstruktioner av 
vilka saker som människor i en bestämd kontext tillskriver värde.14 Likaledes menar Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg att tolkningarna måste grunda sig på en förståelse för 
språkliga diskursers och utsagors kontextberoende. På så sätt att utsagor alltid måste 
tolkas i samspelet mellan den enskildes önskan att göra den inre och yttre världen 
begriplig för sig själv och för andra. Dessutom sker anpassningar beroende på vem 
mottagaren är.15  I tolkningarna av insamlad data förhåller jag mig således både till hur 
kontext, bakomliggande metaforer och irrationella samhällsstrukturer kan påverka 
handlingar och utsagor. 

Metodreflektion	och	metod	kritik	

Med utgångspunkt i metodvalet, deltagande observation och tematiskt öppna intervjuer 
var det viktigt för mig att gå in i fältet med öppenhet. Att inte på förhand ha förberett en 
konkret frågeguide med specifika frågor, gjorda utifrån mina kunskaper och förförståelse 
av äldre. Syftet med det var att jag ville låta frågorna växa fram ur naturligt förekommande 
samtal kring teman som besökarna tyckte var viktiga. 

Under fältarbetet blev det många samtal med besökarna. Under och efter aktiviteter och 
vid fikastunder. Det hände dock att jag ställde löst strukturerade frågor i syfte att inleda ett 
samtal. I planeringen innan fältarbetet och för att undvika att färgas av eventuella åsikter 
pratade jag endast med personalen om formalia, som tid och plats. Enligt Fangen är 
deltagandet viktigt. Att delta som människa och inte bara observatör är avgörande för att 
undvika en åskådarposition som kan leda till att undersökningspersonerna känner sig 
objektifierade.16 Därför försökte jag smälta in på så sätt att jag deltog i aktiviteterna. 
Dessutom deltog jag engagerat i samtalen och ämnen som förekom under aktiviteter och 
fikastunder. Vid fikastunderna upplevde jag till och med att det var viktigt för besökarna 
att jag deltog och drack kaffe. Jag var med vid bingospelande, ordlek och fika med mera. 
Redan första veckan fick jag en plats i gruppen och besökarna räknade med mitt 
deltagande. Jag räknades som pigg, dock inte äldre, och förväntades därmed hjälpa till vid 
dukning av fika på samma sätt som andra pigga. Att det handlade om hälsotillståndet och 

                                                   
14 Ehn, s. 136 f. 

15 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Lund, 
2008), s. 461. 

16 Fangen, s. 31. 
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inte var en genusfråga tolkar jag utifrån att det var ungefär lika många män som kvinnor 
på träffpunkten och att de som hjälpte till med dukning i övrigt var av båda könen. 

Metoden har vissa nackdelar. Framför allt måste nämnas att studiens ringa omfång och 
begränsade tidsram kan vara ett hinder för att till fullo rättfärdiggöra metoden. 
Traditionellt sett, konstaterar Alvesson och Sköldberg, innebär etnologi vanligtvis vistelse 
och observationer i någon form av lokalsamhälle under längre tid. Numera, tillägger de, 
har detta synsätt modifierats så att även kortare studier kan räknas som etnografi. 
Alvesson och Sköldberg hänvisar till Silverman som hävdar att "all forskning som innebär 
observationer av händelser och handlingar i naturliga situationer och som erkänner det 
ömsesidiga beroendet av teori och empiri " kan kallas etnografi.17 Ett annat problem med 
metoden var att det genererade en stor mängd teman. Detta har jag då även sett som en 
fördel. 

Att en tredje person är tvungen att tolka för att kommunikation ska bli möjlig innebär 
naturligtvis vissa begränsningar. Fangen poängterar att behovet av att använda tolk kan 
vara förknippat med problem. Då det bland annat finns risk för att missa information som 
kan vara av intresse.18 Vid träffen med de döva äldre var jag på grund av bristande kunskap 
i teckenspråk hänvisad till tolk något som ledaren för dövgruppen och personalen ordnade 
med. Med ambitionen att använda min undersökningsmetod på ett liknande sätt som 
bland de hörande besökare, hade jag inte heller förberedd intervjuguide eller specifika 
frågor vid dövträffen. Istället utgick jag från öppna och ostrukturerade frågor som delvis 
var medvetet naiva och delvis byggde på teman som jag hade fångat upp bland hörande 
besökare. Under dövträffen fick jag erfara vissa svårigheter att hänga med när flera 
tecknade samtidig. Eftersom teckenspråk är beroende av mottagarens fulla 
uppmärksamhet insåg jag snart att samtal med döva i grupp är förknippat med vissa 
svårigheter. Det blev helt enkelt svårt att veta vem jag skulle fokusera på. Tolken ville 
givetvis att jag skulle bestämma åt vilken besökare hon skulle tolka. Det faktum att jag inte 
behärskar teckenspråk och därför var tvungen att använda tolk gjorde det svårt att 
genomföra deltagande observation på samma sätt som med de hörande besökarna. 

Etiska	överväganden		

För att skydda undersökningspersonernas anonymitet och integritet så långt så möjligt, 
och för att i enlighet med Vetenskapsrådets krav följa de forskningsetiska principerna, har 
jag gjort en rad överväganden.19 Bland annat genom mitt metodval. Tanken med det var att 

                                                   
17 Alvesson och Sköldberg, s.177. 

18 Fangen, s. 26. 

19 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet (Stockholm,2002). 
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skydda äldre som kan vara i beroendeställning till personal eller andra besökare. Då jag tog 
kontakt med kommunen och således kom in i fältet via personalvägen, ansåg jag 
följaktligen att, hade jag bett att få göra intervjuer, hade personalen antagligen valt ut 
personer som de tyckte var lämpliga. Detta problem har jag delvist minskat genom mitt 
metodval. Å andra sidan har jag både beskrivit träffpunkten, situationer och utsagor 
utifrån personer som besökt träffpunkten, det har därför varit av stor vikt att inte nämna 
varken personer eller stad vid namn. 

Genom ett informationsbrev har jag klargjort anledningen till min närvaro på 
träffpunkten. Jag informerade kort om mitt syfte, om frivillighet i deltagande och om 
anonymitet för besökarna samt lämnade mina kontaktuppgifter. Dessutom tillfrågade jag 
dem som delade med sig av sina erfarenhet och åsikter om samtycke till att använda dessa 
i min uppsats. Fältanteckningar har förvarats så att obehöriga inte haft tillgång till dem.  

 

Teoretiska perspektiv 
För tolkning av mina observationer och samtal med besökarna, har jag valt två teoretiska 
perspektiv. Dels politisk ekonomi och åldrande då den teorin fokuserar på hur strukturella 
faktorer och fördelningen av resurser i samhället, kan få konsekvenser för äldre. Dels har 
jag valt livsloppsteorin för att den belyser konsekvenser för den enskildas anpassning till 
förändringar såväl kroppsliga som samhälleliga. Varje människas upplevelse av att bli 
äldre måste ses som en samverkan mellan de egna specifika livsbetingelserna och ett 
ömsesidigt beroende av andra människor, i samspel med strukturella 
samhällsförändringar och kohorten, det vill säga de betingelser som är gemensamma för 
personer som delar födelseår. Något som i sin tur är sammankopplat med innebörden av 
medborgarskapet och de förändringar som olika ekonomiska premisser kan generera. 

	Politisk	ekonomi	och	åldrande		

Politisk ekonomi och åldrande är ett teoretiskt perspektiv inom socialgerontologin som 
används för att undersöka på vilket sätt äldre påverkas av fördelningen av politiska och 
ekonomiska resurser i samhället. Perspektivet riktar in sig på faktorer som visar hur 
samspelet mellan samhällsstrukturer, ekonomi och politik begränsar de äldres möjligheter, 
enligt Bengtsson m.fl. Samtidigt demonstrerar teorin hur upplevelsen av åldrandet kan 
variera beroende på kön, samhällsklass och etnisk bakgrund. Bengtson m.fl. påpekar att i 
kombination med socialkonstruktivistiska perspektiv lämpar sig politisk ekonomi och 
åldrande bra för att synliggöra hur strukturella mönster påverkar åldrandet.20 Studier som 

                                                   
20 Bengtsson, Burgess, Parrott, & Mabry, s.40 f. 
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tillämpat detta perspektiv visa på hur politiska och socioekonomiska strategier kan 
begränsa och reducera äldres möjligheter till inflytande och autonomi.21 Detta är också 
anledningen till att jag anser att teorin är användbar för mitt arbete. Teorin förklarar 
nämligen hur socioekonomiska beslut kan få en direkt påverkan på äldre människors 
livsföring samt hur upplevelsen av åldrande påverkas av övergripande strukturella faktorer 
i samhället. 

	Livsloppsteorin	

Livsloppsteorin är också en teori inom socialgerontologin. Denna teori har jag valt att 
använda för att problematisera och belysa förhållandet mellan äldre och samhället. Teorin 
identifierar centrala begrepp som kan kopplas till samhällsstruktur och enskilde individers 
liv och livsförlopp, med tidsrelaterade aspekter och sociala sammanhang. Varje 
utvecklingsperiod har sina egna karaktärsdrag och likheter med tidigare perioder. Kerstin 
Gynnerstedt definierar fyra principer för faktorer som kan påverka individens förmåga att 
anpassa sig till yttre och inre förändringar. Ett, alla faser i en individs liv står i relation till 
tidigare faser och händelser i livet. Två, kohortprincipen – åldrandet ser olika ut inom 
varje kohort, beroende på samhällets förändringar. Tre, principen om sammanflätade liv - 
varje människas liv står i ömsesidig påverkan till andra. Fyra, principen om 
tvåvägsdynamik – förändringar i sociala strukturer och i människors liv måste förstås i 
förhållande till varandra.22 

Gynnerstedt diskuterar hur dessa principer kan kopplas till ett socialt medborgarskaps 
perspektiv. Medborgarskapet kan beskrivas som ett kontrakt mellan individ och stat. Ett 
kontrakt som ska garantera den enskilde medlemmen av samhällsgemenskapen en 
uppsättning rättigheter och skyldigheter. Det var Marshall som utvecklade denna syn på 
medborgarskapet. Han delade in rättigheter i tre kategorier; civila, politiska och sociala.23 
Medborgarteorin har inneburit ett samhälleligt ansvar för alla som kan räknas som 
medborgare, vilket betyder att det moderna välfärdssamhället har ansvar för individen 
under hela levnadsperioden.  

Ett socialt medborgarskaps perspektiv innehåller enligt Gynnerstedt nyckelbegrepp som 
gemenskap, samhällsstöd, aktivt deltagande och autonomi. Med livsloppsteorin och  
medborgare perspektivet blir det möjligt att undersöka hur olika livsfaser påverkas och 

                                                   
21 Bengtsson, Burgess, Parrott, & Mabry, s.40 f. 

22 Kerstin Gynnerstedt, ”Tredje åldern - i ett socialt medborgarperspektiv”, i Tredje åldern : sociala aspekter 
och medborgarskap, red. Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Malmö, 2011), s. 16. 

23 Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist & Viktor Vesterberg, ”Medborgarskap- rättgigheter, skyldigheter och 
medborgarideal i förändring”, i Migrationens och etnicitetens epok. Kritiska perspektiv i etnicitets- och 
migrationsstudier, red. Magnus Dahlstedt & Anders Neergaard ( Stockholm, 2013), s. 112. 
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påverkar innebörden av medborgarskapet.24 Gynnerstedt fastslår att genom att undersöka 
det verkliga innehållet i medborgarskapet visar det sig i hur människor kan utnyttja de 
lagliga möjligheterna. 25 Mot bakgrund av att min studie avser äldre människors 
vardagsmiljö på en kommunal skattefinansierad träffpunkt, finner jag att livsloppsteorin i 
kombination med komponenterna i socialt medborgarskaps perspektiv är användbara för 
detta arbete. 

 Begrepp och tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras en blandning av begrepp samt tidigare samhällsvetenskaplig 
forskning som behandlar äldre och döva. Avsikten är att dessa ska förstås i relation till mitt 
teorival och till empirin och analys.  

	Samhällsstöd	och	självbestämmande	

Förhållandet mellan självständighet och beroende av andra är ett genomgående tema 
bland de äldre. Det är ett inslag som förekommer i någon form i nästan alla utsagor som 
jag har tagit med, i övrigt också i de som jag valde att inte ta med. Det är därför utan 
tvekan viktigt att här belysa olika aspekter av beroendet. Många av besökarna hade 
hemtjänst och många hade åsikter om hemtjänsten. Anna Olaison & Elisabet Cedersund  
har undersökt vardagskommunikation inom miljöer där äldre personer vistas. Olaison och 
Cedersund behandlar hur kommunala biståndshandläggare beskriver och fattar beslut om 
äldres behov av insatser i hemmet.26 De påvisar hur äldre med stigande ålder och 
tilltagande funktionsnedsättningar tvingas acceptera att och ta emot insatser och hur äldre 
på olika sätt förklarar för sig själva att de kommit dithän att de behöver ta emot hjälp från 
samhället. Olaison och Cedersund behandlar även hur kommunikationen mellan 
biståndshandläggare, äldre och deras anhöriga har betydelse för vilken hjälp äldre är 
villiga att ta emot. Den part som bäst kan betona negativa aspekter, menar Olaison och 
Cedersund tenderar att få gehör i frågan om vilken bedömning som görs av äldres behov av 
vård och omsorg. Men de insatser som äldre sedan erbjuds präglas av standardisering och 
är sällan anpassad efter individen.27  Detta blir intressant i min studie därför att flera 
besökare framförde berättelser som ligger i linje med Olaisons och Cedersunds resultat. 
Framför allt synpunkten att samhälls insatserna uppfattades som standardiserade och 
dåligt anpassade efter individuella behov.  

                                                   
24  Gynnerstedt, s. 24. 

25 Gynnerstedt, s. 16. 

26 Anna Olaison & Elisabet Cedersund, ”Kommunikation i livet på äldre dagar.”, i Åldrande, åldersordning, 
ålderism, red. Håkan Jönson (Norrköping, 2009). 

27 Olaison & Cedersund, s. 180. 
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Om	att	känna	sig	gammal		

Mot bakgrund av ovannämnda princip enligt livsloppsteorin, att individens liv står i 
relation till tidigare faser och händelser i livet, blir det möjligt att hävda att känslan av 
ålder är individuell. Åldern på besökarna frågade jag inte om men gissningsvis var de flesta 
födda på 1920- och 1930 - talet och flera av dem var i den fjärde åldern och mätt i tid rent 
av gamla. Men att vara gammal för att man har levt länge är en sak. Något annat är den 
subjektiva känslan av att vara gammal. Ett sådant tillstånd kan infinna sig hos människor 
oavhängig av den faktiska åldern. Antalet levda år säger i verkligheten väldigt lite om hur 
en människa uppfattas som eller ses som gammal. Det är snarare faktorer som livsvillkor, 
sjukdom och funktionalitet som avgör upplevelsen av ålder. På så sätt kan en 60-åring 
känna sig och uppfattas gammal medan en 90-åring kan vara gammal men uppfattas som 
pigg. Det är alltså inte endast en fråga om antal levda år utan upplevelsen kan hos samma 
person skilja sig kroppsligt och själsligt. Detta är något som Annika Taghizadeh Larsson 
behandlar. Taghizadeh Larsson påvisar hur funktionshinder och kroniska sjukdomar kan 
leda till att människor känner sig gamla. Taghizadeh Larsson hänvisar till en kanadensisk 
studie av en grupp kvinnor vid ett seniorcenter, kvinnorna i studien känner sig yngre än 
sin faktiska ålder. I deras förklaringar till detta lyfter de fram ett oberoende av andra och 
en aktiv livstil. Dessa faktorer anser de skiljer dem från andra som de ser som gamla. Det 
är med andra ord hjälpberoende, stillasittande och brist på engagemang som avgör 
känslan av ålderstillhörigheten. 28 

Ålderism	

Begreppet ålderism spelar en central roll för tolkningarna i analysen. Begreppet ålderism 
tar sin teoretiska utgångspunkt i politisk ekonomi och åldrande.29 Ålderism kan sägas vara 
sättet varmed samhället formar strukturer som påverkar äldre negativt.30 Begreppet, 
betonar Andersson, kan förklaras som en systematisk diskriminering på grund av ålder. 
Ålderism bygger på en idé om att vi vid en given ålder upphör att vara människor och 
övergår till att vara något annat.31 En sådan syn på äldre skulle i praktiken kunna medföra 
att den enskildes medborgarliga rättigheter försämras med stigande ålder. Vidare menar 
Andersson att det historiskt sett finns en kluvenhet till äldre människor. Synen på och 
inställningen till ålder och äldre har varierat mellan olika kulturer och tidsepoker, 

                                                   
28 Annika Taghizadeh Larsson, ””Om man blir sjuk då tror jag att man känner sig gammal.” 
Funktionsnedsättningars och sjukdomars betydelse för upplevd ålder”, i Åldrande, åldersordning, ålderism, 
red. Håkan Jönson ( Norrköping, 2009), s. 147. 

29 Bengtsson, Burgess, Parrott, & Mabry, s. 40 f. 

30 Andersson, s. 8. 

31 Andersson, s. 11. 
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beroende på skönhetsideal och strukturella förhållanden.32 Till följd av olika 
föreställningar om de naturliga kroppsliga förändringar som följer med åldern har äldre 
setts i behov av att skyddas från andra och i vissa samhällen varit tvungna att underordna 
sig det övriga samhället. Andersson konstaterar hur fördomar och diskriminering riktade 
mot äldre sällan ifrågasätts. Han visar med ålderism hur äldre människor på grund av sin 
ålderskategori måste acceptera att andra dikterar lämpliga vanor åt dem.33 Detta gäller 
inte minst sättet varpå politiska beslut som berör äldrefrågor oftast fattas av yngre 
människor. I praktiken medför det begränsningar i äldres möjligheter till inflytande och 
autonomi. Ålderism kan även ta sig utryck rent språkligt. Andersson behandlar till 
exempel hur äldre numera tar avstånd från ordet gammal. Svenska äldre vill hellre 
använda benämningar som äldre, pensionärer eller seniorer.34  

Dövkultur	

Begreppet dövkultur definieras på Sveriges Dövas Riksförbunds hemsida som en stark 
gemenskap mellan alla som har erfarenheter av att vara döva och som har teckenspråket 
som modersmål. Gemenskapen är språklig, kulturell och historisk. Utöver språket har 
döva en gemensam historisk erfarenhet av lidande. En erfarenhet av att bli missförstådda, 
tagna för dumma eller mentalsjuka. De anser sig också dela erfarenheter av att bli språkligt 
förtryckta, långt in på 1900-talet förbjöds döva att använda teckenspråket. Istället skulle 
de lära sig höra och tala via oralismen, det vill säga lära sig höra genom att avläsa 
munrörelser och lära sig tala så att hörande kunde förstå dem.35 

Katarina Jacobsson har skrivit en avhandling om dialogen mellan döv- och 
hörandediskursen.36 Jacobsson medger att döva som grupp ser sig som tillhörande en 
språklig och kulturell minoritet. Till följd härav handlar deras kamp om erkännande och 
om rätten till teckenspråket som modersmål, snarare än om ”defekta öron”.37 De dövas 
intressen kan upplevas stå i konflikt med hörandediskursen, i alla fall den medicinska. Då 
den snarare tycks kretsa kring hur döva kan bli hörande, än dövas rätt till sitt språk. Sedan 
1990-talet har ett så kallat cochleaimplantat (CI) varit en möjlighet för döva eller rättare 
sagt gravt hörselskadade. Ett cochleaimplantat är en mottagare som kan opereras in i 
benet bakom örat hos den som har hörselrester. Den gör det möjligt att uppfatta ljud, 
patienten bli alltså inte hörande. Operationen följs av habilitering och av att patienten får 
                                                   
32 Andersson, s. 16. 

33 Andersson, s. 7. 

34 Andersson, s. 91. 

35 SDR, Dövkultur, ( 2014) http://www.sdr.org/dova/dovkultur  (2016-05-18) 

36 Katarina, Jacobsson,  Retoriska strider – Konkurrerande sanningar i dövvärlden (Lund, 2000). 

37 Jacobsson, s. 10. 
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vänja sig vid sin hörsel.38 Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att de döva äldre i 
min studie känner att teckenspråket kan vara hotat, och att deras rättigheter som döva 
långt ifrån är garanterade. 

Mötesplatser	

Då detta arbete utgår från en mötesplats för äldre personer, är det viktigt att skapa 
förståelse för mötesplatsens betydelse. Att antalet naturliga mötesplatser som post, bank 
eller järnvägsstationer har minskat, behandlar Cecilia Henning och Lars A Svensson. De 
påpekar att i takt med samhällets strukturella förändringar har spontana vardagsmöten 
allt mer övergått till mera förpliktigande och planerade möten.39 Det medför dock inte ett 
minskat behov av att umgås med andra för att få en känsla av välbefinnande och ökad 
livskvalitet. Mötesplatser erbjuder ett tillfälligt avbrott i vardagen, ett tillfälle att få prata 
med andra människor, betonar Henning och Svensson. Att blir sedd av och umgås med 
andra människor leder till att individen utvecklar en tolerans för mångfald.40 Vidare menar  
Henning, Svensson och Åhnby att ha en annan eller tredje plats att gå till kan blir extra 
viktigt för äldre för att få omväxling i vardagen. De liknar mötesplatser för äldre vid Ray 
Oldenburgs begrepp, the third place, den tredje platsen kan förstås som en offentlig plats, 
som karakteriseras av öppenhet och tillgänglighet. Där människor kan mötas, samtala, 
dricka kaffe och sedan återvända till bostaden.41 

Med utgångspunkt i Mark Granovetters begrepp, Weak and Strong  Ties, starka/tjocka och 
svaga/tunna nätverksband, förklarar Cecilia Henning, Lars A Svensson och Ulla Åhnby  
betydelsen av offentliga eller halvoffentliga mötesplatser.42 I hemmet och i det privata 
knyts tjocka nätverksband till vänner och familj. Med stigande ålder minskar dock dessa 
kontakter. Mötesplatser som träffpunkter och dagverksamheter blir då allt viktigare för att 
skapa nya kontakter eller tunna band det vill säga relationer till människor som man 
umgås med i vardagen för att minska känslan av ensamhet. Tunna band utgör således en 
viktig del av äldre människors sociala nätverk. De fyller en emotionell funktion och ger 
möjlighet för den enskilde att upprätta ett nytt kontaktnät och skapa sociala sammanhang, 

                                                   
38 Jacobsson, s. 17. 

39 Cecilia Henning & Lars Svensson, ”Mötesplatser för äldre - en viktig aspekt i samhällsplaneringen”, i 
Tredje åldern : sociala aspekter och medborgarskap, red Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Malmö, 
2011), s. 132. 

40 Henning & Svensson, s. 137. 

41 Henning & Svensson, s. 137. 

42 Cecilia Henning, Lars A. Svensson & Ulla Åhnby, Tunna band och sociala sammanhang: Mötesplatsers 
betydelse för äldre (Trollhättan, 2015), s. 34. 
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vilket ger en känsla av tillhörighet. Sammantaget bidrar mötesplatser till en känsla av 
trygghet, välbefinnande och hälsa, fastslår Henning, Svensson och Åhnby.43 

Kvarboende	

Kvarboende är ett begrepp som är ytterst påtagligt och närvarande bland besökarna på 
träffpunkten. En del har redan tagit beslutet att flytta till äldreboende eller 65 + boende 
medan andra bor kvar i den lägenhet där de levt merparten av livet. Begreppet kvarboende 
gjorde intåg under 1980-talet och har haft inverkan på det äldrepolitiska beslutsfattandet. 
Under åren har begreppet fått olika innebörder, menar Henning och Svensson - allt ifrån 
att den äldre bor kvar i samma lägenhet eller i samma bostadsområde, till rätten att slippa 
tvingas flytta från den ordinarie bostaden. En tanke bakom detta var att bevara existerande 
sociala nätverk i syfte att främja trygghet och bryta den sociala ensamheten.44 Med 
kvarboende kan de naturliga mötesplatserna efterhand minska med åldern i takt med att 
det sociala nätverket krymper. På så sätt kan mötesplatser som träffpunkten bli avgörande 
för att  äldre kvarboende personer ska kunna träffa andra människor. Däremot för den 
som redan flyttat erbjuder träffpunkten eller liknande mötesplatser nya möjligheter till 
mer naturliga och informella umgänge med andra människor.  

 

Empirin och analys 
I denna del redogörs för den insamlade empirin. Jag presenterar min analys mot bakgrund 
av ovannämnda teorier, begrepp och tidigare forskning. Det kan vara värt att påpeka att 
analysen belyser tolv teman, vilka jag har delat in i följande sex huvudrubriker: 
mötesplatser, gemenskap, beroende av andra, äldre i samhället, teknik och dövgruppen. 
Flera teman återkommer och överlappar varandra. De står således i dialog med varandra. 
De teman som är återkommande är mötesplatsens betydelse, olika beskrivningar av 
gemenskap och funderingar gällande beroende och självbestämmande. Varje tema 
avspeglar element av vad träffpunktens besökare beskrev som betydelsefulla för sitt 
dagliga liv - saker som roade, oroade eller hindrade dem från att leva ett oberoende liv. 
Den sista delen avser dövgruppen, och där finns dessutom teman som är specifika för just 
denna grupp av besökare, bland annat rätten till teckenspråket.  

Mötesplatsen	

Detta avsnitt avser träffpunktens betydelse som mötesplats för besökarna. 

                                                   
43 Henning, Svensson och Åhnby, s. 42. 

44  Henning & Svensson, s. 127 f. 
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Att	ha	något	att	göra	

Första dagen jag kommer till träffpunkten avtackas en personal på grund av 
besparingsskäl. Kommunens politiker har beslutat att skära ned antalet anställda på 
träffpunkterna. Under resten av året kommer de befintliga träffpunkterna således att 
drivas av en anställd istället för som tidigare av två. Beslutet om träffpunkternas fortsatta 
existens återstår att diskutera på kommunalpolitisk nivå. Många av besökarna är väldigt 
upprörda över beslutet och upplever att det kan komma att påverka deras vardagsliv, till 
det sämre, om de förlorar träffpunkten. Att ha en dagsrytm, något att göra och få en 
möjlighet att träffa människor och skaffa nya bekantskaper, beskriver flera av besökarna 
som viktigt. Många uttrycker att helgerna känns långa, det händer inte så mycket då och de 
hänvisas till mikromat eller annat lättlagat som måste intas i avsaknad av sällskap.  

En kvinna berättar att hon är mycket bekymrad över att hotet om besparingar kan komma 
att innebära nedläggning av aktiviteter för äldre. Att kunna gå till träffpunkten är viktigt 
för att inte hamna i ensamhet och inaktivitet i hemmet, menar hon. Det blir en anledning 
att komma ut. Hon tycker att det är viktigt att ha något att ta sig för varje dag. Det blir ett 
sätt att hålla igång, att bry sig om omvärlden och om sig själv. En anledning att kamma och 
klä på sig. Hon tar upp att hon hela livet har varit och fortfarande är aktiv. När hon började 
gå till träffpunkten hade hon en vänkrets om tolv personer, nu är det bara tre kvar och en 
av vännerna har blivit dement. 

Av kvinnans utsaga gör jag tolkningen att träffpunkten har flera funktioner. Den är en 
offentlig mötesplats som kräver en extra ansträngning av den enskilde. Det sociala 
umgänget kräver, i positiv bemärkelse, att den enskilde håller koll på veckodagarna och 
rättar till frisyren. Samtidigt blir det tydligt att träffpunkten även i viss mån kompenserar 
för ett krympande socialt nätverk. Henning och Svensson konstaterar att forskning om 
mötesplatser för äldre, visar att möjligheten att ingå i sociala sammanhang och skapa nya 
kontakter via tunna band till andra har en märkbar effekt på äldres hälsa. Genom tunna 
band ökar, för att tala med Bourdieu,” det sociala kapitalet”, det vill säga, människors 
tillgång till resurser genom ett större kontaktnätverk.45 Trots detta, betonar Henning och 
Svensson, får betydelsen av en förlorad mötesplats sällan någon uppmärksamhet i 
diskussioner om äldres och deras hälsa.46 Det kan sålunda förstås som att delar av det 
sociala medborgarskapet som handlar om behovet av social sammanhang och möjlighet till 
social utbytte, allt för lättvindigt tillskrivs som oviktigt och banalt, och får till följd att 
äldres behov av mötesplatser prioriteras lågt. 

                                                   
45 Henning och Svensson, s. 125. 

46 Henning och Svensson, s. 125. 
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Småprat	

Att träffpunkten i sig fungerar som en naturlig mötesplats och ett tillfälle för småprat med 
andra blir tydligt både före och efter aktiviteterna på träffpunkten. Utöver de mer formella 
och av personal ledda programpunkterna samlas de äldre nämligen i mindre grupper både 
före och efter aktiviteterna. Det kan innebära att sitta utomhus en stund på bänken i solen, 
i restaurangen vid lunchen, eller utanför lokalen där man kan sitta och småpratar i soffan. 
Detta beteende kan tolkas som att behovet av att umgås och småprata med andra tycks 
vara grundläggande och kan uppstå spontant om fysiska förutsättningar finns. Viveka 
Adelswärd, betonar att det är när vi hör andras berättelser om vardagliga bekymmer, 
familj, matrecept eller vädret som vi blir medlemmar av en gemenskap. Adelswärd betonar 
att människan skapas i samtalet med andra. Det är i vad Adelswärd kallar struntpratet, 
vardagens små oviktiga reflektioner om allt och inget, som vi upprätthåller relationer till 
andra människor.47 Det är genom dessa, tillsynes obetydliga men ändå så viktiga samtal 
som vi bli individer, medmänniskor och medborgare, menar Adelswärd.48  

	Gemenskap	

Detta avsnitt handlar om olika sidor av gemenskap. Om att mer eller mindre frivilligt välja 
att ingå i en gemenskap genom sitt bostadsval, genom att tillhöra en viss kategori av äldre 
eller genom att trotsa funktionsnedsättningar.  

	Att	bo	kvar	

Bland de av besökarna som fortfarande bor kvar i sina lägenheter, och som har bott där 
stora delar av livet, tycks tankar om att flytta till ett mer anpassat och mindre boende 
ständigt närvarande. Det är emellertid inte bara tankar utan även konkreta önskemål. De 
äldre som jag pratade med, vill ha mindre lägenheter, nära till samhällsservice, frisör och 
fotvård samt tillgång till informella mötesplatser som ger förutsättningar till spontan 
gemenskap.  

En kvinna säger att kaffet smaker extra bra på träffpunkten. Hemma dricker hon endast 
Nescafe men på träffpunkten är det riktig bryggkaffe och sedan är det sällskap här. 
Hemma är det tvärtemot, ganska ensamt. En annan kvinna berättar att det är vanligt bland 
de äldre hon känner och som har blivit ensamma, att de intar sin mat stående i köket. De 
dukar inte, och oftast äter de dessutom ganska vitaminfattig mat som mackor, tillägger 
hon. Själv har hon fortsatt att laga mat och dukar snyggt även efter att hennes man avlidit. 
Däremot sitter hon numera på makens plats - för att slippa se den tomma stolen.  
                                                   
47 Viveka Adelswärd, Till struntpratets lov (Stockholm, 2009), s. 14. 

48 Adelswärd, s. 14. 
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En annan kvinna berättar att det är svårt att ta beslutet att flytta in på ett äldreboende. 
Hon säger att det är svårt att lämna den lägenhet som har varit ens hem under många år 
och där alla minnen och saker som har haft betydelse under livet finns. Dessutom har hon 
bra grannar. Kvinnan berättar att grannarna har ordnat en pall i trapphuset för att hon och 
hennes gäster ska kunna ta en paus i trappan.  

Marianne Abramsson och Jan-Erik Hagberg behandlar betydelsen av det informella 
nätverket för äldre; hur grannar både kan vara en trygghet och en hjälp i vardagen som gör 
att den enskilde klarar av att bo kvar i sin bostad. Samtidigt, beskriver de, kan grannar 
vara en orsak att flytta. En man i Abramssons och Hagbergs studie beskriver hur det kan 
vara svårt att känna gemenskap med grannar som är unga eller småbarnsfamiljer. Han 
upplever ett behov av att prata med någon i sin egen ålder. Någon som har liknande 
livserfarenhet och intressenivå som han själv.49 

Att dessa kvinnor uttrycker ett tvetydigt förhållande till att bo kvar kan handla om en 
känslomässig anknytning till bostaden. Det kan dock också tolkas som om att det finns 
brist på bra och självklara bostäder för äldre - bostäder som är anpassade till äldres behov 
och som inte stigmatiserar åldrandet. Abramsson och Hagberg redovisar hur forskning har 
påvisat en sådan tvetydighet. För samtidigt som kännedom om lokalsamhället och 
grannskapet kan vara en tillgång som underlätta åldrandet för många. Kan det också för 
andra vara tvärtemot och en flytt kan vara nödvändig för att kunna få ett bra liv. Det kan 
handla om att bostaden inte kan anpassas för den äldre personens behov eller att det 
sociala nätverket har krympt avsevärd, menar Abramsson och Hagberg.50 

	Gruppen		

Bostaden och grannarna kan utgöra en typ av gemenskap. Men gemenskap kan tar sig 
många andra uttryck. Lisbeth Eriksson behandlar hur gemenskaper även kan vara  öppna 
eller slutna, de kan vara grundade på likartade intressen, etnisk tillhörighet, religion eller 
gemensamma erfarenheter. Eller så kan de som i fallet med  träffpunkten, ha en tradition 
av att rikta in sig på grupper som i någon bemärkelse är marginaliserade.51 Att känna 
samhörighet med andra människor fyller som tidigare nämnts en avgörande roll för den 
enskildes välmående. Vidare kan målet med gemenskapen fylla olika funktioner, 
konstaterar Eriksson. Gemenskapstänkande kan vara anpassade med inslag av uppfostran 

                                                   
49 Marianne Abramsson och Jan-Erik Hagberg, ”0msorgens skugga - äldres strategier.” i Åldrande och 
omsorgens gestaltningar mot nya perspektiv, red. Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker (Lund, 2012), 
s. 137. 

50 Abramsson & Hagberg, s. 129. 

51 Lisbeth Eriksson, ”Mobilisering för kollektiv självutvecklingen teoretisk ram” i  Gemenskaper, red. Lisbeth 
Eriksson, Gunilla Nilsson & Lars A. Svensson (Göteborg, 2013), s. 25.  
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- mobiliserande som i fallet med dövkulturen - eller så kan de bygga på ett 
demokratitänkande och fylla syftet medborgarbildning och självhjälp.52 

Träffpunkten är öppen för alla. Dock finns förbehållet att den som kommer dit ska kunna 
sköta om sig själv, vilket är rimligt med tanke på att det bara finns en anställd. Jag frågar 
personalen hur ofta det händer att någon äldre endast kommer en gång. Det antalet är 
ganska stort, säger hon. Många kan ha blivit anvisade eller rekommenderade av anhöriga 
eller biståndshandläggare att prova på. Sedan visar det sig att de inte passar in. Det vill 
säga ha för stora behov av hjälp eller ett för avvikande beteende, begynnande demens eller 
dylikt.  

Att besökarna hade trevligt tillsammans och att alla kom dit för att umgås en stund, var 
tydligt. Den inbördes konversationen var positiv. Även om det kunde fällas en irriterad 
kommentar om någon var sen till en aktivitet eller om någon missuppfattar eller inte hör 
en fråga.   

Öppet för alla låter väldigt välkomnande men känslan jag får är trots allt att den 
formuleringen inte riktigt stämmer överens med hur det fungera i praktiken. Gruppen av 
besökare på träffpunkten kan uppfattas som homogen och med en likartad bakgrund. Jag 
uppfattade att gruppen som visserligen bestod av olika sammansättningar människor från 
dag till dag hade en ungefär likartad bakgrund, människor med snarlika behov, ålder, 
intressen och preferenser. Även om gemenskap är viktig för att underlättar trivsel är 
”gemenskap också en viktig förutsättning för politisk aktivitet: en föreställd gemenskap 
underlättar gemensam strävan. ”53, menar Sverker Hyltén-Cavallius. Hyltén-Cavallius 
menar att på fler och fler platser, både i Sverige och andra länder, formas pensionärskapet 
utifrån idén om historisk och etnisk likhet.54  Då de flesta offentliga verksamheter har krav 
på att vara kostnadseffektiva har de utarbetat sätt att hantera mängden människor och 
möten som är effektiva, poängtera Hyltén-Cavallius, och menar att ”En vanlig modell är 
"lagom" homogenisering. Det vill säga, de personer som hanteras kategoriseras efter några 
givna ramar. Alla hanteras inte på ett och samma sätt, utan det finns en begränsad 
uppsättning olika sätt.”55 Vidare menar Hyltén-Cavallius att ”Förmodligen är sådana 
kategoriseringar för det mesta inte formaliserade eller officiella, utan vidareförs i muntlig 
kommunikation och praxis”56  

                                                   
52 Eriksson, s. 30. 

53 Sverker Hyltén-Cavallius, ”Lika gamla leka bäst Ålder och generation som likhetsprojekt”, i Åldrandets 
betydelser, red. Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin ( Lund, 2007), s.118. 

54 Hyltén-Cavallius, s. 121. 

55 Hyltén-Cavallius, s. 117. 

56 Hyltén-Cavallius, s. 117. 
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Att sammansättningen av besökare var så tillsynes likartad kan förstås som ett uttryck för 
att tillämpa en kostnadseffektiv verksamhet där en någorlunda homogen grupp förenklar 
bemötande snarare än en önskan från besökarna. Det tolkar jag eftersom flera besökare 
gav uttryck för intresse för att vidga sina vyer. De hade en öppen och nyfiken attityd till att 
prova på och lära nytt.  

	Kaffesugen	

Sviktande syn och hörselnedsättning är vanligt förekommande vid stigande ålder, 
konstaterar Håkan Jönson. I takt med åldern kan synen försämras och många äldre 
drabbas av ögonsjukdomar som grön och grå starr. Hörselnedsättning kan göra att det blir 
svårt att delta i samtal där många pratar samtidigt. Trots den vanliga förekomsten av 
hörsel- och synrelaterade problem finns ingen rutin för att utesluta dessa problem hos 
äldre, fastslår Jönson. Resultatet blir att nedsatt syn och hörsel hos äldre personer ofta kan 
förväxlas med kognitiva problem.57 

Syn och hörselnedsättningar är ett hinder för flera av besökarna. En dag efter 
bingospelande samtalar jag med två kvinnor. Det är dock bara den ena av dem som talar. 
Den andra sitter tyst. När alla andra besökare har gått och det bara är vi tre som sitter kvar 
i lokalen, berättar hon att hon hör dåligt och att det därför är svårt att konversera med folk 
när det är mycket ljud. Hon beskriver hörselnedsättningen som ett funktionshinder som 
avhåller henne från att umgås med andra i den utsträckning hon vill.  

En annan dag har en besökare förberett en ordlek. Det tar lite tid innan alla förstått hur 
leken går till. I korthet går leken ut på att alla deltagare tilldelas en siffra. Sedan säger 
deltagarna en siffra samt kommer på ett ord ur de olika ordklasserna. Ordet antecknas vid 
siffran. Slutligen beskrivs varje deltagare med den sammansättning av ord som tillfallit 
dennas siffra. Leken är oerhört rolig och blir uppskattad. En kvinna som på grund av sin 
hörselnedsättning missat både frågor och turordning, får instruktionen upprepad. Hon ska 
komma på ett adjektiv. Något man är. När hon väl har hört frågan säger hon med en 
snabbhet och timing som skulle kunna göra en stand up komiker avundsjuk, - kaffesugen.   

De två kvinnorna väljer trots sin funktionsnedsättning andra människors sällskap. Varken 
den kognitiva förmågan eller värdet av att träffas och dricka kaffe tillsammans med andra, 
tycks ha påverkats av att de hör dåligt. 

Beroende	av	andra	

I detta avsnitt har jag samlat utsagor om samhällets insatser till äldre. Det handlar om 
mat, hemtjänst, färdtjänst och kommunal service. Enligt Gynnerstedt handlar det sociala 
medborgarskapet om förhållandet mellan individen och samhällets förmåga att säkerställa 

                                                   
57 Håkan Jönson & Tove Harnett, Socialt arbete med äldre (Stockholm, 2015), s. 98. 
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denna gynnsamma levnadsvillkor i enlighet med den för samhället rådande standard. Det 
finns inga riktigt bra sätt att mäta effekten av väldfärd, menar Gynnerstedt däremot finns 
det två huvudinriktningar. Dels en objektiv riktning vilken mäter innehav och avsaknad av 
resurser. Dels en riktning som utgår från en subjektiv upplevelse av väldfärd. Både dessa 
två mätinstrument är lika viktiga menar Gynnerstedt, men konstaterar samtidigt att om en 
person har stödinsatser inom väldfärdssystemmets ramar men ändå inte upplever sig ha 
livskvalité saknas det både fullständigt socialt medborgarskap och verklig väldfärd för 
denna.58  

Mat	-	en	anledning	att	oroa	sig	för	ålder	

Efter bingospelet sätter jag mig bland en grupp kvinnor, flera av dem har jag pratat med 
tidigare. Kvinnorna vill veta vad jag kommer att lyfta fram i min uppsats. De vill veta om 
jag kommer att skriva om maten. Jag ber dem berätta. Den kommunala matservicen är 
fruktansvärd, säger en, de andra bekräftar. Kvinnorna berättar att maten från den 
kommunala matservicen kommer en gång i veckan. Maten kommer i engångs-
förpackningar som förvaras i frys eller kylskåp och sedan värms upp i mikrougn. De 
beskriver maten som tråkig och oaptitlig. Eller som en säger, du kan tänka dig hur 
potatisen blir. Dock visar det sig att ingen av kvinnorna får den kommunala maten. Alla 
gör de egen mat eller, som en av dem tillägger, köper halvfabrikat. Emellertid känner de 
alla till någon eller några som får den kommunala maten. Alla säger de att de gruvar sig för 
att någon dag inte klara av att laga mat själva och bli tvungna att ta emot maten utifrån.       

I kvinnornas utsagor om maten tolkar jag in en tydlig rädsla för att förlora färdigheter som 
gör att de inte längre kan laga sin egen mat. Att drabbas av sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar skulle således leda till ett beroende och en begränsad livskvalité.  

Sandra Torres och Gunhild Hammarström fastslår att bland de äldre som de i en studie 
har tillfrågat om synen på sin nedsatta vardagskompetens, så beskriver flera det som något 
som inte kan övervinnas utan måste accepteras. Dessa äldre har funnit sig tillrätta med 
sina fysiska begränsningar och de ser begränsningarna som oundvikliga men även som 
förhållandevis oproblematiska aspekter av åldrandet, konstatera Torres och 
Hammarström.59 

En man som jag pratar med vid ett annat tillfälle och som har en funktionsnedsättning 
efter att ha ramlat och brutit benen, berättar att han beställer mat en gång i veckan från 
kommunens kök. Maten är inte rolig, berättar han, men han anser sig inte ha några andra 
alternativ.  

                                                   
58 Gynnerstedt, s. 18. 

59 Sandra Torres och Gunhild Hammarström, ”Hög ålder som ohälsa och hot: Äldre människors 
erfarenheter”,  i Åldrandets betydelser, red. Lars-Eric Jönsson & Susanne Lundin ( Lund, 2007), s. 59. 
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Det kan tolkas som om att förlusten av förmågan att tillaga den egna maten är ett 
förestående hot och medvetenheten om att de som äldre förr eller senare kan komma till 
en punkt där de måste ge avkall på självbestämmandet skrämmer. Men väl där finns inget 
annat val än att acceptera och göra det bästa av situationen.  

Samhällets	tjänster	

Att vara beroende av samhällets hjälp, är i någon bemärkelse ett intrång i den personliga 
integriteten. Vägen till att den äldre har accepterat hjälpen kan ha varit lång. De äldre kan 
ha haft jobbiga möten där olika tillkortakommanden har belysts. Upplever de äldre 
sedermera att deras åsikter inte blir lyssnade på, och att samhällshjälpen inte kalkylerar 
med att man som äldre också vill kunna planera sin tid, verkar hjälpen kunna bli ett 
stressmoment. När allt kommer omkring handlar beslutet att ta emot hjälp trots allt om att 
den enskilde ger avkall på det privata och släpper in andra människor. Eller som Catharina 
Nord påpekar: "Det finns alltså ett dilemma med individuell omsorg. För att kunna få den 
måste man avslöja detaljer om sig själv och på så sätt offentliggöra delar av sitt privatliv."60 

En kvinna berättar att hon åker färdtjänst till träffpunkten. Egentligen har hon inget emot 
att åka färdtjänst, men chaufförerna får henne ofta att känna sig som ett kolli som lastas på 
och av.  Samtalen på träffpunkten kommer flera gånger in på hemtjänsten och annan 
samhällshjälp. Besökarna berättar för mig att det ofta händer att hemtjänstpersonalen 
kommer på en annan tid än vad som bestämts, att det är olika personal från gång till gång, 
och att de sällan har tid. Besökarna tycker att det är ett stressmoment i deras vardag och 
något som gör att de inte kan råda över sin egen tid. I de samtal som jag hade med äldre på 
träffpunkten framkom utsagor som kan tolkas som beskrivningar av hur äldre upplever 
samhällshjälpen och beroendet av andra. Beroendet av andras hjälp gör det i viss mening 
besvärligt att vara äldre och begränsar möjligheterna till individuella preferenser. 

En man tar upp att han upplever stora brister i kommunikationen inom både äldreomsorg 
och sjukvård. Personal kommer som hastigast på olika tider, säger inte vad de tänker göra 
eller när. Saker görs i fel ordning. Likaledes upplever mannen att kommunikationen inom 
sjukvården är dålig. Han beskriver att han träffar olika läkare och sjuksköterskor beroende 
på vad han har för problem. Vardagen präglas av besök på olika vårdinstanser och 
däremellan väntan. Han har flera olika hälsoproblem och måste därför springa till olika 
vårdinstanser. Han upplever att det emellanåt är svårt att hitta tid i almanackan, något 
som gör att han upplever att han har svårt att bestämma över sin egen tid. Han har 
påpekat att brister i kommunikationen är ett problem men han upplever att hans åsikter 
inte räknas.  

                                                   
60 Catharina Nord, ”Ett privat liv i särskilt boende - en omsorgssituation av rumslig mångtydighet”, i 
Åldrande och omsorgens gestaltningar mot nya perspektiv, red. Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker 
(Lund, 2012), s. 153. 
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En annan man berättar också att han dagligen får hastiga besök av hemtjänsten, som 
endast hjälper honom att värma maten och sedan raskt far iväg igen. Andra berättar hur de 
är beroende av hemtjänsten dygnet om. Några av besökarna lyfter emellertid också fram 
saker som de tycker är positiva med hjälpen. En man berättar att han är väldigt nöjd med 
hemtjänsten. Dessutom ser han positivt på den etniska mångfalden inom 
hemtjänstpersonalen. Särskilt bra tycker han om en ur personalgruppen. Han gillar att 
denna ibland pratar om sin egen familj.  

När han tycker att hemtjänstpersonalens berättelse om det egna familjelivet tillför honom 
något positivt, kan det förstås som om att han känner sig värdefull. Han är fortfarande en 
del av samhället i form av en medmänniska, han har erfarenhet av livet som andra kan 
relatera till. Det blir på så sätt en upplevelse av att ingå i en samhällsgemenskap. Eller som 
Anders Arnsvik konstaterar, att i samspelet med andra blir vi någon. Att få bekräftelse, är 
ett djupt liggande mänskligt behov. Därför har människor i alla tider sök gemenskap med 
andra för att bli sedda och bekräftade, medger Arnsvik. 61 

Som tidigare nämnts bjuds det in personer till träffpunkten som kan ge relevant 
samhällsinformation. Två personer från en kommunal tjänstebyrå besöker träffpunkten. 
De kan bistå äldre med enklare praktiska göromål i hemmet. Äldre som bor i eget hem kan 
gratis och obegränsat ringa, för att få hjälp med att hänga upp en tavla, byta glödlampor 
hämta saker på vinden etcetera. Dock måste tjänstebyrån hålla sig inom ramarna för 
konkurrenslagen och kan därför inte utföra göromål som konkurrerar med andra 
verksamheters arbetsområden som att städa, handla eller liknande. 

 En kvinna berättar att hon vill ha hyllor och tavlor upphängda. Hon har under flera år 
önskat att få hjälp med detta, så hon är väldigt glad. Likaså berättar en man att han har 
haft hjälp av dem förut och att han kommer att ringa dem igen. Flera av besökarna är 
intresserade av tjänsten. Besökarna som sitter närmst mig vänder sig till mig och berättar 
att de kommer att ringa. Tjänstebyrån poängterar att fördelen med deras tjänster är att det 
endast är de två och att de äldre därför alltid vet vilka de kan vänta sig besök av om de 
ringer efter dem. De påminner också om att de har id-kort som de äldre alltid bör fråga 
efter innan de släpper in främmande människor i sina hem.  

Jag vet inte vad besökarna tyckte om den oro som denna påminnelse visar. Icke desto 
mindre kan den välmenta oron och omtanken om äldre bidra till att förstärka bilden av 
äldre som en utsatt grupp i behov av skydd. Ett större och mera påtagligt hot är trots allt 
att bli av med självbestämmandet; att bli så sjuk att man behöver flytta in på särskilt 
boende, demensboende eller liknande. 

                                                   

61  Anders Arnsvik, ”Vikten av mötesplatser för socialt utsatta”, i  Gemenskaper, red. Lisbeth Eriksson, 
Gunilla  Nilsson & Lars A. Svensson (Göteborg, 2013) s. 257. 
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Äldre	och	samhället	

Bengtson med flera behandlar hur teorin om politisk ekonomi och åldrande kan påvisa hur 
upplevelsen av åldrandet och de äldres plats i samhället konstrueras och reproduceras 
såväl politiskt som genom strukturella faktorer. Det kan begränsa äldres möjligheter och 
reducera deras inflytande och autonomi.62 Detta kan som nämnt vara kopplat till ålderism 
och fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdomen och åldrandet, sådana fördomar finns 
även bland äldre, fastslår Andersson. Ålderism har i sin tur, menar Andersson en direkt 
koppling till attitydbegreppet, det vill säga inställningen till personer, grupper eller 
företeelser som bygger på färdiga åsikter eller fördomar om dessa. 63 Flera av besökarna 
kommer med utsagor, som på ett eller annat sätt avspeglar hur de reagerar på 
omgivningens bemötande av dem. Det avser såväl språkliga uttryck som politiska beslut 
och konsekvenserna av dessa beslut.  

Att	säga	vad	man	tycker	

Bland besökarna på träffpunkten tycks finnas en medvetenhet om att protest mot politiska 
beslut och nedskärningar är en möjlig väg.  

En grupp besökare namnger ett par politiker, och säger om politikerna kommer dit så 
skulle de få höra deras ärliga mening om dem och deras beslut. En man berättar att han 
vid ett tillfälle träffat en ansvarig politiker och uttryckt sitt missnöje mot besparingar på 
träffpunkten och äldreområdet. Att mannen vid det tillfället aldrig fick höra politikerns 
motivation till besparingarna, berodde på att mannens son var närvarande. Sonen tyckte 
att situationen blev obekväm och bad sin pappa att vara tyst. 

Att protestera kan leda till att äldre blir hörda av tjänstemän och beslutsfattare, poängterar 
Henning och Svensson. De tar upp ett exempel från Frösunda där en grupp äldre gick 
samman för att protestera mot nedläggningen av två matlag. Protesterna medförde att 
matlagen fortsatte.64 Exemplet visar att äldres protester kan vinna och leda till förändring. 
Ändå händer det sällan att äldre går samman för att protestera - kanske för att det skulle 
bryta med normen, äldre förväntas vara nöjda och ingen räknar med att de ska protestera. 

	En	språklig	reflektion	

Första dagen när jag presenterar mig och berättar att jag ska skriva om äldre får jag genast 
en skämtsam men bestämd kommentar av en av de äldre vid bordet, har du kommit hit för 
att titta på gamlingar? Benämningen gamlingar har ingen positiv klang. Magnus Nilsson 
skriver, "Att benämna någon eller några som ’äldre’ är att säga mycket mer än att individen 
                                                   
62 Bengtsson, Burgess, Parrott, & Mabry, s. 40. 

63 Lars Andersson, ” Ålderism”, i Socialgerontologi, red. Lars Andersson (Lund, 2013), s. 330. 

64 Henning & Svensson, s. 140. 
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eller gruppen tillhör en kronologiskt avgränsad åldersgrupp." 65 När kvinnan dessutom 
inte bara säger äldre utan använder ordet gamlingar kan det vara en fingervisning om hur 
äldre förväntar sig att bli bemötta. Det kan tolkas som om att kategorin äldre har fått en 
benämning som andra använder när de vill tala om gruppen i negativa och stigmatiserande 
termer. Magnus Nilsson redovisar också hur den politiska debatten om äldres rättigheter 
kan ta olika riktningar beroende på vilka värden och egenskaper som kopplas till 
kategorin. Exempelvis att, ålder i sig inte utgör någon självklar grund för rättigheter. Eller 
synsättet att, äldre har rätt till pension eftersom de har "byggt landet". Den typen av 
språkliga konstruktioner av äldre som grupp är inte oskyldiga, menar Nilsson eftersom 
dessa språkliga diskurser gör att vissa förhållningssätt till äldre som kategori blir rimligare 
än andra, något som får konsekvenser i förhandlingen om organiseringen av samhället.66 
Till exempel när det gäller vilka ekonomiska resurser som ska gå till att tillgodose äldres 
behov av social samvaro. Det offentliga samtalet om äldre kan således ge åldrandet 
konkreta konsekvenser och innebörder. Dessutom kan språkliga uttryck dela in människor 
i  kategorier som gör att de särskiljs och förfördelas.   

	Äldre	som	resurs		

Vem ska ta ansvaret för äldre i dåliga tider? Maria Wolmesjö betonar att i Sverige drabbas 
äldre som grupp hårdast när välfärdssystemet vacklar och kommunala verksamheter 
måste spara. Äldre saknar en skyddande lagstiftning motsvarande den som finns för 
personer med funktionsnedsättningar, LSS. Samtidigt har möjligheten för frivilliga 
filantropiska arbeten som tidigare fanns som komplement, allt mer försvårats på grund av 
krav på formell kompetens.67 

Som tidigare framkommit finns ett stort behov av och efterfrågan på träffpunkten som  
mötesplats från besökarna. Den tolkning jag gör är att en viktig faktor för mötesplatsens 
betydelse är att den är organiserad och att det finns personal som håller i aktiviteterna och 
ordnar med fika. Detta utmanas genom beslutet att skära ned på antalet personal från två 
till en anställd. En konsekvens blir att besökarna numera i större utsträckning måste 
hjälpa till med de praktiska göromålen såsom dukning och bingoutrop samt att vara med 
och planera och föreslå aktiviteter. 

Vid ett tillfälle som benämndes berättande runt kaffebordet, meddelar personalen att det 
kommer att behövas frivillig hjälp från besökarna vid exempelvis bingo och kaffeservering 
för att få verksamheten att fungera. Personal uppmanar besökarna att ta på sig den typen 
av uppgifter. Det var dock flera av besökarna som inte gärna ville ta på sig uppdrag med 
                                                   
65 Magnus Nilsson, Våra äldre om konstruktioner av äldre i offentligheten (Linköping, 2008), s. 9. 

66 Nilsson, s. 9.  

67 Maria Wolmesjö, ”Tredje åldrade i äldreomsorgen - ur verksamhetsansvarigs perspektiv.”, i Tredje åldern: 
sociala aspekter och medborgarskap, red. Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö (Malmö, 2011), s. 98 f. 
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hänvisning till sviktande hälsa. En kvinna som gärna ville hjälpa till föreslog att personalen 
istället bad om hjälp med kortare varsel inför varje aktivitet.  

Däremot var det ingen brist på föreslag och idéer till aktiviteter bland besökarna. De kom 
med förslag som gympa, syslöjd, lägga in gurkor och baka. Sammantaget fanns det en stor 
påhittighet och en vilja att bidra till att kunna fortsätta med verksamheten trots 
besparingar, dock med reservation för bristande förmåga och ork på grund av ålder och 
hälsotillstånd. Att äldre ombeds att hjälpa till för att förbättra den egna situationen ligger i 
linje med det synsätt på äldre och åldrandet som har rått sedan början på 2000-talet. 
Wolmesjö poängterar att förväntningarna på äldres roll i samhället har förändrats. Äldre 
förväntas allt mera bidra till att behålla sin egen hälsa. Men också, menar Wolmesjö "som 
en resurs för att "sätta guldkant på tillvaron" för andra med ett mer omfattande vård- och 
omsorgsbehov."68 Från att uppfattas som passiva mottagare av äldreomsorg, förväntas 
äldre numera vara aktiva och i högre grad medverka och utföra olika tjänster som 
frivilligarbetare. Det är en omvandling i innebörden av medborgarskapet, menar Wolmesjö 
och hänvisar till Gynnerstedt som ställer frågan om detta nya synsätt på medborgarskapet 
kan leda till att medborgerliga rättigheter minskar och skyldigheter för äldre ökar i takt 
med en ökande andel äldre.69 

	Teknik	

Träffpunkten har fått en Ipad av kommunen. Personalen har ålagts att med denna filma 
och dokumentera aktiviteterna. Personal berättar att filmer och bilder kan komma att 
spridas samt visas för anställda i kommunen. Därför uppmanar personalen besökarna att 
fylla i en samtyckesblankett som gör det möjligt att visa bilderna offentligt. En man frågar 
skämtsamt om de kan få betalt för sin medverkan. 

Under fikat tar personalen kort med Ipaden på några av besökarna. Några undrar vad en 
Ipad är för någonting medan andra tycker att det är roligt och låter sig gärna avbildas. Det 
finns också de som förstår att de blir fotograferade och visar tydliga tecken på att de finner 
det obekvämt att vara med på bild, men kort tas ändå. 

Besökarna accepterar förvånansvärt lätt att de måste fylla denna roll och göra som det 
förväntas av dem. Besökarna tycks medvetna om att de måste gå med på betingelserna för 
att få behålla träffpunkten och av respekt för personalen, som de förstår har ålagts detta 
uppdrag, låter de sig dokumenteras. Mot bakgrund av beslutet om besparingar och 
funderingarna på att eventuellt helt lägga ned träffpunkterna är det rimligt att fråga sig vad 
dessa bilder ska fylla för syfte. Det kan tolkas som om att Ipaden, gåvan, fungerar som en 
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transaktion och att det i gåvan ligger en implicit förväntan att få något positivt tillbaka. 
Kanske en bild av en trevlig mötesplats, med glada kaffedrickande pensionärer 

I övrigt använder flera av besökarna mobiltelefoner. Dels för samtal, men även för 
dokumentation med bilder. Många använder dator, internet och mobil i vardagen för att 
beställa mat från livsmedelsbutik, söka information och boka tider och biljetter. Besökarna 
ser inte teknik som ett hot eller något främmande. Däremot har många äldre telefoner med 
små skärmar som gör det svårt att se och läsa meddelanden.  

En kvinna berättar att hon använde dator på jobbet innan hon gick i pension. Hon har en 
dator nu också men det finns inte internet på 65+ boendet, vilket hon tycker är märkligt 
eftersom det annars finns internetuppkoppling i alla andra hyreslägenheter i kommunen, 
bara inte i äldreboenden. 

Som forskningen visat har de naturliga mötesplatserna försvunnit. Mötesplatser, 
träffpunkter och liknande har allt mer blivit digitaliserade. Ska man få tillgång till dessa 
måste man således ha tillgång till dator, mobil och internet och det är därför mycket 
förvånande att de äldre inte ges tillgång till internet. Det kan tolkas som ett uttryck för 
ålderism. Att teknik kan ställa till med besvär särskilt för äldre visar Jan-Erik Hagbergs 
och Åsa Larssons forskning om äldre och teknik. Ämnet äldre och teknik präglas av en rad 
stereotypa föreställningar om att äldre i allmänhet saknar förmåga och intresse för 
området.70 Dessa uppfattningar sammanfaller med förklaringar om att teknik är för 
komplicerat för äldre och att de därför har det bättre förutan. Mera sällan tycks 
kombination äldre och teknik handla om otillräckliga och dåliga tekniska lösningar. 
Patricia Moore, industridesigner med specialintresset för design anpassat till äldre, 
framhåller vikten av socialt medveten design. Design ska vara genomtänkt och underlätta 
vardagslivet, och därmed ger mera oberoende och en längre period av egenvård. Detta 
menar Moore kommer att leda till att individen kommer att kunna upprätthålla ett socialt 
liv längre.71 Likaså är det med teknik. Tekniken ska vara anpassad efter användarens 
behov. Så länge tekniken inte fungerar så att den underlättar vardagen finns det skäl att 
förbättra den. Det handlar om att jämställa äldre och ge dem samma möjligheter till teknik 
som yngre. Att utveckla teknik för äldre är dock en sak, en annan är att äldre måste få 
tillgång till tekniken och det kan vara en fråga om ekonomi. När äldre förklaras 
ointresserade kan det vara ett uttryck för diskriminering av äldre - ett led i att äldre inte är 
lönsamma att utveckla teknik åt. 

                                                   
70 Jan-Erik Hagberg & Åsa Larsson, ”Gamla människors teknikrum”, i Åldrande, åldersordning, ålderism, 
red Håkan Jönson (Norrköping, 2009), s. 162. 

71 Patricia Moore, Det goda åldrandet, (2014), http://urskola.se/Produkter/184518-UR-Samtiden-Tema-
Det-goda-aldrandet  (2016-05-16) 
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Dövgruppen	

Jacobsson betonar att många specialiserade studier på dövområdet bygger på ett 
normativt förhållningssätt till döva. Jacobsson hänvisar till Mårten Söder som menar att  
strävan att vara ”anti-stämplande” mot människor med funktionshinder har medfört att 
frågor till människor med funktionshinder präglas mer av färdiga svar än av undersökande 
frågor. Frågorna tenderar att kretsa kring teckenspråket, menar Jacobsson. 72 Detta blev 
också fallet i min studie och samtalen med dövgruppen kom till stor del att handla om 
teckenspråket och om teckenspråkets betydelse för de döva. Att samtalet tog denna 
riktning beror på att det är ett väldigt viktig element i de dövas liv, men också på att jag var 
nyfiken på att få veta mer om dövsamhällets relation till det hörande samhället. I samtalen 
med de döva äldre framkom det tydligt att kampen om träffpunkten handlar om rätten till 
teckenspråk och gemenskap med andra döva. Även om det är viktigt att träffa andra, är det 
som om att åldersfrågan är en sekundär fråga bland de döva. Som om att döva på grund av 
sin bakgrund är en liten och sluten grupp där alla känner alla. Det är också mitt intryck att 
åldersspannet är större i dövgruppen än bland de hörande besökarna, något som jag dock 
inte kan säga med säkerhet eftersom jag aldrig frågade om ålder.  

Jönson och Harnett poängterar hur forskning om funktionsnedsättning och åldrande 
under de senaste åren har använt ett livsloppsperspektiv. Den som har en 
funktionsnedsättning sedan födseln kan ha växt upp på en institution och har därmed 
erfarenheter som skiljer sig från erfarenheter hos dagens unga med motsvarande 
funktionsnedsättningar. Sådana erfarenheter kan påverka individens situation och sätt att 
förhålla sig till nuet och framtiden, menar Jönson och Harnett.73 

Flera av besökarna berättar hur de som barn tvingades lära sig tala via oralismen, 
munavläsning. En man berättar att de fick stryk i skolan om de tecknade. Gruppen berättar 
att det är ett bekymmer att teckenspråket är hotat i och med att allt flera väljer att operera 
sina döva eller hörselskadade barn. Det är särskilt hörande föräldrar till döva barn som 
väljer operation. Om den tendensen fortsätter kan teckenspråkets ställning som 
minoritetsspråk på sikt komma att hotas. Det skulle kunna innebära en stor risk för att de 
rättigheter som döva har i dag kommer att försvinna, det är de alla eniga om och de är 
bekymrade över utvecklingen. En kvinna menar att det är dumt att förlita sig på att CI-
operationen gör barnen hörande. Hon menar att döva och hörselskadade barn alltid borde 
få tecken som förstaspråk. Samhället bör alltid förberedda döva och hörselskadade på ett 
liv som döva genom att se till att de blir bra på tecken. Ge dem teckenspråk som första 
språk, tycker hon. En annan kvinna berättar att i Danmark är operation av döva barn 
påbjudet i lag. Det innebär att många döva danska föräldrar, till döva barn, väljer att flytta 
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till Sverige under småbarnstiden för att säkerställa att barnen får lära sig teckenspråk. 
Sedan flyttar de tillbaka när barnen börjar skolan. Eftersom barnen då har tecken som 
förstaspråk får de också rätt till tecknad undervisning.  

Deras utsagor kan tolkas som ett uttryck för att teckenspråkets ställning endast är en 
parantes i tiden. Rätten att få teckna är ingalunda en självklarhet. De döva äldre ger 
uttryck för en pågående kamp. En kamp som tycks fortsätta och ändra riktning med nya 
generationer. 

Jag frågar om de använder teknik som dator och telefoni. Flera av dem gör det, framför allt 
använder de bildtelefon, för att hålla kontakt med andra döva, som någon säger. 
Bildtelefon är ett hjälpmedel som kan förskrivas till döva. Med en bildtelefon kan döva 
kommunicera på teckenspråk med andra som också har bildtelefon. Bildtelefonen kräver 
bredband för att det ska fungera och bredbandsabonnemanget måste de själv bekosta. 

Trots att bildtelefonen kan förskrivas som ett hjälpmedel är det inte alla som har en. Det 
beror delvis på att det är lite krångligt med tekniken men även till stordel på att 
användning av bildtelefon kräver internetuppkoppling och därmed blir en extra kostnad 
som är svår att tillhandahålla ur pensionen.  

En trolig förklaring till att de döva äldre, och även de hörande äldre inte har internet eller 
säger sig inte ha råd med detta kan vara en osäkerhet om hur man rent praktiskt skaffar 
internet. Vad behöver man och hur mycket är rimligt att betala? Många, inte bara äldre, 
kan ha svårigheter att införskaffa rätt bredband. Att man sedan är äldre och har 
funktionsnedsättning till följd av ålder eller att man är döv gör inte saken enklare. Att det 
inte i pensionen verkar vara beräknat en kostnad för internet bekräftar ytterligare det 
stereotypa synsättet om att äldre i allmänhet saknar förmåga och intresse för teknik. I 
frågan om äldre döva personer för vilka tekniska hjälpmedel verkligen kan underlättar 
vardagen, blir det ett påtagligt bekymmer att de inte har internet. 

De döva äldre brukar komma till träffpunkten på måndagar för att spela bingo tillsammans 
med de hörande äldre. Personalen på träffpunkten som kan teckna sitter med dem och 
tecknar siffrorna. Förutom bingon träffas de ett par gånger i månaden tillsammans med en 
hörande ledare som kan teckenspråk. Träffarna fungera som mötesplats och ger tillfälle att 
träffa andra men är också ett tillfälle att ta del av samhällsinformation.  

Under dövträffen tar ledaren för dövgruppen upp att en man som har jobbat för döva inom 
svenska kyrkan och som har hållit i träffar för döva snart kommer att gå i pension. Det 
skapar en viss oro, för utöver träffpunkten finns det inte så många mötesplatser. 
Dövföreningen finns, säger en kvinna men tillägger att hon tycker att träffpunkten och 
kyrkan fungerar bättre. Det är mera anpassat för dem som är äldre. 

Innan träffen avslutas vill träffpunktspersonalen ge lite allmän information. Vid ett 
bingotillfälle som nyligen ägde rum i en annan lokal fanns en uppläsare som visade siffran 
på en skärm, ett tekniskt hjälpmedel. En man som jag förstår hade frågat träffpunktens 
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personal om möjligheten att anskaffa en liknande till träffpunktens bingotillfällen får 
återkoppling, uppläsaren kommer att bli för dyr för träffpunktens lilla budget -uppläsaren 
kostar cirka 7000 kr - ett relativt lite belopp för ett hjälpmedel som kan underlätta för 
döva.  

Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur äldre ser på och beskriver sina 
vardagsmiljöer samt att undersöka om äldre anser sig kunna påverka den egna vardagen. 
Hur upplever äldre sig bemötta? Och hur sammanfaller deras erfarenheter med 
fördelningen av ekonomiska resurser och samhällets prioritering och förståelse av äldres 
behov? För detta syfte har jag använt mig av två frågeställningar, dessa kommer jag 
kortfattat att besvarar. 

Hur ser äldre på och beskriver sina egna vardagsmiljöer? 

Av min studie drar jag slutsatsen att träffpunkten som mötesplats spelar en avgörande roll 
för de personer som nyttjar den. Här får besökarna möjlighet att upprätta nya relationer 
eller det som Henning, Svensson och Åhnby kallar tunna band. Med tunna band menar de 
i detta sammanhang sociala nätverk som erbjuder ett tillfälligt avbrott i vardagen. Sociala 
nätverk som ger en känsla av gemenskap och tillhörighet som minskar känslan av 
ensamhet.74 Mötesplatser som träffpunkten ger således de äldre möjlighet att umgås, 
dricka kaffe och småprata med andra, vilket är viktigt för att de ska komma ut bland andre 
människor och inte hamna i ensamhet och stillasittande i bostaden. Det blir särskilt tydligt 
i de äldres beskrivningar av de långsamma helgerna utan andras sällskap. Att kunna bo 
kvar i den egna bostaden kan ha ett värde i sig, men när värdet av att bo kvar vägs mot 
nackdelar som ensamhet och bostadens storlek verkar det som om att ett bra äldreboende 
nära samhällsservice och gemenskap är att föredra. Likaså är tankar om att bli eller att 
vara beroende av andra något som i stor omfattning präglar samtalen med de äldre. 
Gränserna mellan självbestämmande och beroende, mellan att vara äldre och ha blivit 
gammal, kan finnas i förmågan att kunna tillaga sin egen mat. Samtidigt tolkar jag det som 
att det sker en viss anpassning, exempelvis när hörseln försämras eller när 
funktionsnedsättningarna blir så omfattande att det uppstår ett behov av hemtjänst. Enligt 
Gynnerstedt handlar ett socialt medborgarskap om rätten till ett självständigt och 
oberoende liv, om att kunna välja sitt boende och att kunna forma sin vardag enligt egna 
önskemål, men också om rätten att ges möjlighet att ingå i gemenskap med andra.75 
Sammanfattningsvis framkommer det att det som utmärker träffpunkten och som gör den 
populär bland de besökare som jag träffade var, utan tvekan, en trevlig och öppen 
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stämning, personalledda aktiviteter och möjligheten att komma på de tider och aktiviteter 
som passade var och en. Jag tolkar det som att det finns ett positivt tilltal av besökarna på 
träffpunkten, vilket ger den enskilde upplevelsen av självbestämmande i situationen. Detta 
utmanas dock av besparingar och hot om nedläggning. Om en annan form av mötesplats 
skulle kunna ersätta träffpunkten är svårt att veta men denna mötesplats är beroende av 
att någon anställd sammanställer ett program. För samtidigt som det finns en vilja att 
bidra till gemenskapen genom att komma med förslag och idéer, eller till och med hålla i 
en aktivitet, så gör bristande hälsa, funktionsnedsättningar och minskande ork det svårt 
för besökarna att på egen hand driva en träffpunkt. I dövgruppen fanns det enighet om att 
kunskaper i teckenspråket och rätten att kommunicera med andra döva på teckenspråket 
är grundläggande. Det fanns onekligen ett stort behov av mötesplatsen. För de döva äldre 
verkar det inte enbart handla om tunna nätverksband utan för dem var det snarare frågan 
om en sorts tjocka band likt dem som vi knyter till vänner och familj76 som här  knyts till 
andra med samma erfarenheter, huvudsakligen andra döva något som antagligen kan 
förklaras med det förtryck som döva genom historien har utsatts för. 

Vilka möjligheter upplever äldre sig ha att påverka den egna vardagen?   

De döva äldre kan betraktas som dubbelt utsatta, inte bara på grund av sina 
funktionshinder utan också på grund av sin ålder. Något som de också tydligt markerade 
genom att säga att de vill vistas i sociala sammanhang som är anpassade för äldre. De 
drabbas på samma sätt som andra äldre av dålig tillgång till anpassade tekniska lösningar 
som skulle kunna underlätta vardagen. Om detta nu beror på begränsade ekonomiska 
resurser eller på okunskap om vilka lösningar som skulle kunna underlätta för döva är 
svårt att säga. Detta blir dock extra märkbart för döva äldre eftersom de utöver eventuella 
åldersrelaterade funktionsnedsättningar även har ett funktionshinder. Frågan är om inte 
samhället ska ta ett extra ansvar för att stödja människor som åldras med funktionshinder 
för att säkerställa jämställda levnadsvillkor. Jönson och Harnett hänvisar till en studie 
gjord av Lotta Holme, en intervjuperson i studien menar: ”att åldrandet med 
funktionsnedsättningar borde kunna vara samma sak som åldrandet för personer utan 
sådana nedsättningar - om samhället gav tillräckligt med stöd.”77 

Trots att det som Hagberg och Larsson påpekar råder en övergripande och allmän 
uppfattning om att äldre saknar förmåga och intresse för att lära nytt och bry sig om 
teknik.78 Stämmer det dåligt med mina intryck av besökarna. De vill vara uppdaterade och 
lära nytt. För dem handlar det snarare om att få tillgång till rätt saker, till exempel 
passande storlek på mobilskärmen och rätt information om bra internetuppkoppling - 
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hjälpmedel som underlättar vardagen och därmed gör att beroendet av andra minskas. 
Mitt intryck är att kunde besökarna i större utsträckning få tillgång till teknik och 
undervisning utvecklad för äldre skulle det innebära en upplevelse av att bättre kunna 
påverka den egna vardagen. Många äldre anser sig begränsade av att möten med 
samhällsinsatser präglas av tidsnöd, besparingskrav och byråkratiska organisationer. När 
vardagskommunikation inom miljöer där äldre personer vistas upplevs dålig eller 
bristfällig, påverkar det äldres upplevelse av möjligheter till självbestämmande och 
kontroll över den egna tiden. Det kan göra det besvärligt att vara äldre och begränsar 
möjligheterna till individuella val. 

Att från politisk håll skära ned i personalstyrka och hota med nedläggning kan påverkar de 
äldre negativt. Nedläggning av informella mötesplatser skulle kunna innebära en 
begränsning och en försämrad vardag för besökarna. Enligt Henning och Svensson är det 
genom de tunna nätverksbanden som människor kan hålla sig informerade om 
lokalsamhället och viktiga frågor gällande den egna gruppen. Det är också genom tunna 
nätverksband som människor kan hävda sina medborgarliga rättigheter. Därför menar 
Henning och Svensson att genom ”träffpunkter för äldre kan tunna nätverksband 
utvecklas och frodas vilket kan leda till att människor lierar sig och tillsammans blir starka 
påtryckargrupper.”79 Viljan att protestera finns, men begränsas av att gruppen äldre har 
sviktande hälsa och därmed begränsad ork. Detta är faktorer som kan tvinga den enskilda 
att avhålla sig från att strida. Det kompliceras dessutom av att det saknas lagstiftning som 
tar hänsyn till äldres behov av socialt utbyte och av att nya samhällsstrukturer håller på att 
ändra innebörden av ett socialt medborgarskap. Förändringarna innebär att den enskilde 
inte på samma sätt som för ett par generationer sedan kan förlita sig på välfärdssystemet 
eller ideella krafter. Som Hagberg säger, hur de äldre har det i ett samhälle säger något om 
både samhällskonflikter och förhållandet mellan generationerna.80 När de äldres behov av 
att umgås, dricka kaffe och småprata på svenska, svenska teckenspråket eller ett helt annat 
språk prioriteras lågt. När ny teknik i ringa utsträckning anpassas till äldres behov och 
sällan kommer de äldre till godo, så finns det anledning att undersöka samhällets struktur 
från nya infallsvinklar. Således finns det en rad nya studier och projekt att föreslå som 
knyter an till dessa ämnen, till exempel forskning om döva äldres livsvärld i förhållande till 
det övriga samhället och den yngre generationen av döva. Projekt och forskning kring 
betydelsen av träffpunkter och andra mötesplatser. Projekt gällande hur samhället bättre 
skulle kunna stödja den kraft och vilja som finns hos äldre att själva skapa mötesplatser. 
Slutligen forskning som fokuserar på hur äldre medborgare påverkas av att frågor gällande 
äldres behov och rättigheter i samhället reduceras till en kostnads fråga. 
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