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Sammanfattning 
Vår befolkning blir äldre och äldre och vi har aldrig förr haft så stor andel äldre som vi har i 

dag i Sverige. Att åldras är oundvikligt och vi kommer alla att bli gamla om allt går som det 

ska, därför är åldrandet ett fenomen som vi alla kan relatera till och ha en uppfattning om på 

ett eller annat sätt. Med åldern kommer också en ökad risk för hälsoproblem som i sin tur kan 

leda till funktionsnedsättning av olika slag som kan komma att resultera i ett behov av 

äldreomsorg. Äldreomsorgen har därför i dag en betydande roll i många äldres liv. Den första 

april 2012 var ca 310 000 personer i åldersgruppen 65 år och uppåt beviljad någon insats 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) (Socialstyrelsen, 2012). Det finns funktionsnedsatta personer i 

60-årsåldern, men också oerhört många pigga 90-åringar, så myntet har två sidor.  

Syftet med studien är att undersöka vad personer i åldrarna 55-60 har för föreställningar om 

sitt eget åldrande samt om äldreomsorg i allmänhet. Studien bygger på fyra stycken 

kvalitativa intervjuer där respondenterna valts ut genom ett så kallat snöbollsurval. Dessa 

intervjuer har i sin tur transkriberats och sammanställts. Resultatet visar i huvudsak att de 

mest framträdande rädslorna inför åldrandet var ensamhet och ohälsa, att respondenterna såg 

fram emot en aktiv ålderdom samt en föreställning om att äldreomsorgens största brister 

ligger i det sociala, då det fanns en oro över att behovet av mänsklig kontakt inte skulle 

tillgodoses på ett tillfredställande sätt.  

Nyckelord: Äldre, åldrande, äldreomsorg.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
Att vi alla förr eller senare ska åldras och bli gamla är det ingen fråga om, såvida inget 

oförutsett händer. Vi har också alla våra föreställningar och förhoppningar om hur det 

kommer att bli när vi blir äldre. Att undersöka hur dessa föreställningar och förhoppningar ser 

ut för personer i åldern 55-60 är intressant för ämnet socialt arbete då dessa personer inom en 

överskådlig framtid kanske kommer att höra till den gruppen av människor som kan vara i 

behov av omsorgsinsatser från den offentliga sektorn.  

Åldrandet är en oundviklig del i varje människas liv och vi lever allt längre och längre och 

den växande gruppen äldre, samt den växande totala befolkningen, anses utgöra en av de 

största samhälleliga utmaningarna just nu, samt inför framtiden (Sjölund, 2012). Under de 

senaste 100 åren har andelen av äldre personer i den totala befolkningen i Sverige ökat från 

cirka 8 procent till 18 procent (Socialstyrelsen, 2010), vilket innebär mer än en fördubbling. 

Under det senaste decenniet har också medellivslängden i Sverige, med undantag för några 

”dippar”, ökat stadigt enligt den statistik som Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram. 

Ytterligare statistik som SCB redovisar visar också att kvinnor idag lever i snitt cirka 84 år 

och motsvarande siffra för männen är 80 år. Sverige är bland de länder som har den högsta 

medellivslängden i hela världen. Om man tittar på samtliga länder så ligger den totala 

medellivslängden endast på ca 67 år (Statistiska Centralbyrån, 2011) Det är alltså ingen 

tvekan om att vi faktiskt blir äldre och äldre, inte bara för var dag som går, utan också för var 

generation. Detta innebär också att fler människor lever ett aktivt liv längre, vilket bör ge en 

större variation på vad det innebär att åldras och att leva som äldre. 

Alla levande organismer åldras och för oss människor kan det redan i medelåldern börja 

märkas förändringar i kroppen. Åldrandet är dock mycket individuellt och det som gäller för 

en person behöver inte gälla för andra, samt att olika organ i olika kroppar också har ett eget 

åldrande. Ett mycket talande exempel är hur somliga drabbas av nedsatt hörsel men andra av 

problem med synen eller någon annan del av kroppen. Risken för att drabbas av sjukdomar 

som kan leda till funktionsnedsättning ökar också med åldern, men även där är det 

individuellt. Man bör dock vara medveten om att kroppens organ ofta fungerar väl trots 

stigande ålder (Vårdguiden, 2012). Som exempel kan ges att det finns 85-åringar vid mycket 

god hälsa, men även 60-åringar där åldern verkligen tagit ut sin rätt. 

Tillgång till äldreomsorg är en mycket viktig del av äldres liv. Med stigande ålder ökar som 

redan nämnts risken för sjukdom och funktionsnedsättning. Det betyder dock inte att detta är 

synonymt med åldrande. Sjukdomar och funktionsnedsättning är något som ofta kan leda till 

behandling i olika former utav omsorg vilket kan vara en stor utmaning för många att ta emot. 

Alla äldres unika livssituation kräver också ett unikt bemötande. De behov av omsorg som 

äldre kan tycka sig behöva har att göra med vilka förväntningar de har på dagens 

äldreomsorg, men även hur de ser sin på egen ålderdom. Dessa förväntningar hänger i sin tur 

samman med vilket utbud av omsorg som erbjuds, det vill säga vilka resurser som finns 

(Harnett & Larsson, 2011). 

Den första april 2012 var knappt 310 000 personer i åldersgruppen 65 år och äldre beviljade 

någon insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) från sin kommun. Av dessa nästan 310 000 

personer var cirka 70 % kvinnor och 30 % män. Cirka 250 000 av dessa var beviljade 
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antingen hemtjänst eller särskilt boende, vilket motsvarar ungefär 14 % av den totala 

befolkningen i nämnda åldersgrupp, en siffra som de senaste åren varit ganska stabil. Andra 

insatser som förekommer, dock inte i samma utsträckning som de redan nämnda är bland 

annat boendestöd, kontaktperson, kontaktfamilj och dagverksamhet (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt svensk lag ska kommunens socialtjänst bistå äldre människor med hjälp och stöd om de 

har behov av det. Enligt 5 kap. 4§ SoL ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att de 

äldre får leva ett värdigt liv samt känna välbefinnande, detta med hjälp av en ny värdegrund 

som tillkom 2011. Socialtjänsten ska också verka för att äldre ska få möjlighet till att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden, och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Den första januari 2011 tillkom den ovan nämnda värdegrunden till 

SoL, vilken ska vara grunden för ett förhållningssätt för alla som arbetar med äldre och ge 

vägledning för personalens bemötande gentemot servicetagarna (Bergstrand, 2012). 

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd angående hur värdegrunden kan tillämpas. Dessa 

finns att läsa i Socialstyrelsens författningssamling (SOFS) 2012:3 och där behandlas 

specifikt bland annat privatliv och integritet, självbestämmande, gott bemötande etc.  

Enligt den prognos som SCB har inför de kommande 50 åren kommer medellivslängden 

också fortsätta att öka och 2060 beräknas den för kvinnor vara cirka 89 år och för män 87 år 

(Statistiska Centralbyrån, 2011). Det blir en utmaning för samhället att se till att var och en får 

en värdig ålderdom med god vård och omsorg. 

1.2. Problemformulering 
Med den bakgrund som beskrivs ovan kan man förstå att åldrandet kan bli en problematisk 

del av livet då många prövningar kan uppstå. Vi anser att det är av relevans för socialt arbete 

att undersöka vilka föreställningar om åldrandet, som finns bland befolkningen i åldrarna 55-

60 år då dessa inom en framtid, inte alltför långt bort, kanske kommer att ha behov av stöd 

från samhället i någon form. 

1.3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien var att undersöka vilka föreställningar personer i åldern 55-60 har kring 

sitt eget åldrande samt äldreomsorg i allmänhet. 

Frågeställningar inför studien var: 

Hur definierar respondenterna ett gott åldrande och vad behövs för att uppnå detta? 

Vilka förväntningar, förhoppningar och rädslor finns kring åldrandet? 

Hur tänker respondenterna kring begreppet äldreomsorg i allmänhet? 

 

1.4. Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
Begreppet äldre syftar i den här uppsatsen på personer som är 65 år och äldre. Att denna 

definition valts beror på att det i Sverige är då man uppnår pensionsålder samt att det också är 

den definitionen Socialstyrelsen valt att använda i sina rapporter kring äldre och äldreomsorg. 

Med begreppet äldreomsorg menas den omsorg som Socialnämnden ansvarar för, vilket bland 

annat kan vara hemtjänst och äldreboende.  
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2. Kunskapsbakgrund 
För att uppsatsen ska komma till sin rätt är det viktigt att vi också förstår vad som händer när 

vi blir gamla, samt att vi har kunskap om den äldreomsorg som idag finns i Sverige. I det här 

kapitlet kommer vi att ge en kunskapsgrund om bland annat detta samt vad aktuell forskning 

säger om förväntningar på ålderdomen. 

2.1. Gerontologi 
För att få kunskap och förståelse för vad som sker när man åldras har vi valt att använda oss 

av gerontologin. Det finns mängder med litteratur som behandlar ämnet åldrande och vi har 

främst utgått ifrån Stig Bergs bok ”Åldrandet” samt antologin ”Äldre och åldrande” med 

Marie Ernsth Bravell som redaktör. En del av Nationalencyklopedins definition av 

gerontologi citeras nedan:  

”gerontologi´ [je-] (av grekiska ge´rōn, se geront, och -logi´a 'lära', 'vetenskap', av lo´gos 

'ord'), läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från 

uppnådd mognad till personens död. Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk-

medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. Åldrandet är uppenbart 

genom hela livet men är mer markant efter den reproduktiva periodens slut. Då minskar 

funktionen i celler, organ och hela kroppen. Sannolikheten för den slutliga dysfunktionen – 

död – ökar med åldrandet.” (Nationalencykolpedin, 2012) 

Forskning om gerontologi riktar in sig på den äldre människans totala livssituation, det vill 

säga att de medicinska, sociala, socialpsykologiska och psykologiska aspekterna är 

intressanta. Gerontologin delas vanligtvis upp i två olika huvudgrenar – geriatrik och 

socialgerontologi. I den förstnämnda är man intresserad utav de biologiska och medicinska 

aspekterna av åldrandet medan man i den senare riktar in sig på psykologiska, 

socialpsykologiska samt sociala aspekter (Tornstam, 2011). Den moderna gerontologiska 

forskningen intresserar sig, utöver den biologiska och sociala förändringen, även för hur den 

historiska samhällsförändringen påverkar våra äldre i samhället. Tyvärr så hänger åldrandet 

och sjukdomar samt funktionsnedsättningar ofta ihop, dock långt ifrån alltid. Just därför så är 

geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar) och psykogeriatrik viktiga grenar inom 

gerontologin. Att drabbas av funktionshinder och sjukdomar hör dock inte till ett ”naturligt 

åldrande”, vilket i sin tur innebär att gerontologi inte endast handlar om det som är naturligt. 

Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt 

vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om 

det sociala åldrandet. Kort och gott så handlar gerontologi om äldre och åldrande ur flera 

olika perspektiv (Ernsth Bravell, 2011). 

2.1.1. Biologiskt åldrande 
När vi talar om åldrande så tänker vi ofta på det biologiska åldrandet och dess kännetecken 

som följer, som rynkor, grått hår och stelhet i muskler och leder. Biologiskt åldrande är dock 

betydligt mer komplext än så. Nedsatt funktion i flera organ är något som främst 

kännetecknar åldrandet vilket i sin tur leder till minskad reservkapacitet (Ernsth Bravell, 

2011). Detta är en förändring som kan börja relativt tidigt hos många efter det att vuxenåldern 

uppnåtts medan det kan börja senare för andra. Vilka organsystem som åldras först är även det 

individuellt och varierar från person till person. Tack vare att vår kropp har en stor 

reservkapacitet så märks inte denna förändring under en betydande del av livet. Många 

forskare definierar försämring av reservkapaciteten som just biologiskt åldrande (Berg, 2007).  

Varför vi åldras är inte helt klarlagt ännu, det finns en hel del teorier om det men fortfarande 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/geront
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luckor att fylla. Det biologiska åldrandet är ytterst individuellt och ter sig inte likt från den 

ena personen till den andra. Dessa förändringar är dock någonting som alla individer kan 

förvänta sig någon gång under livsperioden, men i mycket varierande omfattning och med 

olika effekt (Ernsth Bravell, 2011). 

2.1.2. Psykologiskt åldrande 
Läran om mänskligt beteende, tankar och känslor är det som kallas för psykologi. Det finns en 

hel del tankar och funderingar kring hur äldre människor är och vad som händer under 

åldrandet. Föreställningar som är vanliga är att de flesta äldre har problem med minnet och att 

de skulle vara ledsna i högre utsträckning än yngre. Kognitiv psykologi innefattar bland annat 

studier av minne och intelligens. Försvagning av dessa funktioner ökar riskerna för en lägre 

livskvalité samt att individen kan bli beroende av hjälpinsatser. Beträffande minnet så har 

äldre personer rent generellt svårare att lagra ny information än vad yngre personer har. När 

det gäller förändring kring intelligens hos äldre så beror det helt och hållet på vilken typ av 

intelligens man mäter. Förmågor som är kopplade till det aktiva arbetsminnet, som 

problemlösning och snabbhet i tankeverksamheten försämras snabbare när vi blir åldras. 

Större försämring av minnes- och tankefunktionerna orsakas ofta utav någon form av 

demenssjukdom, dock kan även äldre personer som inte drabbas av detta märka av 

försämringar avseende de kognitiva förmågorna. Något som emellertid verkar vara en viktig 

friskfaktor för äldre är fysisk träning. Det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar framför 

allt men är även bra för ökad blodcirkulation och frigörandet av endorfiner som är bra för 

både hjärnan och välbefinnandet. Kort och gott så är det som är bra för ditt hjärta även bra för 

hjärnan (Dahl, 2011).  

2.1.3. Socialt åldrande 
Det sociala åldrandet handlar främst om äldre i samhället, äldres sociala ställning samt deras 

sociala nätverk. När det gäller samhället så finns det nog ingen äldregeneration som upplevt 

sådana förändringar som den som nu är mellan 75-80 år eller äldre. Samhället har gått från ett 

typiskt jordbrukssamhälle, via ett industrisamhälle fram till ett kommande tjänstesamhälle. 

När farmor var ung i början på 1900-talet så fanns det knappt någon telefon och man blev 

fascinerad av att se en bil rulla fram, men på 1970-talet så togs de första stegen på månen.  

Den tekniska utvecklingen har gått fort framåt sen dess och de äldre har fått anpassa sig till 

datorer, mobiltelefoner och bankomater. Den enskilde har även kunnat investera i teknik som 

underlättar dagen tack vare en förbättrad ekonomi. Många av dagens äldre har dessutom 

boende utrustat med mikrovågsugn, diskmaskin samt dusch hellre än badkar för att underlätta 

sin vardag. Framför allt så har den fysiska miljön underlättats för de äldre, några exempel är 

framkomligheten med rullstol eller rollator och moderna bussar som är lättare att ta sig 

ombord och ut från, med mera. Kanske är det många sådana små förändringar som har 

resulterat i att äldre personer klara sitt vardagliga liv bättre. Enligt en rapport som statistiska 

centralbyrån gjorde mellan 1988-1989 och återigen 2002-2003 som handlade om 

levnadsförhållanden visades på en klar minskning av äldres problem med allmän daglig 

livsföring (ADL), under de femton år som undersökts (Malmberg & Ågren, 2011). 

När vi blir gamla så sker också en förändring av sociala relationer, som förlust av olika roller 

och funktioner i det sociala samspelet med andra människor men även förluster av personer 

som står nära. Detta, samt de fysiska förändringarna kan inverka på hur den äldre människan 

upplever sin sociala tillvaro. Att ha en god hälsa och känna ett välbefinnande i hög ålder beror 

i hög grad på förmågan att bemästra svårigheter. Dessa användbara bemästringsstrategier har 
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äldre människor utvecklat under hela livet och dessa blir allt mer viktiga i stigande ålder. De 

mest generella faktorerna som har betydelse för äldre individers bemästringsförmåga är fysisk 

och psykisk förmåga, socialt nätverk, upplevd kontroll över livssituationen samt den egna 

personligheten (Malmberg & Ågren, 2011). 

2.1.4. Åldrande och ensamhet 
Det finns en generell uppfattning om att ensamheten skulle vara ålderdomens värsta plåga. 

Det har dock visat sig i flertalet undersökningar att ensamhet inte är speciellt vanligt i hög 

ålder och det är dessutom inte vanligare än vad det är i andra åldrar. Denna föreställning som 

hängt kvar sedan länge kan vara ett tecken på att gemene man inte vet vad ensamhet innebär i 

hög ålder (Malmberg & Ågren, 2011). Ytterligare en möjlig grund till dessa tankegångar är 

främst att äldre personer skulle ha en högre krisbelastning, det vill säga att dels genom ökad 

risk för sjukdomar men också genom förluster av förmågor och även nära och kära. Det 

sistnämnda ökar dock absolut i hög ålder (Dahl, 2011).  

Att känna sig ensam och isolerad kan innebära helt skilda saker för olika individer. Man kan 

känna sig ensam fast man har vänner och familj som kommer och hälsar på eller vice versa, 

medan en del inte alls känner sig ensamma trots att de mest är för sig själva. Det finns en 

subjektiv och en objektiv ensamhet eller isolering. Med objektiv ensamhet menas hur många 

människor man träffar och hur ofta det sker. Subjektiv ensamhet är hur man själv som individ 

upplever sitt sociala nätverk och hur man kan känna sig ensam trots att det finns nära och kära 

runt omkring en (Berg, 2007).  

När man talar om viktiga orsaker till en bristande livstillfredsställelse och livskvalitet under 

ålderdomen så nämns ofta just dessa begrepp. Frågar man äldre personer vilka problem de 

själva tror är de största för andra äldre människor i allmänhet så är det oftast bara hälsa och 

risk för att bli dement som kommer före ensamhet och isolering. Frågar man däremot yngre 

personer om samma sak så anges oftast ensamhet som det största förväntade problemet. Även 

inom äldreomsorgen så ser man ensamhet som en betydande orsak till ökat behov av vård och 

därför anses det som mycket negativt (Berg, 2007).  

Antagandet att äldre personer i stor utsträckning skulle vara ensamma och isolerade är en av 

många negativa fördomar vi har om äldre. Ensamhet ses oftast som någon negativt för 

individen, men det finns även de som menar att det finns en positiv ensamhet. Enligt dem så 

finns det en existentiell ensamhet då individen uppfattar sig själv som en liten del utav 

universum i ett oändligt perspektiv i både tid och rum. Denna känsla av ensamhet kan ge en 

ökad förståelse och medvetenhet och kan också innebära känslor av behaglig isolering och 

frihet från oro och nedstämdhet (Berg, 2007). 

Något som kan öka risken för isolering hos äldre är känslan av otrygghet och rädsla. 

Undersökningar pekar på att många äldre, och då speciellt kvinnor i framför allt storstäder, är 

rädda för att gå ut själva på grund utav överfallsrisken och bristande tro på sin egen förmåga. 

Omgivningen uppfattas som hotfull och särskilt unga personer kan uppfattas som extra 

skrämmande. Rädslan för att röra sig utanför bostaden är ett mycket stort problem. Det ger 

den äldre individen en sämre livskvalitet och leder till en inaktivitet som i sin tur ökar risken 

för sjukdomar samt behovet av omsorg. En undersökning gjord i Finland visar dock att en bra 

kontakt med grannar och att miljön kring bostaden är relativt lugn och säker ökar tryggheten 

för äldre. Något som är intressant är att många äldre ofta känner sig mer rädda i nyare 

bostadsområden och där det finns en stor andel unga personer. Bostadsområdets 
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befolkningsstruktur verkar vara en viktig förklaring till trygghet eller otrygghet och det är 

därför viktigt att samhället utformas så att våra äldre inte ska uppleva denna uttalade 

otrygghet och rädsla (Berg, 2007).  

2.1.5. Att åldras med omsorg 
Ungefär var femte invånare i Sverige är 65 år eller äldre (Statistiska Centralbyrån, 2011). 

Samhället och hur det är utformat har stor betydelse för våra äldre. Inom äldrepolitiken är det 

officiella målet att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över 

sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och 

ha tillgång till god vård och omsorg. Boende, service, omsorg, pensioner och ekonomi är 

områden som är särskilt viktiga (Berg, 2007). 

En vanlig fördom som dock är felaktig, är att större delen av alla äldre bor i någon form utav 

äldreboende. I verkligheten bor faktiskt de allra flesta i vanliga lägenheter eller småhus och 

det är bara ca 5 procent av alla som är 65 år eller äldre som bor i ett äldreboende. De allra 

flesta äldre har dessutom en önskan om att få bo kvar i hemmet så länge som möjligt.  

Hur vill då äldre människor bo om det blir så att de inte längre kommer att klara sig själva i 

hemmet? Problemet med denna typ av frågor är att de flesta snarare uttrycker en förhoppning 

om att man inte ska få sådana stora problem som äldre, än hur man faktiskt skulle vilja bo. I 

en undersökning från 1980-talet som gjordes utav SIFO så fann man att nästan hälften skulle 

vilja bo i en egen lägenhet och där få den hjälp de behöver, och ytterligare cirka en fjärdedel 

ville bo hemma, men med daglig kommunal hemvård. Cirka var femte ville bo i ett 

äldreboende eller liknande och bara en av tjugo ville bo ihop med barn eller andra släktingar. I 

samma undersökning visade det sig också att man var mer positiv till ålderdomshem i mindre 

orter och på landsbygden, medan intresset för hemvård och serviceboende var störst i 

storstäderna (Berg, 2007). 

Tillgång till äldreomsorg på olika sätt är en mycket viktig del av äldres liv. Kommunerna har 

det samlade ansvaret för äldreomsorgen sedan 1992. Det vill säga service, hjälp och 

omvårdnad i till exempel hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende för äldre. Varje 

kommun kan i stor utsträckning själva besluta hur äldreomsorgen ska utformas, till exempel 

genom att anlita privata aktörer inom området. I Sverige så är hemtjänst den vanligaste typen 

av äldreomsorg för personer mellan 65 och 89 år, det är först från 90 år och äldre som andelen 

i särskilda boenden blir större (Berg, 2007).  

Äldreomsorg är en rättighet och får man inte hjälp eller är missnöjd med den man har så går 

beslutet att överklaga. Riksdagen har beslutat att vår äldreomsorg skall utgå från tre 

grundprinciper. Dessa är; självbestämmande och integritet, som innebär att våra äldre har rätt 

att besluta om hur de vill leva sina liv, samt att service och vård ska utvecklas så att 

människor i högre grad ska kunna välja att bo kvar i hemmet. Den andra grundprincipen 

gäller trygghet, som innebär närhet till nära och kära, grannar, personalkontinuitet samt 

tillgång till hjälp dygnet runt. Tredje och sista grundprincipen är valfrihet. Detta innebär att 

äldre ska ha rätt att kunna påverka innehållet i och utformningen utav samhällets service och 

vård som möjligt (Berg, 2007). Hur ska vi då arbeta för att öka de äldres delaktighet i 

äldreomsorgen? Även fast det handlar om varje individs egna liv så händer det att äldres 

delaktighet och inflytande saknas i olika sammanhang som rör dem själva.  
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Alla är vi medvetet eller omedvetet bärande på en viss människosyn, som till största del bärs 

upp utav våra värderingar. Detta har oftast att göra med vår egen uppväxt, 

utbildningsbakgrund, tidigare arbeten och livserfarenheter. Inom all form av omsorg är det 

dock viktigt att man inte låter den egna människosynen gå före respekten för varandra. 

Äldrevården ska bygga på en humanistisk människosyn där den äldre individen ska stå i 

centrum. Äldre ska ses som subjekt, vilket innebär att man talar med den äldre och inte till. 

Vården ska också präglas av en ömsesidig respekt samt att man behandlar varje individ 

utifrån dennes egna förutsättningar. Äldre människors rättigheter kan inte bara handla om 

lagar och förordningar, utan i lika hög grad om människors uppfattningar om åldrande samt 

samhällets föreställningar om äldre (Harnett & Larsson, 2011). 

2.2. Förväntningar på att åldras 
Vi har tagit del av forskning om förväntningar på att bli gammal i allmänhet och kommer kort 

att presentera de resultat man kommit fram till.  

En av undersökningarna, genomförd i Los Angeles visade på att förväntningar inför 

ålderdomen går att koppla samman med den livsstil man har. Bland annat har personer med 

högre utbildning generellt sett högre förväntningar på sin ålderdom än de med lägre eller 

ingen utbildningsnivå. De personer som drogs med besvär på antingen det fysiska eller 

psykiska planet hade lägre förväntningar på ålderdomen och det fanns ett klart samband 

mellan fysisk aktivitet och höga förväntningar. Medelåldern för deltagarna i undersökningen 

var 78 år (Sarkisian, Shunkwiler, Aguilar, & Moore, 2006). En annan undersökning i samma 

område visade på att personer som ägnar mindre än 30 minuter åt fysisk aktivitet i veckan 

generellt sett hade lägre tankar om sitt eget åldrande än de personer som var mer fysiskt 

aktiva (Sarkisian, Prohaska, Wong, Hirsch, & Mangione, 2005). Ytterligare en av de 

undersökningarna vi tagit del av, som gjordes i Korea, stärker teorin om att en god hälsa både 

psykiskt och fysiskt hör ihop med högre förväntningar på åldrandet (Kim, 2008).  
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3. Teoretisk referensram 
För att få en djupare förståelse för de svar som framkommit i empirin har vi valt att använda 

oss av ett antal teorier. Dessa kommer sedan att hjälpa oss att förstå möjliga anledningar till 

varför de svar vi fått ser ut som de gör. 

3.1. Aktivitetsteorin 
Grundtanken i aktivitetsteorin handlar om sambandet mellan aktivitet och ett gott åldrande. 

Redan vid startskottet för den socialgerontologiska forskningen baserades denna på ett 

antagande om att ett gott åldrande innefattar aktivitet. Det vill säga att även längre upp i 

åldern fortsätta vara aktiv med andra människor och att kanske ersätta den förlorade 

yrkesrollen med andra roller i andra sammanhang, för att i förlängningen bibehålla en positiv 

uppfattning om sig själv och få känna sig behövd och värdefull. Åldrande innebär ofta 

förluster av olika slag och därför är det viktigt att motverka dessa genom att hålla sig aktiv 

(Tornstam, 2011)  

3.2. Maslows teori om mänskliga behov  
Maslow gör ett antagande som lägger mycket av grunden till hans teori, vilket är att 

människan alltid strävar efter något, samt att hon har olika behov och olika motiv för sin 

strävan. När sedan en strävan är uppnådd kommer ständigt nya och på så vis finns strävan 

alltid närvarande. Det är denna strävan som gör att människan utvecklas och når större 

mognad och självförverkligande, vilket är också det centrala i Maslows teori. Han menar att 

människan måste ta vara på sina egna unika talanger och möjligheter för att bli någon. Den 

som vill göra något ska också göra det, enligt Maslow (Tamm, 2012).  

Våra behov är enligt Maslow systematiserade i en behovstrappa, eller behovshierarki. 

Behoven är uppställda efter en modell som antyder att om inte de mest grundläggande 

behoven är något sånär tillfredställda så kan inte heller de behoven högre upp i trappan bli 

det. Maslow skiljer på behoven genom att dela in dem i två kategorier; utvecklingsbehov och 

bristbehov. Med utvecklingsbehov menas de behov i hierarkin som, vid tillfredställelse, leder 

människan mot ett ökat självförverkligande och själsligt välbefinnande. Bristbehov är de 

behov som inte är tillfredställda och som bromsar utvecklingen för en människa. Man kan 

säga att bristbehoven gör att en människa låses fast och hindras från att utvecklas. Behoven är 

inte konstanta och de kan således ändras. Ett behov som inte är tillfredställt är ett bristbehov 

och när det blir tillfredställt blir det ett utvecklingsbehov (Tamm, 2012). 

I grunden har vi alla samma behov, men vilka behov som gör sig hörda skiftar mellan olika 

individer, samhällen, kulturer etc. I det västerländska samhället kämpar vi främst med de 

psykologiska behoven medan de behov som står i centrum i utvecklingsländer ofta handlar 

om fysiologi (Tamm, 2012). 

Behoven är uppdelade i primära, sekundära och metabehov och det är också i den ordningen 

de är uppställda i trappan. De primära behoven är de mest grundläggande, såsom mat, vätska 

och värme. Utan att dessa behov är tillfredställda kan vi inte heller leva. De sekundära 

behoven handlar om trygghet, kärlek och gemenskap, självuppskattning och 

självförverkligande. Just trygghetsbehovet är som störst hos små barn och gamla människor. 

De sekundära behoven behöver inte vara tillfredställda för att vi ska kunna leva, men utan 

dem kan livet te sig tämligen meningslöst. Metabehoven är till skillnad från de övriga 

behoven endast utvecklingsbehov. De är behov såsom godhet, skönhet, rättvisa osv.. 

Metabehoven är dock lika viktiga som de övriga behoven och Maslow menar att en människa 
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som inte får sina metabehov tillfredställda kan bli bland annat självisk, ångestfylld och 

cynisk. Den självförverkligande människan har för det mesta också sina metabehov 

tillfredställda. (Tamm, 2002) 

När vi uppfyller våra behov så frigörs kraft och styrka i oss och vi kan använda de förmågor 

och möjligheter vi har. Högst upp i behovstrappan finns självförverkligande, som innebär att 

utveckla sina talanger och bli det man är ämnad att bli. Trots att självförverkligande är ett 

ständigt närvarande behov hos människan är det långt ifrån alla som tillfredställer behovet, på 

grund av olika anledningar. Detta behöver dock inte betyda att man inte kan leva ett bra liv 

utan att förverkliga sig själv, utan de flesta har det bra ändå (Tamm, 2012). 

3.3. Gerotranscendens  
Gerotranscendens är en teori som utvecklats som en alternativ syn på åldrandet. 

Gerotranscendensen betraktar åldrandet som det goda åldrandet och menar att åldrandet har 

sin alldeles egna mening och karaktär. Det är dock inte alla som uppnår gerotrancendens, 

vilket är viktigt att komma ihåg (Malmberg & Ågren, 2011).  

Några av de fördomar som råder i dag är att alla äldre skulle vara sjuka, ensamma, 

omedgörliga och förslöade. Tornstam beskriver istället hur det mänskliga åldrandet innefattar 

en utveckling mot det som kallas för gerotranscendens, vilket innebär att åldrandet kan vara 

en positiv upplevelse och ge en ökad livstillfredsställelse. Ett exempel är att valet och 

betydelsen av relationer förändras, dvs. att många ytliga relationer försvinner och att de nära 

intakta relationerna kvarstår och blir desto mer betydelsefulla för individen än de har varit 

tidigare. Detta leder till att individen således blir mindre självupptagen och inser att allt inte 

handlar om en själv. Individen blir även mer selektiv i valet av aktiviteter. 

När man når gerotranscendens så utvecklas också en ökad känsla av samhörighet med tidigare 

generationer och ett minskat intresse för ytligt sällskap. Familjen blir ofta viktigare då känslan 

av samhörighet med andra generationer för det mesta ökar. Individen kan också uppleva att 

intresset för materiella ting minskar och ett ökat behov av den goda ensamheten. 

Gerotranscendensen innebär också ofta att de materiella tingen läggs mer åt sidan och fokus 

läggs på det själsliga välmåendet. (Tornstam, 2011).  
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4. Metod och tillvägagångssätt 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för och diskutera urvalsmetod, 

datainsamlingsmetod, hur vi analyserat materialet samt studiens tillförlitlighet. Vi kommer 

slutligen också föra en diskussion kring de etiska aspekterna. 

4.1. Urvalsmetod 
För att rekrytera lämpliga deltagare till denna undersökning har ett urvalsförfarande som 

bland annat kallas snöbollsurval valts. Ett snöbollsurval är ett icke-sannolikhetsurval och det 

innebär också att gruppen respondenter troligtvis inte heller är representativ för populationen. 

När det handlar om en kvalitativ undersökning är det dock relativt sällsynt att ha någon 

intention att kunna generalisera resultaten till en hel population, det är då vanligare att söka 

förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i den kontext där undersökningen genomförs 

(Bryman, 2011). Trost (2010) beskriver dock att det i en kvalitativ undersökning där det inte 

finns någon ambition om att kunna generalisera resultatet till hela populationen, inte är 

speciellt intressant med att få ett urval som kan anses som representativt för populationen. 

Hade undersökningen däremot varit av en annan karaktär och om målet hade varit att kunna 

använda resultaten för att generalisera så hade dock detta fallit redan vid urvalsförfarandet, då 

valet föll på att göra ett urval som inte är slumpmässigt och detta inte blir representativt för 

hela populationen (Patel & Davidson, 2011).  

Snöbollsurvalet går till så att forskaren tar kontakt med ett fåtal personer som kan vara 

intressanta för undersökningen och använder sedan dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter. De första personerna får då hjälpa till att finna andra personer som kan tänkas 

vara intressanta för studien. Den här metoden kan vara mycket hjälpsam då de tänkta 

respondenterna kan vara svåra att få tag på eller inte har något som utmärker dem särskilt, då 

det är troligt att en i populationen vet av fler och kan hjälpa till att få kontakt med dem 

(Bryman, 2011). Eftersom vår undersökning inte är speciellt omfattande och inte fler än fyra 

personer skulle intervjuas så valde vi att först ta kontakt med två personer, vilka sedan hjälpte 

oss att komma i kontakt med två andra som var villiga att ställa upp på att intervjuas. 

Personerna kontaktades via telefon och en tid bokades för att träffas. De två första 

intervjupersonerna var ytligt bekanta med oss och det var därför inga svårigheter att få 

kontakt med dem. Kontaktuppgifter till de andra intervjupersonerna fick vi av de första två, 

och även dessa kontaktades via telefon. Samtliga lämnade ett muntligt samtycke till att delta i 

studien både vid första kontakten och senare vid den bokade intervjuträffen. Ingen skriftlig 

information delades ut då vi tyckte att det räckte med muntlig information. 

Grunden till att vi valt att göra just ett snöbollsurval har att göra med undersökningens 

begränsade storlek, ekonomiska skäl samt att många andra metoder kräver både omfattande 

förberedelser samt tar tid att genomföra (Bryman, 2011). Vi ansåg därför att ett snöbollsurval 

passar oss bra. En nackdel med att använda sig av snöbollsurval kan dock vara att man som 

forskare lämnar över till den första respondenten att välja ut nästa, vilket kan innebära att 

empirin kan komma att avspegla ämnet i ett och samma perspektiv och att personer som hade 

kunnat vara intressanta för undersökningen inte får möjlighet att delta. Detta problem kan 

man som forskare försöka att undvika genom att be den första intervjupersonen att ha i åtanke 

personer som denne inte har någon nära relation med, vilket vi också har gjort i den aktuella 

undersökningen.  
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4.2. Datainsamlingsmetod 
För att få ett fylligt material till studien har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper samt 

beskaffenheten hos något, t.ex. ett fenomen eller någonting i en persons liv, utifrån dennes 

synvinkel (Patel & Davidson, 2011). Eftersom vår undersökning syftar till att djupgående 

studera fyra personers föreställningar kring ett visst fenomen så passade denna metod oss 

mycket bra. 

Kvalitativa intervjuer kan vara utformade på olika sätt, men de har så gott som alltid en låg 

grad av strukturering, vilket innebär att intervjupersonen har gott om utrymme att utforma 

sina egna svar och inga färdiga svarsalternativ finns. Ibland väljer dock intervjuaren att ställa 

frågorna i en redan bestämd följd, vilket leder till en högre grad av strukturering. Den 

intervjumetod vi valt kallas ofta för semistrukturerad intervju, vilken innebär att forskaren 

förberett en lista över specifika teman (och ibland frågor) som under intervjun ska beröras, 

men att intervjupersonen fortfarande har stor frihet när det gäller att utforma svaren och 

intervjuaren är också fri att följa upp och fråga vidare om intervjupersonens svar går i annan 

riktning än väntat (Patel & Davidson, 2011). Trost (2010) menar att intervjuaren bör kunna 

sin intervjuguide så väl, att den nästan sitter i ryggmärgen då detta annars kan bli till ett 

problem. Bryman (2011) betonar att intervjuprocessen vid kvalitativa intervjuer är flexibel 

och att det är intervjupersonens svar på frågor som styr åt vilket håll intervjun riktar sig. Vi 

har under intervjuerna försökt att ha en avslappnad attityd trots viss nervositet och tycker oss 

ha lyckats ganska bra med detta då samtalen flöt på bra och respondenterna gav positiv 

feedback. 

Patel och Davidson menar att en kvalitativ intervju nästan kan liknas vid ett samtal, där det 

både är intervjupersonen och intervjuaren som skapar samtalet. Rollerna i samtalet är 

visserligen mycket olika eftersom det handlar om en uppgiftslämnare, som kanske ställt upp 

för den goda sakens skull och inte har nytta utav intervjun, och en intervjuare, som är 

beroende av intervjun för att forskningen ska kunna fortskrida som planerat. Intervjuaren bör 

med tanke på ovanstående försöka ge intervjupersonen goda förutsättningar för att denne ska 

kunna bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kring ämnet för studien 

(Patel & Davidson, 2011). Trost (2010) pekar dock på att det är viktigt att intervjuaren inte 

låter sig bli bekväm i att intervjun fungerar som ett samtal, då han menar att man i ett samtal 

utbyter åsikter, fakta och känslor. Det är endast den intervjuade som bör uppfatta situationen 

som ett samtal, då det är dennes tyckande och tänkande som står i centrum. 

Innan en kvalitativ intervju genomförs bör intervjuaren ha god kännedom om det studerade 

fenomenet och ha klargjort varför intervjun görs samt ha ett intervjumanus färdigt där 

relevanta teman tas upp. Praktiska faktorer så som var intervjun genomförs och hur många ur 

forskarlaget -om det är flera- som ska närvara ska också vara väl genomtänkta och bakom 

varje val bör ett resonemang finnas (Trost, 2010). Med anledning av detta så valde vi att läsa 

in oss på det valda ämnet innan intervjuerna genomfördes samt att vi tidigt bestämde oss för 

att båda medverka vid samtliga intervjutillfällen. 

Trost menar att miljön man väljer att befinna sig i bör vara så lugn och störningsfri som 

möjligt och den intervjuade bör känna sig så trygg som det är möjligt (Trost, 2010). Även 

Bryman (Bryman, 2011) tar upp samma sak, och tillägger att man som intervjuare bör tänka 

på att eventuell diktafon eller bandspelare kanske inte klarar av buller från exempelvis bilar 

eller sorl på ett café. Han skriver också att det ska vara en plats där intervjupersonen ska vara 
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säker på att ingen annan kan höra vad som sägs. Ett arbetsrum eller ett bokat rum på bibliotek 

kanske passar ändamålet. Vi valde dock att låta intervjupersonernas hem vara den plats 

intervjuerna genomförts på om de inte själva haft andra önskemål. De störningsmoment som 

kan uppkomma där, som till exempel telefonsamtal eller att det är någon annan i huset, ansåg 

vi vara överkomliga då det också handlar om att intervjupersonen ska känna sig trygg och 

bekväm i miljön.  

Hur många intervjuare som ska medverka vid själva intervjutillfället är också en fråga man 

bör göra ett noga övervägande av. För en ovan intervjuare kan det vara lämpligt att ha med en 

kollega som stöd, både för att man ska känna sig säkrare men också för att kollegan kan 

finnas i bakgrunden och anteckna samt fånga upp saker som den huvudsakliga intervjuaren 

missar. Sett utifrån den intervjuades synvinkel kan förhållandet dock bli annorlunda. Det kan 

för intervjupersonen kännas som ett slags maktövergrepp, där denne då kommer i ett 

underläge. Å andra sidan kan det också vara en fördel att intervjuas av två personer då ämnet 

kan tyckas av känslig karaktär och även innan en relation har hunnit etableras (Trost, 2010). 

Då vi är två personer som genomfört studien så valde vi att båda närvara vid samliga 

intervjutillfällen. Detta beslut grundades till största del på att vi båda var ovana vid 

situationen och därför trodde vi att både intervjupersonen och vi skulle få ut mest av intervjun 

på det viset. En av oss hade det huvudsakliga ansvaret för att få samtalet att flyta på och den 

andra fanns vid sidan av för att ställa relevanta uppföljningsfrågor som missats samt förde 

anteckningar då det var nödvändigt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Alla intervjupersonerna tillfrågades först 

om de var villiga att spelas in och det var ingen av dem som motsatte sig det. En fördel med 

att spela in samtalet istället för att använda sig av block och penna är att intervjupersonens 

svar registreras exakt och man kan höra till exempel skratt och vilket tonfall saker sägs i 

(Patel & Davidson, 2011). En ytterligare fördel med att använda sig av inspelning i intervjun 

är att man som intervjuare slipper hålla ordning på att anteckna och då kan rikta sin totala 

uppmärksamhet på det intervjupersonen säger, för att ställa relevanta följdfrågor. Det finns 

dock även nackdelar med att spela in intervjuer. En av dessa kan vara att den person som 

intervjuas känner sig obekväm i situationen med bandspelare då de är medvetna om att deras 

ord kommer att vara bevarade även efter själva intervjutillfället, vilket kan leda till att de blir 

hämmade och inte fullt ut vågar uttrycka sina tankar och åsikter (Bryman, 2011). Att sedan 

transkribera de inspelade intervjuerna är mycket tidskrävande och man brukar räkna med att 

en timmes intervju tar mellan fyra till sex timmar att skriva ut (Patel & Davidson, 2011). 

Baserat på ovanstående valde vi att använda oss av denna teknik, då vi ansåg att fördelarna 

väger upp för de nackdelar som finns. Då vi nästan var helt oerfarna på området var känslan 

att det vore en alltför stor utmaning att bara använda oss av anteckningar, eftersom vi ville att 

vår fulla uppmärksamhet skulle riktas mot intervjupersonen utan störningsmoment.  

4.3. Bearbetning och sammanställning av data  
Inom Grounded theory använder man sig ofta av öppen kodning för att bearbeta materialet 

som samlats in. Öppen kodning syftar till att bryta ner, studera och kategorisera data 

(Bryman, 2011). Den bearbetningsmetod som har använts i denna studie kan på vissa sätt 

liknas vid detta då vi valt att bryta ned det intervjupersonerna sa, till koder som sedan 

kategoriserades, se exempel på följande sida.  
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Exempel: ”Nämen jag kan som bara tänka på att friheten... Inte att sova bort tiden utan 

att njuta av den. Det är ju det man hoppas kunna göra, sen vad man vill göra är väl olika. 

Men för mig är det viktigt att vara med i saker och finnas i olika sammanhang. Man vill ju 

inte sluta finnas bara för att man inte är yrkesverksam.” 

Koder: frihet, valfrihet, sammanhang. 

Just dessa koder hamnade under kategorin ”att åldras”, då det var det Per talade om. 

 
De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet med undantag för det som saknade 

värde för studien. Vi delade upp intervjumaterialet så vi fick två var att transkribera på varsitt 

håll på datorn, dessa lämnade vi sedan över till varandra för att läsas och godkännas. 

Transkriberingarna lästes sedan igenom och kategoriserades utifrån två huvudgrenar som 

motsvarade studiens syfte; ”att åldras” och ”tankar om äldreomsorg”. Vi valde sedan att 

utifrån varje intervjuperson göra ett mindre avsnitt där vi redogör för de olika personernas 

tankar och känslor kring åldrande och äldreomsorg. Detta för att ge en tydligare bild av hur 

olika eller lika personerna besvarat frågorna. Innebörden i intervjuerna har sedan tolkats med 

hjälp av de teorier och den kunskapsgrund som finns i föregående kapitel.  

Vi valde att presentera empirin helt utan citat, vilket både har sina fram- och baksidor. Trost 

(2010) menar att citat kan göra texten lättare att komma igenom för somliga, men att det blir 

mer av ett avbrott för andra. Han betonar att den som skriver en rapport eller uppsats bör ha i 

åtanke vem som kommer att läsa den färdiga produkten och därefter bestämma sig för hur 

texten ska läggas upp. Då vi inte tror att vår uppsats kommer att nå särskilt många människor 

utanför Umeå universitets väggar så valde vi att anpassa texten efter detta, och på de 

grunderna blev valet som det blev.  

4.4. Undersökningens tillförlitlighet 
En kvalitativ undersöknings tillförlitlighet kan bedömas utifrån fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmerbarhet. Trovärdighet innebär att man som forskare 

faktiskt speglar den verklighet man tagit del av och inte någon annan. Genom att låta 

respondenterna ta del av resultatet kan man öka en undersöknings trovärdighet. Överförbarhet 

står för hur bra man som forskare beskriver den kontext undersökningen utförts i för att man 

ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext. 

Tillförlitlighetskriteriet pålitlighet innebär att man som forskare utförligt beskriver 

forskningsprocessens alla faser och låter granska dessa, förslagsvis genom en kollega. En 

undersöknings konfirmerbarhet innebär att forskaren försöker säkerställa att man agerat i god 

tro, trots vetskapen om att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällsvetenskaplig forskning. Det ska alltså vara uppenbart att forskaren inte låtit 

personliga värderingar och teoretisk inriktning påverka resultatet (Bryman, 2011). 

Under arbetets gång har vi haft ovanstående kriterier för tillförlitlighet i åtanke och på olika 

sätt försökt att öka undersökningens tillförlitlighet, bland annat genom utförligt beskrivet 

metodkapitel samt respondentvalidering, som innebär att respondenterna fått ta del av och 

godkänna ”sitt” material. Vi kan i efterhand inse att vi förmodligen inte varit objektiva i den 

utsträckning som önskas då vi redan innan studiens början hade egna föreställningar om vilka 

resultat som skulle uppnås. 
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4.5. Forskningsetiska reflektioner 
Inför en undersökning som involverar människor är det viktigt att först ha tänkt igenom de 

etiska aspekterna. Det finns olika etiska principer som man som forskare bör följa och vi 

kommer i följande text ta upp de etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet publicerat. 

Den första principen kallas för informationskravet. Det innebär i korthet att forskaren ska 

informera uppgiftslämnaren om dennes uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De ska också informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagaren ska få så mycket information om sitt 

deltagande som det är möjligt och ingenting som kan tänkas påverka dennes medverkan ska 

utelämnas. Eventuella risker och obehag bör därför ingå i den information deltagaren får. 

Slutligen ska uppgiftslämnaren givetvis informeras om studiens fulla syfte och denne ska 

också försäkras om att de uppgifter som lämnas inte kommer att användas för annat än avsett 

projekt (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Samtycke ska givetvis inhämtas från personen själv, men i vissa fall är detta inte möjligt. Det 

kan handla om personer som är omyndiga eller personer som inte kan tillgodogöra sig 

informationen. Vid en sådan situation kan det vara lämpligt att även förmyndare eller 

närstående till den tänkta uppgiftslämnaren samtycker till deltagandet. Uppgiftslämnaren ska 

också när som helst kunna ta tillbaka sitt samtycke utan några negativa konsekvenser. Det är 

också därför av vikt att inget beroendeförhållande råder mellan forskare och uppgiftslämnare 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

De uppgiftslämnare som ingår i ett forskningsprojekt ska försäkras om att största 

konfidentialtitet gäller samt att deras personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att ingen 

annan än ansvariga forskare kommer åt dem. Det kan vara en idé att upprätta ett avtal om 

tystnadsplikt för att trygga uppgiftslämnarna i sin anonymitet. Personerna ska i 

undersökningen avidentifieras och detaljer som kan avslöja deras identitet bör inte vara en del 

av det slutgiltiga resultatet. Ytterligare försiktighet bör vidtas då det gäller personer eller 

grupper som i något avseende kan anses som svaga eller utsatta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den sista etiska principen som Vetenskapsrådet tar upp kallas för nyttjandekravet och det 

innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer bara får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna får alltså inte förekomma i något annat sammanhang än där 

de från början var ämnade att vara (Vetenskapsrådet, 2002). 

I den aktuella undersökningen har vi tagit samtliga etiska principer i beaktande och vi har 

också följt de riktlinjer som Vetenskapsrådet lämnar. Personuppgifter samt inspelat material 

har efter studiens slut raderats och under tiden de fanns kvar så var de förvarade så att ingen 

obehörig kunde komma åt dem. Dokument som fanns sparade på datorer försågs med 

lösenordskydd och i den slutgiltiga rapporten har detaljer som kan vara specifika för enskilda 

uppgiftslämnare censurerats.  

Själva ämnet för intervjuerna kan tänkas vara jobbigt för somliga och intervjuerna inleddes 

med att intervjupersonen informerades om att de givetvis inte behövde svara på samtliga 

frågor om de känner att det var för jobbigt att prata om. Alla bär vi olika erfarenheter i 
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bagaget och detta påverkar oss också på olika sätt, vilket vi som forskare haft i åtanke under 

hela intervjuprocessen.  

4.6. Metodologisk diskussion 
Det valda ålderspannet för respondenterna var 55-60 år. Valet föll på just denna åldersgrupp 

då tanken var att de ännu inte skulle ha uppnått pensionsålder men inte heller vara för långt 

ifrån detta, då risken fanns att de kanske i sådana fall inte ännu börjat reflektera över sitt eget 

åldrande. Det visade sig dock under arbetet med intervjuerna att valet av åldersgrupp kanske 

ändå inte blev helt rätt. Respondenterna hade i ganska liten utsträckning börjat reflektera över 

ämnet och trots att intervjuerna gav ett fylligt material så var känslan efter varje intervju att 

respondenterna nästan blivit överrumplade av våra frågor. Vi var som nämnts medvetna redan 

innan intervjuerna utfördes om risken för att respondenterna inte hade reflekterat allt för 

mycket över sitt åldrande och hur det är att vara äldre vilket skulle påverka deras 

beskrivningar. Att vi inte tog detta större på allvar är något vi idag ångrar. Förmodligen hade 

respondenter i åldern cirka 60-70 år som hunnit gå i pension gett oss helt andra svar, utifrån 

att äldre respondenter kan ha en tydligare bild över sitt eget åldrande.  

När det gäller urvalsmetoden, där vi valde snöbollsurval vilket är ett bekvämlighetsurval, så 

var vi medvetna om att det finns vissa brister med denna typ utav urval. De två 

respondenterna som först tillfrågades var ytligt bekanta med en av oss, och detta har kunnat 

påverka resultatet. Ansvaret att hitta ytterligare två respondenter som kunde vara aktuell för 

vår studie lämnades sedan över till de två första personerna. De ombads dock att välja 

personer de inte hade en nära relation till. Detta är förstås alltid en chansning, då vi inte vet 

vilken relation de har till respondenten de tipsade om. Som redan nämnts under avsnittet för 

urvalsmetod, så kan detta resultera i, om det är så att de har en nära relation med honom eller 

henne, att vi kan få liknande svar och värderingar och att de påverkat varandra. Detta är inte 

önskvärt, men heller ingenting som helt går att försäkra sig om att det inte ska ske. Huruvida 

respondenternas relation till varandra påverkat svaren är dock inget vi kan uttala oss om. 

Två av våra respondenter är, som ovan nämns, ytligt bekanta till en av oss, vilket vi är 

medvetna om kan påverka oss som forskare i intervjusituationen, samt också den intervjuade. 

Vi har dock försökt hålla oss så neutrala så möjligt under intervjutillfällena för att detta inte 

ska påverka respondenternas svar. Då vår tanke inte var att kunna generalisera resultatet på 

hela populationen utan hellre ville ha mer ingående svar från samtliga respondenter så valde 

vi att bara intervjua fyra personer. Bristen på tid hade förstås också en inverkan på detta val, 

då vi inte skulle kunna hantera ett större material gällande transkribering och analys. En större 

studie hade dock varit önskvärd, då intervjuerna blev överraskande lika och det hade varit 

intressant att se en större spridning på svaren. 

Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter vardera och gav oss mycket material att jobba med. Vi 

upptäckte emellertid brister i vår intervjuguide redan efter och under de första två 

intervjuerna, då de valda temana för intervjuerna gick in i varandra och intervjupersonerna 

upplevde ibland att vi frågade om samma saker men med olika ord, vilket också märktes vid 

kategoriseringen då det ibland var svårt att urskilja vad som hörde vart. En av 

intervjupersonerna uttryckte i slutet av intervjun att det hade varit bra att få veta frågor och 

teman som skulle finnas med i intervjun i förväg för att kunna förbereda sig och hinna tänka 

på sina svar innan själva intervjutillfället. Vi valde dock att fortsätta med samma 

intervjuguide till resterande intervjuer och då försöka vara ännu mer tydliga med frågorna. Vi 
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tänker oss att denna situation hade kunnat undvikas med en testintervju via en pilotstudie men 

tyvärr vad det inte något vi insåg innan. 

Något som var positivt och givande vid varje intervjutillfälle var det faktum att vi valde att 

båda närvara istället för att utföra två intervjuer vardera, då vi båda är ovana som intervjuare. 

Vi turades om att vara ”huvudintervjuaren”. Den av oss som inte hade huvudansvaret kunde 

även fånga upp sådan information som krävde ytterligare följdfrågor som kanske inte 

intervjuaren uppfattar då den personen är inne i intervjun på ett annat sätt. Vinsten med att 

vara ensamma vid varje intervjutillfället hade förstås varit tidsaspekten, allting hade kunnat gå 

dubbelt så fort men vi såg att fördelarna som just beskrivits med att båda närvarar är större än 

tidsvinsten vi kunde ha fått.  

Något vi till vår stora förtret upptäckte när vi lyssnade på våra intervjuer efteråt var att vi 

ibland hade vissa tendenser att styra intervjuerna dit vi ville. Eftersom vi hade läst på mycket 

kring ämnet innan alla intervjuer utfördes så förväntade vi oss vissa svar på en del av 

frågorna. När någon av respondenterna då var inne på de spår som vi som intervjuare 

förväntade oss så tenderade vi att uppmana dem att stanna kvar där och utveckla svaren. 

Risken med detta är att respondenterna kan känna av att de svarat ”rätt” fast det inte finns 

något rätt eller fel svar i denna typ av intervju, då det är deras egna tankar och föreställningar 

som ska spegla resultatet och inte intervjupersonernas förväntningar hos dem. En fördel vi ser 

med att vi att vi var pålästa om det studerade fenomenet är att man lättare förstår varför 

intervjuerna görs samt för att öka kvalitén på interguiden med dess teman och frågor. Så även 

om nämnda brister med våra frågor fanns så känner vi att frågorna bra om än att några var rätt 

lika varandra. 

Något som vi hade i tankarna både före, under och efter intervjuerna var ifall vi skulle ha 

fångat upp mer bakgrundinformation om våra respondenter. Detta skulle kunna vara intressant 

för att förstå deras föreställningar från fler aspekter och lättare kunna koppla deras svar till vår 

kunskapsbakgrund. Det som hade varit intressant att veta hade varit hur aktiva de är i dag 

samt deras hälsotillstånd men någonstans så kände vi att vi inte ville riskera att inkräkta på 

deras integritet och avstod därför. Överlag så finns det alltid någonting vi hade kunnat göra 

bättre gällande allt som har med metod att göra, man blir ingen expert direkt men vi kan i alla 

fall känna att vi har lärt oss en hel del, både vad gäller missar men även sådant som är positivt 

som vi tar med oss för eventuella ytterligare studier av detta slag.  

Angående arbetsfördelningen i forskargruppen så har det varit jämnt fördelat under hela tiden, 

vi har turats om att skriva på olika kapitel och sedan sammanställt allting tillsammans. 
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5. Resultat 
I följande kapitel kommer först empirin att presenteras, för att sedan tolkas och förstås genom 

teori och kunskapsbakgrund i analysen. 

5.1. Empiri 
I kommande avsnitt kommer den insamlade empirin att presenteras. Fyra intervjuer 

genomfördes och de kommer att presenteras en och en, här med fiktiva namn. 

5.1.1. Kicki 
Kicki 55 år gammal och bor centralt i en lägenhet tillsammans med sin sambo. Hon har två 

vuxna barn och hon jobbar inom skolan. 

Kicki började reflektera över sitt åldrande och begreppet äldreomsorg ungefär när hon fyllde 

50, det minns hon tydligt. Hon menade att det finns något som är fixerande med att fylla 50 

och att hon också då insett att hon troligtvis levt längre tid än vad hon har kvar. Att yngsta 

dottern flyttade hemifrån ungefär samtidigt bidrog också trodde hon. Familjelivet fanns nu 

inte kvar på samma sätt som tidigare, då båda barnen var utflugna. 

Att bli riktigt gammal är ingenting Kicki vile lägga stor vikt vid, utan huvudsaken för henne 

var att hon får vara relativt frisk och oberoende fram till slutet. Hon uttryckte en stor rädsla 

för att bli dement, den mentala hälsan var för henne det absolut viktigaste att ha kvar. En 

annan rädsla som beskrevs var att bli mentalt understimulerad och framför allt bli ensam och 

isolerad. 

En ålderdom utan stress var något Kicki såg fram emot och hon hoppades på att kunna ha en 

aktiv fritid och kunna förverkliga saker som tidsbrist idag sätter stopp för, att skaffa hund till 

exempel. En god relation med barnen var också viktigt, kanske bo närmare varandra än de 

gjorde vid tidpunkten för intervjun. Att vara själv såg hon också fram emot, dock inte att vara 

ensam, vilket hon menade var två olika saker. 

Ett gott åldrande är inte så enkelt att definiera, menade Kicki, men att kunna fortsätta ganska 

likt det liv man tidigare levt gör gott trodde hon. Att sysselsätta sig med det man finner 

meningsfullt och att inte känna oro över att tiden inte ska räcka till var också säker hon trodde 

skulle kunna bidra till ett gott åldrande, samt att inte låta sig begränsas av eventuella 

hälsobekymmer utan försöka vara positiv ändå. Kicki menade också att om man fortsätter 

vara nyfiken och upptäcka nya saker blir livet betydligt mycket roligare. Ett gott åldrande 

trots behov av äldreomsorg är ingen omöjlighet trodde Kicki, men graden av beroende spelar 

in. 

Kicki ansåg att det går att påverka sitt åldrande i både negativ och positiv riktning redan 

innan. Praktiska saker som ordnad ekonomi och boende, till exempel. Att man även kan 

påverka sin framtida hälsa fanns det inga tvivel om enligt Kicki. Då menade hon främst det 

fysiska, att inte röka eller dricka samt att låta kroppen jobba är några faktorer som skulle 

kunna bidra till ett bättre åldrande. När det gäller det psykiska måendet så trodde Kicki 

mycket på att hålla huvudet i form, exempelvis genom att lösa korsord, läsa mycket och vara 

nyfiken och lära sig nya saker. Att försöka tänka positivt ger också både bättre hälsa och ett 

gott åldrande menade hon. 

För Kicki handlade äldreomsorg främst om att få omsorg i hemmet av hemtjänst till en början, 

och att flytt till ett äldreboende oftast blir aktuellt när man blir äldre och mer beroende av 
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hjälp. Hon hade en blid av att det idag läggs ner mycket tid på praktiska saker så som städning 

och liknande och att den sociala biten då blir lidande. Hon tänkte själv att hon skulle nog 

hellre bo på boende om det gav henne större möjligheter att träffa andra människor och 

mental stimulans.  

Kicki trodde att äldreomsorgen så småningom kommer att förändras till det bättre. Hon 

menade att det är en jättegeneration som kommer gå i pension de närmsta åren och att de är en 

sådan stor och stark grupp att det kommer ställas högre krav än tidigare. Hon hoppades att 

man då kommer bli bättre på att vårda och möta hela människan, inte bara det fysiska. Hon 

trodde också att man kanske kunde ha vissa lättillgängliga områden som bara är för äldre som 

får fungera som träffpunkter för de som har behov av det. Inför framtiden var Kickis 

förhoppning också att personalen i äldreomsorgen ska lägga mindre vikt vid praktiska sysslor 

i hemmet så som städning och istället omfördela tiden bättre och prata mer med brukarna. 

Hon trodde att detta skulle resultera i att brukarna skulle utmanas mer intellektuellt och kan 

hålla igång huvudet bättre. 

Farhågor som Kicki hade om framtidens äldreomsorg var att man kommer ha skurit ner på 

allting i den offentliga sektorn och att de äldre skulle vara mer ensamma än idag. Det värsta 

tänkbara för henne skulle vara att bli isolerad genom att kontakten med personalen begränsas 

till ett minimum. 

5.1.2. Emma 
Emma är en 58-årig kvinna boendes på landsbygden tillsammans med sin man. Emma har två 

vuxna barn och hon jobbar inom barnomsorg och skola. 

Emma tyckte själv att hon inte hade aktivt reflekterat särskilt mycket över sitt åldrande, men 

en del hade hon hunnit tänka menade hon. Hon trodde att det var ungefär när hon fyllde 55 år 

som hon första gången på allvar tänkte på vad som skulle hända när hennes yrkesverksamma 

liv var över. 

Emma hoppades att när hon blir gammal och yrkeslivet är över så kommer hon att kunna 

aktivera sig på olika sätt, exempelvis genom föreningsliv eller olika hobbys. Hennes 

förhoppning var också att hon skulle ha en fortsatt god kontakt med sina barn, samt ha vänner 

och bekanta som utgör ett socialt nätverk. Att bo kvar i huset på landet hade inte så stor 

betydelse. Emma tyckte inte att själva ålderdomen kändes skrämmande, men den ökande 

risken för sjukdomar och att kanske bli beroende av andra oroade henne.  

Ett gott åldrande för Emma innebar att vara tillfredställd. Hon menar att trots att man inte är 

100 % frisk kan man ändå vara tillfredställd. De grundläggande behoven måste vara 

tillfredställda och behöver man vård måste man få den, men i det stora handlar det om att vara 

tillfredställd och att försöka att inte heller vara bitter trodde Emma. Hon såg det inte som 

någon omöjlighet att ha ett gott åldrande trots att man behöver äldreomsorg i någon form, det 

handlar om hur pass beroende man är menade hon. 

Emma trodde att man själv kan påverka sitt åldrande genom att tänka positivt, samt genom att 

leva sunt. Hon trodde också att äldre människor som lever ett någorlunda aktivt liv mår bättre 

än andra. Hon poängterade dock att åldrandet kan bli som det blir ändå, trots försök att leva 

sunt. 
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Emma trodde att dagens äldreomsorg generellt fungerar ganska bra, men att det kanske brister 

i den sociala biten. Hon trodde att många äldre personer är mycket ensamma och menar att 

bara för att man blir gammal så förlorar man inte behovet av social stimulans. Hon hoppades 

att den dagen hon behöver stöd från äldreomsorgen så kommer det att vara välorganiserat och 

att hon kan få möjlighet att få fortsätta finnas kvar i de sammanhang hon idag är i. 

Emma trodde dock att man i framtiden kommer att ha mer kunskap om äldre och om äldres 

behov och att man som ett led i det också blir duktigare på att kartlägga och bemöta de behov 

som finns. Hon sa också att hon inser omöjligheten i att göra alla nöjda men tyckte att i alla 

fall de stora behov som vi alla har ska vara tillfredställda och att man inte får glömma bort 

den sociala biten.  

Hon var rädd för att det kommer in fler privata aktörer på området och att vinstintresset 

kommer ta över, vilket skulle kunna göra vården sämre. Det kändes tryggare med en offentlig 

äldreomsorg utan vinstintresse, tyckte Emma. Hon var också rädd för att det ska avsättas allt 

mindre resurser och tid för äldre då de är en ganska svag grupp i samhället.  

5.1.3. Per 
Per är en 59-årig snickare boendes i glesbygden. Han har en fru och tillsammans har de fyra 

barn. 

Per funderade mycket på sitt åldrande och hur det ska bli när han blir äldre. Det är något som 

kanske växt fram menade han, i takt med att åren gått. Det fysiskt tunga arbetet med en äldre 

kropp sätter sina spår och Per menade att verkligenheten kommer närmare inpå, trots att han 

helst inte ville tänka så. 

Pers största rädslor inför att åldras var främst ensamhet och ohälsa, men även att han kommer 

mista många nära och kära. Det var inte några speciella sjukdomar som skrämde honom, utan 

ohälsa i allmänhet. 

När det kommer till vilka förhoppningar Per hade på sitt eget åldrade så handlade det framför 

allt om friheten. Att kunna göra vad han vill och även använda de kunskaper han har efter sitt 

yrkesverksamma liv. Han ville finnas med i olika sammanhang och tänkte att han kommer att 

kunna jobba ideellt i olika föreningar. Det var viktigt för honom att inte sluta existera bara för 

att han inte är yrkesverksam längre. Att ha fortsatta goda relationer med familj och vänner 

värderades högt.  

Vad ett gott åldrande är såg Per som något högst individuellt, så det var svårt att säga vad som 

kan vara nyckeln till en bra ålderdom. Att kunna fortsätta leva som vanligt är något som han 

personligen behövde för att gott åldrande tänkte han men menade att det för andra kanske är 

viktigare att få sätta punkt och börja om på ett nytt kapitel i livet. Han menade också att det är 

viktigt att inte känna oro över ekonomi och där trodde han att de som haft hälsan med sig och 

kunnat jobba under hela livet är lyckligt lottade. Per trodde också att man själv kan påverka 

hur man åldras. Han trodde att om man sköter om sin kropp och själ genom att göra bra val så 

påverkar man också sin ålderdom på ett positivt sätt. Ett gott åldrande kan man uppleva trots 

att man skulle vara beroende äldreomsorg, oavsett om det handlar om äldreboende eller hjälp 

i det egna hemmet. 

Per hade förtroende för dagens äldreomsorg men trodde att när man närmade sig slutskedet i 

livet så fanns det brister. Han hade en positiv blid av hemtjänsten och tycker att det är bra att 



UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för Socialt Arbete 

C-uppsats 

HT 2012 

 

23 

 

även de som bor i glesbygden kan få den möjligheten. Det ger dem möjlighet att bo kvar 

hemma länge vilket är något han själv önskade kunna göra.  

Pers önskan kring äldreomsorg var att personalgrupperna ska vara relativt små så att 

relationer kan byggas för att skapa ett större förtroende. För Per själv var det också viktigt att 

personalen kan ge honom något socialt vilket han också tror är möjligt, dock begränsat. Detta 

trodde han är viktigt för att minska klyftan mellan vårdtagare och vårdgivare och för att man 

kanske kan bli som ett arbetslag istället. Per önskade att äldreomsorgen i större utsträckning 

skulle rikta in sig på att aktivera de gamla och hjälpa dem komma in i olika sociala 

sammanhang, också med yngre personer för en större gemenskap. Han hade gärna sett att det 

kunde finnas någon slags aktivitetsgaranti för dem som vill och har behov av det. Att 

äldreomsorgen och andra aktörer i samhället skulle samarbeta är också en idé han trodde på. 

Han såg också framför sig att gamla skulle kunna hjälpa varandra mer men med stöd från 

äldreomsorgen genom att i större utsträckning hjälpa de äldre att fylla sina dagar med saker de 

tycker är meningsfulla. 

Per tvivlade dock på att det kommer att vara någon större skillnad från idag med framtidens 

äldreomsorg. Möjligtvis att det kommer sparas in mer pengar och då som ett led i det bli 

sämre. Kanske att man väljer att flytta alla de äldre till ett och samma boende då han trodde 

att hemtjänst är en ganska dyr modell på äldreomsorg. Han trodde också att det kommer vara 

fler i personalen, vilket han inte såg som någon förbättring. Ett riktigt skräckscenario för Per 

var att tekniken skulle ta över mer och mer och till slut finns personalen på en skärm istället 

för hemma hos honom. 

5.1.4. Lars 
Lars är 60 år och han bor centralt i lägenhet tillsammans med sin sambo. Han har ett barn som 

sedan länge flyttat hemifrån och han är tjänsteman på en av statens enheter.  

Lars trodde att det var vid 50 års ålder som han på allvar började fundera över sitt eget 

åldrande. Detta trodde han beror på att det dels läggs mycket vikt vid att man fyller just 50 

samt att det var ungefär då han började märka av att även kroppen åldras. Håret blev grått och 

orken började minska successivt.  

Lars var rädd för att åldras, och sa själv att han aldrig ville bli gammal. Han var rädd för att 

bli sjuk på olika sätt, värst vore kanske demens. Han menade även att det finns en rädsla för 

att den man lever med ska gå bort och att man till slut är själv kvar. Lars menade att det är 

skillnad på att var ensam och att vara själv, och det senare oroade honom. Döden skrämde 

honom inte i nuläget, men han trodde att ju äldre han blir, desto med skrämmande skulle det 

bli.  

Det Lars hoppades på att få ut av sitt åldrande handlade egentligen om att kunna fortsätta leva 

ungefär som han gjorde nu, minus jobbet.  

Att vara frisk psykiskt och fysiskt var viktigt för att kunna leva ett innehållsrikt liv, vilket han 

ville göra. Man kan påverka sitt eget åldrande i positiv riktning genom att leva sunt och att 

vara allmänt positiv trodde Lars. Att inte ta hand om sig själv och att vara negativ ger motsatt 

effekt.   

Ett gott åldrande enligt Lars handlade främst om att inte vara ensam i det; att finnas i ett 

sammanhang. Praktiska saker som ett ordnat boende och bra ekonomi var också viktiga 
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faktorer. Lars sa att han redan nu kände att det är speciellt viktigt med de materiella sakerna 

och han trodde att ju äldre man blir, desto mer avtar detta. Detta tyckte han var positivt då 

hans ekonomi förmodligen kommer att bli sämre. Lars trodde att man kan ha ett gott åldrande 

även med äldreomsorg men att beroendegraden spelar stor roll. 

Lars bild av dagens äldreomsorg var att personalen är hängiven och vill mycket vilket gör att 

vårdkvaliteten generellt sett är bra, men att ekonomin sätter stopp. Han trodde att det skulle 

behövas fler personal för att kunna stötta de gamla inte bara praktiskt, utan även socialt då 

hans bild var att det är för många gamla människor som är mycket ensamma idag. 

När Lars själv blir gammal hoppades han att kommer att få ett bra bemötande och att 

personalen brinner för sitt jobb. Han ville bo hemma så länge det går och tänker sig i första 

hand att det är hemtjänstens arbete som han kommer att nyttja. Om Lars fick bestämma skulle 

äldreomsorgen ge en mer individanpassad vård och att personalgrupperna skulle bli fler och 

mindre. Detta för att de äldre ska slippa många nya okända människor och istället kunna 

skapa en relation med de som jobbar hos en, vilket också var viktigt för honom själv. Han 

skulle också vilja se en tydligare lagstiftning som säger att kommunerna har det fulla ansvaret 

för de äldre och att det skjuts in mera pengar inom äldrevården. 

Den största rädslan inför äldreomsorg Lars kom att tänka på var att han trodde att det finns en 

risk för att bli avidentifierad och känna sig identitetslös inför personalen. Han förklarade att 

han tänker sig att personalen kanske bara kommer in och göra minsta möjliga och sedan går 

därifrån. Personalen måste vara intresserad av sitt jobb och inte se gamla människor som en 

belastning. Lars trodde att äldreomsorgen kommer se annorlunda ut i framtiden. Tyvärr trodde 

han att den kommer att bli sämre på grund av de ekonomiska förutsättningar som råder. Han 

förmodade inte att det är omöjligt att man kan komma att ta bort mycket av hemtjänsten och 

istället flytta många äldre till boenden för att det skulle vara mer ekonomiskt för kommunen. 

Han tänkte sig också att det kommer att bli personalbrist då antalet äldre bara ökar i Sverige 

och om man dessutom ska tro på medias bild av att äldreomsorgens resurser minskar.  

5.2. Analys 
I följande avsnitt kommer de resultat som studien utmynnat i att presenteras. Efter att 

intervjuerna ett flertal gånger lästs igenom och kategoriserats mynnade de ut i tre olika delar, 

som vi nedan presenterar och försöker förstå med hjälp av den teoribaserade 

kunskapsbakgrunden. De tre delarna är rädslor inför åldrandet, aktivitet samt det goda 

åldrandet. 

5.2.1. Rädslor inför åldrandet 
Enligt Maslow så har vi behov av att känna kärlek och gemenskap, vilka är sekundära behov i 

hans behovshierarki. I vårt västerländska samhälle är de primära behoven något vi sällan 

tänker på då de innefattar saker som för oss oftast är självklarheter; tak över huvudet, mat, 

värme och så vidare (Tamm, 2002). De sekundära behoven däremot är inte lika självklara och 

det vi kanske skräms mest av att förlora är just känslan av gemenskap och kärlek. Bland annat 

så talade Per om att personer som han haft vid sin sida i nästan 60 år faktiskt kanske skulle 

komma att dö och även Lars tog upp samma sak och att detta oroade dem båda. Ytterligare ett 

exempel på hur viktigt det är med gemenskap och relationer tycktes vara för respondenterna 

framkom när de berättade om vilka förväntningar som fanns inför äldreomsorg, då det var 

viktigt att ha en relation med eventuell vårdpersonal.  
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Det fanns också en rädsla för att i samband med någon typ av äldreomsorg bli avidentifierad 

och att det sociala skulle komma i skymundan. Alla fyra respondenterna hade också en bild av 

att äldreomsorgen idag generellt sett är ganska bra, men att det finns också finns brister och 

att dessa framför allt märks när det kommer till den sociala biten. Samtliga trodde också att 

det fanns många ensamma gamla människor och det var också ett av de områden som de 

hoppades skulle förändras tills den dagen de själva skulle behöva stöd från äldreomsorgen. 

Harnett och Larsson (2011) menar att äldreomsorg ska byggas på en humanistisk 

människosyn och att de äldre ska behandlas med värdighet och att de ska ses som subjekt. 

Vården ska också präglas av en ömsesidig respekt och att varje människa ska bemötas utifrån 

sina egna förutsättningar. De resultat som denna studie utmynnat i visar dock att bilden av 

äldreomsorgen hos gemene man inte verkar vara sådan. 

Att en av de största rädslorna för intervjupersonerna inför åldrandet var ensamhet förstärker 

den bild Malmberg och Ågren (2011) ger, av att det faktiskt finns en generell uppfattning om 

att ensamheten skulle vara det värsta med att åldras. Berg (2007) menar dock att denna 

fördom inte är sann, men att man ofta både som äldre och yngre, tror att andra är ensamma. 

Även detta förstärks av denna studie. 

Samtliga intervjupersoner uttryckte en rädsla för att i samband med åldrandet, också drabbas 

av ohälsa på olika sätt. Här fanns dock en skillnad mellan de två boendes på glesbygden och 

de två stadsborna. Stadsborna sade specifikt att demens skulle vara det värsta som kunde 

hända, medan de andra nöjde sig med just ”ohälsa”. Att ohälsan är ett av de största 

orosmomenten inför ålderdomen kan dock inte anses som obefogat. Berg (2007) beskriver hur 

kroppens reservkapacitet försämras med åldern och därmed ökar också riskerna för sjukdom 

och ohälsa i övrigt.  

De slutsatser som bland andra Kim (2008) kunnat dra utifrån sina studier om att 

aktivitetsnivå, hälsa och livsstil påverkar förväntningar åldrandet kan denna studie varken 

förstärka eller gå emot. Visserligen fanns en bild av att man på olika sätt kan påverka sitt eget 

åldrande, men då respondenternas livssituation vid intervjutillfället inte undersökts är det 

svårt att dra några slutsatser. Dock kan det sägas att intervjupersonerna i denna studie hade 

generellt ganska liknande förväntningar på åldrandet, trots att de bland annat skiljer sig i 

yrkestillhörighet, utbildningsnivå och boendesituation. 

5.2.2. Aktivitet  
Aktivitetsteorin belyser sambandet mellan ett aktivt liv och ett gott åldrande och menar att 

man genom att på olika sätt aktivera sig kan motverka en del av de förluster som kommer 

med högre ålder. Då till exempel yrkesrollen försvinner kan ett sätt att ersätta denna vara 

genom att vara aktiv i föreningar eller liknande (Tornstam, 2011). Att aktivitet anses som 

viktigt i ett gott åldrande inte bara i teorin blir tydligt i det empiriska materialet, som handlade 

bland annat om att kunna fortsätta vara aktiv på olika sätt och att ha kvar de värdefulla 

relationerna med familjen även under ålderdomen. Att jobba ideellt eller att hitta andra saker 

som kändes meningsfulla var något deltagarna i studien såg fram emot med ålderdomen. 

Malmberg och Ågren (2011) lyfter fram att under de senaste 15 åren har äldres problem med 

ADL minskat betydligt, detta förmodligen på grund av att vi idag har möjlighet att investera i 

olika lösningar för att underlätta vardagen på varierande sätt och att samhället i stort bit för bit 

anpassats för att fler personer ska kunna ha tillgång till det, trots funktionshinder eller dylikt. 

Detta kan också vara en tänkbar anledning till att intervjupersonerna såg en aktiv ålderdom 

framför sig. 
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Berg (2007) skriver att ett problem med att undersöka föreställningar kring äldreomsorg, och 

då främst äldreboende, är att de allra flesta svarar att de tänker sig att de kommer att bo 

hemma så länge det går och att det då handlar om äldreomsorg i form av hemtjänst i första 

hand. Detta kunde också urskiljas i denna undersökning. De fyra respondenterna var mest 

inriktade på att berätta om hur de såg framför sig att hemtjänsten skulle kunna hjälp dem. 

Detta är i och för sig inte så märkligt, då det faktiskt bara är cirka en av tjugo personer över 

65 år som bor på äldreboende och hemtjänst faktiskt är den vanligaste formen av äldreomsorg 

i Sverige. Vad som dock framkom i studien var en önskan om att äldreomsorgen i framtiden 

lägger mer vikt vid att hjälpa de äldre ut i aktiviteter då en föreställning var att det inte är så 

lätt för alla att själv ta initiativ till detta. Att personalen i äldreomsorgen skulle utmana 

brukarna på ett intellektuellt plan genom att omfördela tid och resurser var en annan önskan 

som kom till uttryck under intervjuerna. Respondenternas svar stärker teorin om att ett gott 

åldrande och aktivitet i någon form går hand i hand. 

5.2.3. Det goda åldrandet 
Tornstams (2011) teori om gerotrancendens menar att när vi åldras så förändras våra 

värderingar och vårt tankesätt. Materiella saker förlorar sin attraktion och ofta väljer man bort 

de ytliga relationerna som kanske egentligen saknar värde. Detta kan vi i empirin se prov på 

då Lars förklarade att han redan vid tillfället för intervjun kunde känna att det materiella 

spelade mindre roll än tidigare i livet, och att detta i och med en mer begränsad ekonomi 

skulle bidra till ett gott åldrande. Kicki menade att hon såg fram emot att kunna vara själv, 

men inte ensam och förklarade också att hon heller inte värderar att ha många vänner, utan 

hellre få och goda. Att ensamhet inte behöver vara något negativt tar också Berg (2007) upp, 

då han menar att ensamhet även ge känsla av frihet från oro och nedstämdhet. 

I övrigt skiljde sig uppfattningarna om vad som behövs för att uppleva ett gott åldrande en del 

men i stora drag handlade det om att vara tillfreds med livet och att försöka att vara positiv 

trots att motgångar kommer. Att ägna sig åt det man själv finner meningsfullt och att fortsätta 

vara med i olika sammanhang var också framträdande. Ett gott åldrande trots ett visst 

hjälpbehov från äldreomsorgen var det inga tvivel om att man kunde ha enligt respondenterna, 

men graden av beroende spelade in. Ovanstående känner vi igen från Tornstams teori om 

gerotranscendens då han menar att vi väljer våra aktiviteter noggrannare och sållar bort de 

som saknar betydelse för oss.  

Ett av de grundläggande behoven enligt Maslow handlar om att känna trygghet. 

Trygghetsbehovet är som störst hos ett litet barn och hos gamla människor menar han (Tamm, 

2012). Detta är något vi kunnat se prov på i intervjuerna då också praktiska delar som en 

stabil ekonomi och ett ordnat boende var något som framkom som bidragande faktorer till ett 

gott åldrande. Visserligen handlar det inte om den trygghet ett litet barn behöver, men i 

dagens samhälle är det kanske dessa två bitar som ger oss en känsla av just trygghet. 

Malmberg och Ågren (2011) menar att det idag finns möjligheter, för den som har råd, att 

investera i saker som på olika sätt underlättar vardagen och genom detta kan vi också förstå 

att trygghet inte längre bara handlar om tak över huvudet. 

Dahl (2011) menar att man genom bland annat fysisk träning kan påverka sitt åldrande då det 

minskar risken för vissa sjukdomar, ger ökad blodcirkulation samt att det är bra för 

välbefinnandet i övrigt. Detta framhölls även av respondenterna som deltagit i denna studie, 

då alla intervjupersoner trodde att man i viss mån kunde påverka sitt åldrande i positiv 
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riktning. Detta genom att till exempel ägna sig åt motion, äta och dricka rätt samt genom att 

undvika rökning och dylikt. 

5.3. Slutsatser 
Denna studie har syftat till att ta reda på vilka föreställningar som finns kring åldrande och 

äldreomsorg hos fyra personer i åldern 55-60 år. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes och 

dessa gav bilden av att åldrandet både skrämmer och förtjusar. Följande slutsatser är för den 

här studien de viktigaste: 

 De mest framträdande rädslorna inför åldrandet var ensamhet och ohälsa. 

 Intervjupersonerna såg fram emot en aktiv ålderdom. 

 Det fanns en föreställning om att äldreomsorgens största brister ligger i det sociala och 

i relationen till brukaren, då det fanns en oro att behovet av mänsklig kontakt inte 

skulle tillfredställas. 
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6. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka föreställningar om åldrande samt äldreomsorg 

som fanns hos personer i åldern 55-60 år. I den metodologiska diskussionen har vi tagit upp 

problematiken med den valda åldersgruppen, då det visade sig att intervjupersonerna inte alls 

reflekterat över sitt åldrande i den utsträckning vi förväntat oss. I efterhand kan vi se att det 

kanske hade varit ett bättre val att rikta in oss på personer i högre ålder då det förmodligen 

hade gett oss mera fyllighet i materialet. Från det att själva urvalsförfarandet satt igång tills att 

intervjuerna var genomförda och transkriberade flöt arbetet på bra. Valet av åldersgruppen har 

dock präglat arbetet då vi grämt oss en del över detta och att vi inte såg allvarligare på risken 

med att välja i sammanhanget möjligen för unga respondenter. Intervjupersonerna skilde sig 

mycket åt när det gällde uttryckssätt. Någon av dem blev mycket engagerad i ämnet och en 

annan uppfattades hellre som lite sval. Det material vi samlade in var ganska svårt att jobba 

med då svaren blev så lika, men ändå olika från samtliga respondenter. De brister som fanns i 

vår intervjuguide bidrog naturligtvis också till detta. 

Valet att göra ett snöbollsurval var från början ganska självklart på grund av olika 

anledningar. Delvis spelade den begränsade tiden för studien in men också vår egen ovana. 

Att göra ett snöbollsurval kändes som ett ganska enkelt sätt att rekrytera deltagare till studien 

och då vi nästan helt saknar erfarenhet av att göra studier så kändes det som ett bra alternativ 

att lägga krutet på de delar som kändes tyngre. 

Vi valde att främst använda oss av gerontologi för att få kunskap och förståelse för vad som 

sker när man blir gammal, samt Maslows teori om mänskliga behov, aktivitetsteorin och 

teorin om gerotrancendens. Vägen från att materialet var insamlat till det att uppsatsen var 

klar blev en ganska jobbig historia, då vi kanske inte riktigt fick de reslutat vi redan hade gjort 

oss en bild av skulle uppnås. Våra valda teorier passade inte in i den utsträckning vi tänkt oss 

och därmed blev arbetet lite tyngre men detta är givetvis något vi tar lärdom av, då vi förstår 

att det är våra egna förväntningar som lagt krokben för oss. När det gäller den 

kunskapsbakgrund som vi hade att stå på bestående av litteratur och vetenskapliga artiklar så 

fann vi i efterhand att det fanns rätt mycket av materialet att koppla till vår empiri i vår 

analysdel, mycket stämde överens med vad respondenterna tyckte och tänkte vilket var 

positivt. 

För att sammanfatta arbetet med studien har det varit både medgång och motgång och vi har 

fått erfara att en uppsats varken skriver sig själv eller går att skriva på en vecka, utan det är en 

process som måste få ta sin tid. Vi är väl medvetna om att vår studie både har förtjänster, men 

också brister, vilka vi försöker se som tillfällen för lärande istället för misslyckanden.  

Att sjukdom och ensamhet var de största orosmomenten inför att åldras var inget som direkt 

förvånade oss, att äldre människor tenderar att lättare drabbas av sjukdom är ingen nyhet och 

det har också sina förklaringar. Ensamheten däremot är mer komplex. Vad är det som gör att 

rädslan för att bli ensam är så stor? Vi lever idag i ett samhälle som förespråkar individualism 

i mångt och mycket men ändå vill vi inte vara ensamma. Finns möjligheten att det också är en 

generationsfråga och att de som idag närmar sig vuxenålder inte kommer att ha samma rädsla 

för ensamhet? Vi har dock svårt att tro att så är fallet, då det sannolikt inte bara är inför 

ålderdomen detta är en av de stora farhågorna, utan också längre ner i åldrarna. Vi ställer oss 

också frågan om rädslan för ensamhet hade varit densamma om vi hade valt att bara intervjua 

personer som lever själva, utan familj och barn. En gemensam nämnare för våra 
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intervjupersoner var att de alla hade barn och de levde tillsammans med någon och därför 

kanske rädslan för ensamhet står för en rädsla att förlora de som står närmast?  

Vår tolkning är att intervjupersonerna tänker sig att personalen inom äldreomsorgen skulle 

komma att utgöra en stor del av deras sociala nätverk och att denna del kanske inte skulle bli 

vad de vill ha. Om så är fallet, så är det förståeligt att det fanns en oro inför hur 

äldreomsorgen skulle komma att bemöta de sociala behoven. Förslaget som Per hade, om en 

aktivitetsgaranti för att hjälpa de äldre ut i aktiviteter skulle kanske kunna vara en idé. Att 

detta skulle bli verklighet känns dock långt bort, då det precis som Lars säger allt mer verkar 

handla om att spara in pengar inom omsorgen.  

Att vara aktiv på olika sätt under sin ålderdom visade sig vara viktigt för respondenterna och 

det var väl egentligen inget som fick oss att höja på ögonbrynen. Genom att finns med i olika 

sammanhang kan vi få bekräftelse för det vi gör och det vi kan, vilket vi tror är viktigt för de 

allra flesta idag. Detta är nog inget som försvinner i takt med att åren går, utan kanske det 

hellre ökar för somliga? När yrkesrollen försvinner och när eventuella barn flyttat ut tror vi att 

det är viktigt att försöka aktivera sig med annat samt söka bekräftelse, och det verkar 

onekligen som att deltagarna i studien har samma tankegångar. 

Ett gott åldrande var svårt för respondenterna att definiera då de menade att det är 

individuellt. Emma menade att det handlade om att vara tillfredställd, och sedan hur man blir 

det är ju upp till var och en. Här är också vi benägna att hålla med, då alla är olika och det 

som passar för en kanske inte passar någon annan. Det hade därför varit intressant, ur flera 

aspekter, att intervjua fler personer för att se om spridningen på svar kanske hade blivit större, 

och att i en uppföljande studie undersöka vad det är som skänker tillfredställelse till dagens 

äldre. 

Att genomföra denna studie har skänkt oss många nya infallsvinklar och tankesätt kring 

åldrandet i allmänhet samt äldreomsorgen. Det valda ämnet har under arbetet växt i våra ögon 

och många nya idéer till ytterligare studier har utvecklats. Det vore bland annat intressant att 

undersöka samma sak med annan åldersgrupp, att studera vad dagens äldre anser vara en god 

ålderdom, hur upplevelsen av äldreomsorg är och så vidare. Hade vi fått chansen att göra om 

detta hade vi förmodligen gjort många saker annorlunda då vi i efterhand lättare kan se hur vi 

istället borde ha handlat. Trots detta är vi nöjda med studien, då vi lärt oss mycket i processen. 

6.1. Förslag till framtida forskning 
Det hade varit intressant att i framtiden återkoppla till våra respondenter för att undersöka om 

deras tankar och föreställningar uppfylldes eller inte, och hur det i så fall skiljde sig från vad 

de hade trott. En annan intressant studie hade varit att intervjua äldre personer som är 

beroende utav äldreomsorg, antingen via hemtjänst eller äldreboende för att få en utvärdering 

av deras upplevelse av detta. Sedan skulle det också vara spännande att göra en större 

jämförande studie bland äldre kvinnor och äldre män  för att se om det skiljer sig något när 

det gäller deras förväntningar och synen på äldreomsorg.  
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8. Bilaga 1 

8.1. Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor: 

 Ålder 

 Boende 

 Arbetsliv 

 Familjesituation 

 Något annat att tillägga 

 

Inledning 

 Inleda samtalet med att fråga om personen har reflekterat över åldrande/äldreomsorg – 

hur? Vet personen när hen började fundera över detta? Varför tror hen att hen börjar 

fundera över det just då? 

 

Äldreomsorg: 

 Respondentens bild utav dagens äldreomsorg? 

 Vad är äldreomsorg för respondenten? – vänner, familj, offentlig, privat? 

 Kan man uppleva ett gott åldrande trots att man har äldreomsorg? Hur? 

 Förväntningar, förhoppningar, farhågor? 

 

Att åldras: 

 Rädslor inför att åldras? 

 Förhoppningar/förväntningar? 

 Kan man påverka sitt åldrande i någon riktning? Hur? 

 

Ett gott åldrande:  

 Vad är ett gott åldrande? 

 Vilka förutsättningar behövs för ett gott åldrande? 

 

Framtidens äldreomsorg: 

 Hur tror/vill inte/vill respondenten att äldreomsorgen ska se ut om 10-20 år? 
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