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Abstract 

Syftet med studien har varit att undersöka hur den äldre ser på sin egen självbild efter att ha 

flyttat till ett särskilt boende, om några förändringar har skett och vad som kan påverka 

självbilden. Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval och genomfördes sedan på sex 

respondenter boendes inom ramen för särskilt boende. Studien har genomförts med en 

kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med en narrativ analysmetod. 

Resultatet visade att personlighetsdragen i självbilden, dvs. känslouttryck som legat närmast 

till hand under livet och som de äldre identifierat sig med, stod oförändrade. Detta trots en 

förändrad livssituation i och med flytt till särskilt boende och behovet av hjälp för att klara 

den dagliga livsföringen, medan funktioner och förmågor i självbilden som de äldre 

identifierat sig med genom livet hade förändrats. Resultatet visade även att anpassning och 

acceptans till den nya livssituationen var den tydligaste strategin för att hantera dessa 

förändringar och därigenom var anpassning och acceptans en stark positiv faktor som 

påverkade att de äldre ändå behållit en god självbild.  

Studien har relevans för socionomprofessionen på så vis att den behandlar begreppet självbild 

utifrån ett individperspektiv där den enskilda människans upplevelse är i fokus, något som är 

en mycket viktig hållning för socionomer inom alla yrkesområden. Därutöver är äldre ett 

klientel för socionomer, främst för enhetschefer. 
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Inledning 

Att bli äldre och tillslut ha behov av att flytta in på ett särskilt boende på grund av att man 

själv inte får sina behov tillgodosedda är något som inträffar för många människor varje år. 

Idag är det över 100 000 personer som lever i ett särskilt boende och de allra flesta har 

uppnått 80 års ålder (Larsson, 2006). Vid den här tiden i livet är det inte ovanligt att man 

upplevt mycket och genomgått många prövningar i livet och därför bär på erfarenheter och 

kunskap om sig själv som gemeneman inte har. Att få ta del av berättelser från denna 

generation gör det lättare att få en bild av vad man genomgår som gammal och hur man 

upplever och hanterar sådana skeden i livet.  

 

Att vara äldre på särskilt boende innebär att vara ett klientel för socionomer, främst i form av 

klientel för enhetschefer. Det är enligt författarna av stor vikt för enhetschefer inom 

äldrevården att se till de äldres bästa, se den enskildes behov och ha ett personcentrerat 

synsätt. Att se människan utifrån ett helhetsperspektiv och med respekt för hur människan ser 

på sig själv är dessutom något som bör vara en central hållning för samtliga inom 

socionomprofessionen. 

 

Det finns en hel del forskning om särskilt boende i förhållande till självbestämmande, 

trygghet etc. och likaså forskning om självbild för exempelvis patienter inom psykiatrin, men 

självbilden hos äldre på särskilt boende är ett område som enligt oss inte är direkt beforskat. 

Av egna erfarenheter hos författarna, som båda arbetat inom äldrevården, finns ett fokus på de 

äldre utifrån föreställningar där man ser den gamla människan som en del i en stereotyp grupp 

och inte individen i sig. Andersson (2008) belyser begreppet ålderism som innefattar att äldre 

stereotypiseras som grupp i samhället, vilket inte alls behöver stämma in på den enskilda 

äldre personen. Detta leder till att äldre människors egna upplevelser av sig själva inte blir 

uppmärksammade. Vi tycker därför att det är viktigt att ta reda på hur dessa individer ser på 

sig själva.  

 

Att göra en kvalitativ studie av äldre på särskilt boende och hur de upplever sin självbild är 

intressant eftersom det ger en bild av intervjupersonernas egna upplevelser av sin självbild. 

Att ha hamnat på särskilt boende innebär att vara i slutet av sitt liv, i den s.k. fjärde åldern, där 

en mängd livserfarenheter påverkar människan som social individ (Laslett, 1991). På så vis 

kan situationen att bo på särskilt boende inrymma många saker, exempelvis känslan av 

sjukdom med medföljande förlust av förmågor, förlust av betydande personer under livet men 

även utträdande ur arbetslivet, trygghet och gemenskap med nya kontakter etc. En central 

fråga blir alltså hur man som äldre upplever sig själv. Har man den bild och ser på sig själv så 

som man tidigare alltid gjort, eller har det man upplevt och genomgått format och förändrat 

ens självbild? 
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur den äldre ser på sin egen självbild efter att ha flyttat till ett särskilt 

boende, om några förändringar har skett och vad som kan påverka självbilden.  

Frågeställningar: 

Hur ser de äldre på sin livssituation? 

Hur definierar de äldre sig själva utifrån begreppet självbild, i nuläget jämfört med innan 

särskilt boende? 

Vilka är de faktorer som kan påverka självbilden? 

Kunskapsöversikt 

För att skapa en djupare bild i ämnet självbild hos äldre på särskilt boende är det nödvändigt 

att utreda nedanstående begrepp för att få förståelse av innebörden av dessa. 

Särskilt boende 

Begreppet särskilt boendet är inte preciserat i lag utan är sedan den så kallade Ädelreformen, 

som genomfördes 1 januari 1992 och innebar en ansvarsflytt från landsting till kommuner i 

vård och omsorg, ett samlingsbegrepp för de former av boenden som tidigare benämndes 

servicehus/servicelägenhet, ålderdomshem, gruppboenden för dementa och sjukhem. 

Bostaden ska vara så utformad och utrustad att den boende kan utveckla sina personliga 

resurser och leva ett självständigt liv. De boende ska varje tid på dygnet kunna erhålla de 

tjänster som krävs för att de boende ska kunna klara sin tillvaro och känna sig trygga. Det ska 

finnas tillgång till personal som kan bedöma när det behövs social och medicinsk vård och 

även ansvara för att detta ges (Socialstyrelsen, 2011). 

Självbild 

Cullberg Weston (2005) menar att vi genom hela livet behöver andra människor för att kunna 

spegla oss själva. Bilden av oss själva påverkar våra handlingar, våra känslor och hur vi 

uppfattar omgivningen. Man har inte bara en konstant självbild i alla situationer, utan flera 

olika, exempelvis en självbild i yrkeslivet och en annan i privatlivet. Självbilden innefattar 

hur vi ser på oss själva, de personer vi är och vilka förmågor och egenskaper vi anser oss 

besitta. Om vi blir utsatta för negativt stimuli leder det till att våra negativa självbilder 

förstärks. Genom att visualisera sig själv skapar individen sin självbild. Denna visualisering 

innebär att man tar över andras bild av sig själv, i och med detta sätter man sig också in i 

andra människors perspektiv. Detta kallas rollövertagande. Hwang & Nilsson (2011) menar 

att detta rollövertagande leder till att individen internaliserar andras attityder gentemot en 

själv och identifierar sig med dessa. På så vis är människans självbild en ständig dialog med 

andra människor som aldrig upphör. 
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Mead (1976) har introducerat en av de mest kända teorierna om självbild. Mead resonerade 

kring två delar av människan, I och Me. Me är den reflekterande delen av jaget som består av 

rollövertagande av signifikanta andra, dvs. ser på jaget utifrån andra människors perspektiv, 

medan I är den delen av jaget som agerar spontant.  Att en människa består av I och Me gör 

denne balanserad med en långsam förändring över tid. Allt en människa innefattar som 

kunskap om sig själv, självbilden, självkänsla etc. är enligt Mead inlärt i interaktion med 

andra människor. Med hjälp av människans Me kan människan se sig själv genom andras 

ögon och på så vis lära sig om sig själv och även utvecklas. Människan observerar och 

reagerar på andra människors reaktioner, bra som dåliga, om sig själv och kan på så vis få en 

uppfattning om vem man är i förhållande till responsen från omgivningen. Båda delarna är 

viktiga i jaget, enligt Mead; I får oss att agera medan Me håller ordning på I genom att 

förhålla I till omgivningen. Utan ett Me skulle människan bara agera på impuls genom sitt I 

och inte ha någon balans eller självkännedom.  

 

Det kan vara svårt att helt åtskilja begrepp som självbild, självförtroende och identitet. 

Begreppen självbild och självförtroende går mycket in i varandra, har man en positiv självbild 

så har man förmodligen också ett bra självförtroende. Självbilden är dock ett vidare begrepp. 

Självförtroendet är mer kopplat till prestationer, vad man tror sig klara av och huruvida man 

känner sig bra eller dålig i jämförelse med andra (Bee & Boyd, 2003). I självbilden inryms 

även alla våra personliga minnen, som visar vem man är, och inte minst människans sociala 

och kulturella identitet (Cullberg Weston, 2005). 

Åldrandeprocessen och fjärde åldern 

Enligt Tornstam (2005) ska tre egenskaper i en händelsekedja uppfyllas för att någon ska vara 

åldrande.  Dessa är irreversibilitet, det vill säga att processen inte ska kunna vändas, 

kumulativitet, att det sker en någon form av social, biologisk eller psykisk lagringsprocess 

samt att händelsekedjorna är nödvändiga och oåterkalleliga. Med detta menar Tornstam att 

åldrandeprocessen bara går åt ett håll och inte kan förändras och att processen hela tiden 

byggs på, exempelvis kroppens biologiska åldrande som successivt sker utan möjlighet att 

förhindra det. 

 

Enligt Laslett (1991) kännetecknas den fjärde åldern av en tilltagande fysisk försämring och 

ett ökat beroende av andra för att klara av den dagliga livsföringen. Våra forskningspersoner 

bor på särskilt boende, vilket placerar dem i behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring 

och därmed i den fjärde åldern. 

Avgränsning 

I studien kommer begreppet livskvalitet att tangera självbilden. Livskvalitet är ett 

mångfasetterat begrepp som inte har någon tydlig definition eller avgränsning. WHO (1997) 

menar att livskvalitet är individens subjektiva uppfattning av sin livssituation utifrån egna 

värderingar och kulturella normer samt är beroende av individens mål, förväntningar och 

intressen. Haas (1999) stödjer definitionen av begreppet i sin studie där han menar att 
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individens värdering av livssituationens fysiska, psykiska, sociala och existentiella sidor är 

föränderliga processer under livet. Cullberg Weston (2005) menar även att negativa stimuli 

kan förstärka negativa självbilder hos människan. Det finns därför många kopplingar mellan 

självbild och livskvalitet men dessa behöver inte vara synonyma. Exempelvis kan förlusten av 

en förmåga skapa förändringar i självbilden (Andersson et al, 2007) men livskvaliteten kan i 

flera av begreppets definitioner upplevas som god tack vare boendets möjligheter till stöd, 

hjälp och trygghet. Författarna kommer därför inte att fördjupa sig mer i begreppet 

livskvalitet. 

 

En annan avgränsning som gjorts är att studiens respondenter inte får ha en demenssjukdom. 

Detta på grund av att studien kräver att respondenterna är kommunikativa, vilket begränsas i 

och med en demenssjukdom.  

Tidigare forskning 

Forskning om inverkan och påverkan på självbilden 

Det starka sambandet mellan det psykiska välmåendet och självbilden är ett välbeforskat 

område. Ouvinen-Birgerstam (1985) skriver att ett psykiskt välmående gynnar en god 

självbild medan psykisk ohälsa ger en sämre självbild. Detta på grund av att den psykiska 

ohälsan, som också kan vara orsakad av en fysisk ohälsa, skapar ett missnöje med sin 

situation och sina förmågor som på sikt förändrar individens egen syn på sig själv. 

Sand & Strang (2013) belyser också i flera studier hur kroppsliga försämringar både inverkar 

på självbilden och individens sociala relationer, då individen med ett utvecklat fysiskt 

symptom ofta känner sig begränsade i sin förmåga att upprätta samma sociala kontakt med 

omvärlden som tidigare. Detta orsakar en känsla av att kroppen sviker och det blir en kamp 

mellan de fysiska förutsättningarna och den intellektuella viljan som inte behöver vara 

förändrad. Dwyer et al. (2008) menar att efter en flytt till särskilt boende är den äldre ofta mån 

om att bevara självständigheten genom att få vara involverad och engagerad i det egna livet. 

Dessutom menar de att vad som varit viktigt tidigare i livet även fortsätter att vara viktigt i 

ålderdomen, vilket är något som många äldre inte alltid ser som lätt att bevara. Att bevara 

självständigheten i den mån som är möjligt inverkar positivt på den äldres självbild och känsla 

av värdighet (Andersson et al., 2007). 

 

Häggblom-Kronlöf et al. (2007)  skriver om att äldre människor som flyttar in på särskilt 

boende kan uppleva att de tvingas att anpassa sig själva och sina egna rutiner till personalens 

arbetssätt och att detta är något som ibland kan påverka individen negativt. De ser det som 

viktigt att man som äldre på särskilt boende fortfarande får uppnå känslan av delaktighet och 

självbestämmande och att detta är något som stärker människans självkänsla. Harter (1993) 

skriver att självkänsla och självbild kan ses som två begrepp som går in i varandra; individens 

uppfattning om sig själv är beroende av andra människor, vilket stöds av Halvorsen & 

Monsen (2007) som menar att en människas självbild tenderar att förändras då den sätts i 

relation till andra. Huruvida andra människor bekräftar individens förmåga att klara av saker 

påverkar självkänslan som i sin tur kan inverka på individens självbild.   
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Resilience hos äldre  

Ryff, Singer, Love, & Essex (1998) skriver om begreppet resilience (återhämtning) som en 

viktig hanteringsstrategi hos äldre; ålderdomen innehåller många stressande faktorer, såsom 

förluster av fysiska och kognitiva egenskaper, förlust av autonomi samt förlust av signifikanta 

andra, dvs. närstående. Att inneha förmågan att återhämta sig mentalt från dessa förluster 

inverkar positivt på människan och människans upplevelse av sin livssituation. Även Nygren 

et al. (2005) skriver om kopplingen mellan välmående och resilience där en rad faktorer 

involveras, såsom känsla av sammanhang och meningsfullhet i sitt liv, vilket ses som viktigt 

för återhämtningsförmågan och därmed upplevelsen av en god livssituation. Detta stöds också 

av Wagnhild (2003) som i forskningen kring det goda åldrandet menar att resilience är en av 

de viktigaste faktorerna för äldres välmående. 

Äldre och känsla av sammanhang 

Norberg et al. (2012) uppmärksammar att det med stigande ålder och ökade förluster av 

förmågor, alternativt tillkomst av sjukdomar, finns en risk att känslan av sammanhang i 

tillvaron minskar; det blir allt svårare att bibehålla de roller och funktioner man genom livet 

identifierat sig med och som har skapat meningsfullhet, svårigheter att delta i aktiviteter, både 

på personlig nivå och på samhällsnivå, vilket också påverkar känslan av meningsfullhet. 

Svåra förluster av funktioner och signifikanta andra som resulterar i sorg, särskilt om det går i 

en snabb takt kan reducera känslan av begriplighet och hanterbarhet avsevärt. Därigenom blir 

äldre en riskgrupp för att drabbas av låg känsla av sammanhang, vilket Norberg et al. (2012) 

menar måste uppmärksammas. Insatser för att förebygga och motverka detta, såsom stimulans 

och aktivering, bör enligt Norberg et al. (2012) alltid prioriteras högt. 

 

Teori 

KASAM 

Teorin om KASAM står för Känsla av sammanhang och innebär enkelt uttryckt en 

människans syn på sin tillvaro. Antonovsky (2005) delar upp KASAM i tre delar: 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begripligheten definieras som att 

uppfattningen om världen är klar, ordnad och förståelig. En människa som har en låg 

begriplighet i livet upplever att det är svårt att förklara varför oförutsedda saker sker och har 

en större upplevelse av kaos. Meningsfullhet innebär att människan upplever att det som sker 

i livet har en mening. Meningsfullheten brukar också beskrivas som en komponent för 

motivation där människor med hög meningsfullhet pratar om att livet innehåller viktiga 

moment som är värda att kämpa för medan människor med låg meningsfullhet inte upplever 

att dessa finns. Hanterbarhet handlar om förmågan att besitta resurser för att klara av 

vardagliga påfrestningar där människor med låg hanterbarhet i högre grad än andra upplever 

att livet är orättvist. 
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Coping 

Begreppet coping beskrivs av Cramer (1998) utifrån det psykodynamiska perspektivet som en 

psykisk försvarsmekanism. Bland sådana mekanismer ingår en rad olika strategier för att 

hantera stressfyllda situationer, såsom intellektualisering (att se svåra känslor med stor 

rationalitet och logik), repression (bortträngning), problemlösande orientering, att söka 

information för att finna kontroll, förnekelse, projektion och även acceptans av sin situation. 

Dessa mekanismer sker med automatik och omedvetenhet för att skydda jaget från 

överväldigande stress som annars skulle upplevas som ohanterlig utifrån människans egna 

resurser. Boerner (2004) menar att copingstrategier är en av huvudfaktorerna till anpassning 

och att med hjälp av copingstrategier kan en människa i en svår situation bedöma sin situation 

som lättare eftersom den blir mer hanterbar. 

 

Sociala rekonstruktionssyndromet 

Teorin om det sociala rekonstruktionssyndromet är en väletablerad socialgerontologisk teori 

som i grunden utgår från teorin om åldrandet som en nedbrytande process som påverkar den 

äldre i negativ riktning utifrån en stämpling som otillräcklig/icke funktionell, i och med ökat 

behov av hjälp. Kuypers & Bengtson (1973) menar att teorin om det sociala 

rekonstruktionssyndromet behandlar de olika metoder och sociala insatser som kan bryta den 

nedåtgående åldrandespiralen, såsom boendeformer med personal, rehabilitering, hjälp med 

kost och sociala aktiviteter som stärker den äldres självkänsla och självständighet. Det sociala 

rekonstruktionssyndromet kan enligt Kuypers & Bengtson (1973) sägas vara ett svar på det 

sociala nedbrytningssyndromet, inom vilket åldrandet som nedbrytande process ingår. Att 

stärka känslan av självständighet påverkar i sin tur den fysiska och psykiska förmågan hos de 

äldre och på så vis även hur de äldre uppfattar sig själva, dvs. ser på sin egen självbild.  

 

Metod 

Undersökningsgrupp 

Intervjupersonerna i studien är sex äldre fördelade på två särskilda boenden. 

Intervjupersonerna är av blandade kön och ålder. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval 

där personalen på boendena valt ut intervjupersonerna, detta på grund av att personalen haft 

bäst insyn i vilka som är kommunikativa, något som krävts för vår studie eftersom den krävt 

reflektion. Samtliga boenden valdes ut genom att författarna till studien sedan tidigare haft 

kontakt med enhetscheferna som därför var lättillgängliga. Enhetscheferna gav i sin tur 

förslag på vilka av de äldre som skulle kunna tänkas delta och förmedlade därigenom den 

första kontakten. Därefter kontaktades respondenterna personligen i sina hem. Inget bortfall 

har skett i studien.
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Datainsamlingsmetod 

För insamling av data användes en form av semistrukturerad intervjumetod med 

ostrukturerade inslag. Då det är fler än en person som intervjuar kan det vara fördelaktigt med 

en semistrukturerad intervjumetod för att säkerställa en viss jämförbarhet i intervjuandet 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden var uppbyggd av öppna frågor med många olika perspektiv, 

exempelvis upplevelse av livssituationen, vad som varit viktigt i livet, intressen etc. för att 

intervjupersonernas egna upplevelser lättare skulle framkomma och stimulera till berättande 

samt för att kunna täcka in många olika delar av personen eftersom självbild är ett så pass 

brett begrepp. Frågeföljden avgjordes och anpassades delvis utifrån intervjupersonernas svar 

och icke förutbestämda följdfrågor skapades. Data samlades in genom sex enskilda intervjuer 

med boende inom ramen för särskilt boende och varade mellan 30 och 60 minuter. 

 

Intervjuguiden utformades för att svara på frågeställningarna som i sin tur skulle svara på 

syftet som var att undersöka hur den äldre ser på sin egen självbild efter att ha flyttat till ett 

särskilt boende, om några förändringar har skett och vad som kan påverka självbilden. (se 

bilaga 1). För att få grepp om vad begreppet självbild innefattar använde vi oss dels av 

sökmotorn Google, och dels av databaserna Socindex och Swepub. Sökorden vi använde var 

bland annat självbild, äldre, self concept och elderly. Vid utformningen av intervjuguiden låg 

syftet och frågeställningarna som en grund under hela processen vilket Bryman (2011) menar 

är viktigt i förberedelserna inför en kvalitativ intervju. Han menar att man hela tiden måste ha 

i åtanke vilken kunskap som behövs för att kunna besvara frågeställningarna och att detta ska 

vara en ledstjärna när man skapar intervjufrågorna. I och med att studien behandlar begreppet 

självbild, vilket är ett brett sådant som i sin egen definition kräver många olika perspektiv, 

räcker det inte med ett spektrum av frågor för att få ett enhetligt och tillförlitligt svar. Därför 

blev intervjuguiden utformad efter många olika områden som intressen förr och nu, vad som 

varit viktigt i livet förr och nu, hur man skulle beskriva sig själv som person, hur man såg på 

sin livssituation/boendesituation förr och nu etc. Intervjuguiden blev också utformad på så vis 

att det ingick följdfrågor som kunde ställas utifrån den riktning intervjun tog, en flexibilitet 

Bryman (2011) menar är viktigt i den kvalitativa forskningen för att följa upp och täcka in 

intervjupersonens uppfattningar och beskrivningar av sitt liv. 

Analysmetod 

Anledning till metodval 

Valet av analysmetod var till en början inte självklart. Författarna pendlade mellan att se 

grounded theory, alternativt kvalitativ innehållsanalys och en narrativ analysmetod som mest 

lämpliga. Analysmetoden tilläts istället växa fram under arbetets gång. När författarna gick 

igenom data blev det tydligt att en variant av den narrativa analysmetoden var mest lämpad i 

relation till materialet; för att fånga upplevelserna av självbilden krävdes intervjufrågor som 

hade ett tidsspann, ett tidsspann som vid analys av data också blev tydligt. Genom den 
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narrativa metoden blev det lättare att få fram sammanhanget och den helhet som sågs som 

centralt för att beskriva resultatet och nå fram till läsaren. Här minskades även risken att 

splittra upp det insamlade materialet för mycket, vilket Holloway & Jeffersson (2000) menar 

kan medföra att helhetsbilden går förlorad. 

Det narrativa begreppet 

Det narrativa begreppet centrerar kring berättande och berättelser, dock finns ingen entydig 

och tydligt avgränsande definition. Riessman & Quinney (2005) menar att det gemensamma 

för en vid narrativ strategi är att den beskriver sekvenser och konsekvenser, utvalda och 

strukturerade för att uppfattas som meningsfulla för läsaren/lyssnaren utifrån ett berättande 

perspektiv. Riessman & Quinney poängterar att det dels finns en narrativ strategi som utgår 

ifrån berättelsers helhet med en röd tråd så som den framkommit under intervjun, dels finns 

ett mer avgränsat historieberättande som centrerar sig kring specifika händelser eller teman, 

såsom en viss fråga eller ämne och tid. Richardson (2005) menar att det finns fem centrala 

punkter som argumenterar för den narrativa analysmetoden i kvalitativa studier. Hon menar 

att berättelser skapar mening och ordning i människors liv. Genom berättande påvisas och 

struktureras de vardagliga livsramar och normer människor lever inom. Berättelser visar även 

människans subjektiva upplevelse av sitt liv och sin situation samt hjälper oss att förstå andra 

människor. En del berättelser är modellskapande, exempelvis utifrån hur vi ska förstå våra liv. 

Ett exempel kan vara berättelser om “vårt eget folk” eller “vårt eget land”, så kallade 

kulturella berättelser. Richardson menar även att skapandet av kollektiva berättelser ger 

utrymme åt människor som varit tystade och/eller marginaliserade. 

Studiens narrativa struktur 

Det vida narrativa begreppet ger också vida möjligheter att strukturera berättandet utifrån 

studiens syfte. I vår studie centraliseras berättelserna kring äldre på särskilt boende och deras 

upplevelser av självbilden vilket formats i tre teman som behandlas i resultat och analys. 

Eftersom självbild också är ett brett begrepp har det krävts en bred intervjuguide som fångar 

in många olika perspektiv av intervjupersonernas liv. I dessa olika perspektiv har det också 

framkommit livsinformation som vi inte sett som nödvändigt för vår studie, varvid vi inte sett 

det som nödvändigt att skapa helhetsberättelser om intervjupersonerna utan istället fokusera 

på det gemensamma i intervjupersonernas berättelser och därifrån tematisera. Bertaux (1995) 

skriver att man genom att samla in många berättelser ur samma kontext kan friställa 

regelbundet återkommande mönster i kollektiva fenomen. Utifrån ett etiskt perspektiv om 

anonymitet har vi valt att avköna intervjupersonerna och använda pronomenet hen vid 

benämning. Av den anledningen ser vi det heller inte som funktionellt att strukturera 

helhetsberättelser, eftersom alla intervjupersoner går under samma benämning. 

Genomförande 

Efter att data samlats in genom kvalitativa intervjuer via bandspelare transkriberade vi dem; 

sex intervjuer fördelade på hälften var som vid transkribering byttes med varandra för att 

minska subjektiviteten. Efter transkribering gick vi igenom texten ett flertal gånger och 
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började plocka ut meningsbärande enheter som vi placerade i ett dokument. I detta dokument 

ställde vi upp studiens frågeställningar och placerade de meningsbärande enheterna för varje 

intervju utifrån vilken frågeställning de passade bäst in under. För att fynd i materialet inte 

skulle gå förlorat gick vi även igenom data utan tanke på frågeställningarna. Efter detta steg i 

processen skapade vi en berättelse om varje person, vilket blev det första steget i en narrativ 

riktning. Detta gjordes dock enbart för att få ett helhetsgrepp om varje person i ursprungsläget 

och på vilket sätt denne förhöll sig till våra frågeställningar, att använda narrativ analysmetod 

var vid denna tidpunkt inte något vi bestämt ännu. Det slutgiltiga valet föll på narrativ 

analysmetod på grund av det som tidigare nämnts, att sammanhanget och helheten behövdes 

för att nå fram till läsaren och att detta minskade risken att splittra upp det insamlade 

materialet. 

 

Vi bestämde oss för att lägga de tidigare, sammanfattande berättelserna åt sidan och fokusera 

på vad som framkommit som centrala teman i intervjuerna, dock kan det sägas att de tidigare 

berättelserna gav inspiration till den narrativa metoden som analysmetod. Efter att ha läst 

igenom materialet flera gånger och bytt texterna mellan varandra kunde först två centrala 

områden urskilja sig, självbild och acceptans/anpassning, men att självbilden delades upp i de 

personlighetsdrag varje intervjuperson kunde beskriva sig själv med samt förmågor och 

funktioner man identifierade sig med. Därför valde vi att dela upp resultatet i tre teman: 

“personlighetsdrag i självbilden”, “förmågor och funktioner i självbilden” och som tematisk 

avslutning “anpassning och acceptans.” Den tematiska avslutningen förklaras vidare i 

resultatdelen. 

 

Metoddiskussion 

Vi som författare har behandlat materialet med stor respekt för att i största möjliga mån inte 

avslöja onödiga detaljer. Det faktum att studien håller en hög anonymitetsnivå kan ha 

påverkat resultatets utformning på så vis att det blivit en aning opersonligt. Även om det för 

studien inte har varit nödvändigt att forma helhetsberättelser så hade en lägre anonymitetsnivå 

kunnat ge upphov till en fylligare bild med rikligare detaljer som gjort det möjligt för läsaren 

att få en bättre helhetsbild och få starkare känsla för materialet. Däremot ser vi presentationen 

av resultatet som en av studiens styrkor, detta för att vi utifrån våra små möjligheter att vara 

utlämnande ändå tycker att vi har lyckats ge läsaren en god bild av vad som framkommit. 

Detta även i relation till att vi använt en narrativ analysmetod som grundar sig på berättande 

och därför kräver fyllighet och detaljrikedom. 

 

Det faktum att vi använde ett bekvämlighetsurval och därmed bad boendepersonalen att välja 

ut studiens respondenter kan naturligtvis ha haft en inverkan på resultatet, på så vis att de kan 

ha valt ut intervjupersoner som de vet är nöjda och ger boendet bättre anseende. Eftersom 

studien inte syftar till att analysera boendestrukturen, vårdkvaliteten och dess inverkan på de 

äldres självbild minskar däremot risken att detta har skett. Genom bekvämlighetsurvalet har 

samtliga respondenter valts ut utifrån kriteriet att vara kommunikativa, vilket med stor 

sannolikhet medfört att respondenterna vid intervjutillfällena varit relativt friska. Även detta 
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är något som kan ha haft inverkan på resultatet i det avseendet att man kan anta att självbilden 

blivit mindre påverkad i och med ett gott välmående. Hur hade det sett ut om respondenterna 

varit i sämre skick, exempelvis sängliggande med en tydlig försämring dag för dag? Detta är 

något som är värt att ta i beaktande. 

 

Svårigheter som kan uppstå vid en kvalitativ studie genomförd genom intervjuer, särskilt då 

man är två olika intervjuare, kan vara att det är svårt att förutsäga vilken riktning intervjuerna 

tar vilket kan öka risken att få ett spretigt material. Vi genomförde inte någon pilotstudie utan 

testade enbart intervjufrågorna och dess relevans på oss själva vid skapandet av 

intervjuguiden. Enligt Bryman (2011) kan det vara viktigt att genomgöra en pilotstudie för att 

se hur pass väl intervjun fungerar och för att få ytterligare erfarenheter av genomförandet av 

en intervju. Det faktum att vi inte gjort någon pilotstudie kan i viss mån ha påverkat vårt 

resultat/kvaliteten på intervjuerna. För att förhindra att frågetecken uppstod vid bearbetning 

av data hade vi dock förberett många tydliga följdfrågor i intervjuguiden och kom innan 

intervjuerna överens om att tänka på att följa upp intervjupersonernas svar med frågor som: 

“hur känns det”, eller “hur tänker du kring det”, för att få så mycket grundat material som 

möjligt. I och med detta fick vi en god samstämmighet och ett tydligt och fylligt material. 

Sammanfattningsvis anser vi att våra metodval har valts utifrån välgrundade beslut och 

reflektioner och har lyft fram studiens starka sidor och potential. 

Ansvarsfördelning 

Genomgående från början till slut har vi arbetat tillsammans, både med textens olika delar och 

läsning av litteratur och forskning. Vi har ständigt bollat innehåll och formuleringar fram och 

tillbaka mellan varandra. Vi satt tillsammans och transkriberade intervjuerna. De intervjuer 

Annie genomfört transkriberade Samuel och vice versa. När arbetet med själva uppsatsen tog 

vid ansvarade Annie främst för metoddelarna såsom genomförande, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, tillförlitligheten samt etisk reflektion. Samuel tog främst 

ansvar för forskningsläget och studiens teorier samt diskussionen. Resultatet har vi 

gemensamt ansvar över eftersom den krävde ett nära samarbete för att tematiseringen skulle 

stämma och vara förankrade i oss båda, likaså gällande inledning, syfte och frågeställningar. 

Att arbeta tillsammans har verkat bra för processen i och med att studien tillkommit i nära 

samarbete och ständiga reflektioner, inte på varsitt håll, vilket förankrat arbetet väl hos oss 

båda och gett oss båda en sammanhållen bild av hela uppsatsen.  

 

Etisk reflektion 

I uppsatsen har personuppgifter tagits bort och intervjupersonerna benämns med pronomenet 

hen. Citaten behandlas med respekt för varje intervjupersons integritet; citat som uttryckt 

uppgifter som direkt kan identifiera personen har plockats bort eller modifierats utan att för 

den saken ändra innebörden. Dialektala uttryck har också plockats bort. 
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Författarna till studien har utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning (2002): 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet. Eftersom 

intervjupersonerna valts ut av personalen är det möjligt att dessa lättare skulle kunna 

identifiera intervjupersonerna vid läsning. För att minska denna risk har författarna valt 

intervjupersoner från olika boenden som är anonyma i studien. Detta är också något 

intervjupersonerna informerats om. Intervjupersonerna har också fått information om studien 

och de etiska riktlinjerna via utskicket till enhetschefer, ett s.k. missivbrev (se bilaga 2), men 

även närmare information vid enskild träff och presentation innan intervjutillfället. Här 

försäkrade man sig om att intervjupersonerna uppfattat syftet med studien, vad det skulle 

användas till och hur det skulle publiceras, samt att deras deltagande var frivilligt och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Samtycke för inspelning av intervjuerna 

inhämtades av varje deltagare vid intervjutillfället och information kring konfidentialitet och 

anonymitet gavs. 

 

Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet  

Inom den kvalitativa forskningen pratar man inte sällan om vikten av att reflektera kring en 

studies kvalitet.  Detta gör man enligt Kvale & Brinkmann (2014) genom att ta sig an de 

traditionella begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Många pekar på att man 

inom kvalitativ forskning bör använda sig av andra begrepp inom kvalitativa studier då de 

mer traditionella begreppen är mer anpassade för kvantitativa studier. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar dock att man inom kvalitativ forskning med fördel kan använda de traditionella 

begreppen och istället anpassa dessa så de lämpar sig till forskning baserad på intervjuer. 

Nedan följer en förklaring av dessa begrepp och en beskrivning av hur man förhållit sig till 

dessa i denna studie.  

 

Reliabilitet 

När man talar om en studies reliabilitet avser det studieresultatets konsistens och 

tillförlitlighet. Kvale & Brinkmann (2014) menar att man brukar ställa detta i relation till 

huruvida resultatet kan reproduceras vid ett annat tillfälle och av en annan forskare. Man 

försöker alltså få en bild av huruvida intervjupersonerna kan komma att ändra sina svar under 

en intervju och om de skulle ge likvärdiga svar till en annan forskare.  Det faktum att en 

persons beskrivning av sin självbild är något som kan förändras gör det inte helt lätt att anta 

att intervjupersonerna skulle uppge likvärdiga svar till en annan forskare och vid en annan 

tidpunkt. Däremot har författarna lagt stor vikt vid att uppmana respondenterna till det egna 

berättandet och själva hållit en låg profil för att inte påverka tillförlitligheten i svaren. 

 

När det kommer till reliabiliteten i kvalitativa intervjustudier brukar man ofta resonera kring 

kodningen och analysen av materialet men reliabiliteten hos den som intervjuar är även den 

en faktor som inte sällan nämns. Vid analys av materialet menar Kvale & Brinkmann (2014) 

att man lätt kan låta sina egna åsikter och uppfattningar påverka materialet och att detta är 

något som i sig kan påverka reliabiliteten. Detta är något som författarna under studiens gång 
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varit väl medvetna om. Det faktum att studien har en induktiv ansats kan stärka reliabiliteten i 

det avseendet att författarna inte haft någon hypotes att förhålla sig till. Dessutom har 

författarna vid intervjutillfällena varit noggranna med att sammanfatta respondenternas svar 

för att säkerställa att det är respondentens uppfattning som framkommer och föranleder 

resultatet, inte intervjuarens egen tolkning.  

Validitet 

När man talar om en studies validitet talar man om studiens giltighet. För att nå en god 

validitet i en studie krävs att man mäter det man har för avsikt att mäta. Validiteten i en studie 

är också beroende av att studiens tolkningar är väl underbyggda från resultatet och har god 

koppling till den forskning som finns samt en god koppling mellan intervjuerna och resultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Under skapandeprocessen av intervjuguiden fanns syfte och frågeställningar i åtanke hela 

tiden. Eftersom att syftet med studien har varit att undersöka en upplevelse av självbild kan 

man tydligt se att resultatet och dess utformning speglar syftet, dvs. att vi mätt det vi hade för 

avsikt att mäta. I diskussionen kopplas den befintliga tidigare forskningen ihop med studiens 

resultat.  

Generaliserbarhet 

Inom kvalitativa studier frågar man sig ofta om studiens resultat kan generaliseras, dvs. om 

resultatet är möjligt att överföras till andra respondenter och sammanhang eller om resultatet 

är bundet till sin ursprungliga kontext (Kvale & Brinkmann, 2014). En form av generalisering 

som Kvale och Brinkmann tar upp är den analytiska generaliseringen där de menar att det 

krävs en bedömning av hur studiens resultat kan tänkas ge stöd och vägledning till vad som 

kan antas ske i liknande situationer. Detta är alltså upp till läsaren eller den som ämnar göra 

en liknande forskning att avgöra och är i hög grad en bedömningsfråga. För att kunna avgöra 

detta krävs det att det finns täta beskrivningar i studien så att det går att analysera likheter och 

olikheter (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Författarna anser att de förklarat studiens process och genomförande på ett sådant sätt att det 

ska vara transparent och lätt för läsaren att följa. Vid upprepade tillfällen har materialet lästs 

igenom och kommenterats av såväl författarna själva som studiekamrater och handledare. 

Detta medför en minskad risk av att processbeskrivningen ska vara ofullständig men som 

tidigare nämnt är det upp till läsaren att bedöma om processbeskrivningen är tillräcklig för att 

kunna göra en analytisk generalisering.  

 

Resultat och analys 

Efter att intervjuerna genomförts och analyserats framkom först två centrala teman för 

analysen som var genomgående i alla intervjupersonernas berättelser. Dessa var: 
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 Personlighetsdrag i självbilden  

 Förmågor och funktioner i självbilden  

 

Valet att tematisera självbilden utifrån två olika aspekter baseras på intervjupersonernas 

förhållningssätt till sin självbild, dels utifrån de personlighetsdrag som legat närmast till hands 

under livets gång men även det som kan uttryckas som förmågor och funktioner man 

identifierat sig själv med. Som resultat av vad som framkommit i analysen uppstod ett tredje 

tema som vi valt att förklara som en tematisk avslutning. Den tematiska avslutningen 

särskiljer sig från studiens två andra teman genom att innefatta de strategier som 

intervjupersonerna hade för att hantera förändringar i självbilden och på så vis yttrar sig som 

ett resultat av studiens två tidigare teman. Den tematiska avslutningen blev i relation till 

innehållet: 

 

 Anpassning och acceptans  

 

Personlighetsdrag i självbilden.  

En av intervjupersonerna berättade om starka upplevelser och motgångar i den tidiga 

uppväxten som hen definierade som ovanliga och skamfyllda, vilket gjorde att hen och 

syskonen fick utveckla styrka och envishet för att ta sig fram i livet. 

 

“Sedan är jag ju envis förstås. Men det beror väl också på det här att jag fått kämpa, inte ge 

efter utan man måste klara saker och ting och det tror jag att jag kan säga att jag har gjort 

här i livet.” 

 

Intervjupersonen i fråga berättade också om sitt stora intresse i sin och partnerns hus och 

trädgård, något som hen sade sig orka med för dryga tio år sedan men att det sedan dess skett 

en stor förändring och försämring i den fysiska hälsan som begränsat möjligheten och orken. 

Detta till trots uppgav hen att personlighetsdragen stod oförändrad. 

 

“Helt underbart. Helt renoverade trädgårdar, det var helt gudomligt. Man orkade med det 

och hade en fantastiskt fin tid. Det skulle jag inte klara på något sätt idag. Finns inte en 

chans. Men annars är jag lika enveten som förut. Kämparglöden finns kvar.” 

 

Att personlighetsdragen står oförändrade trots yttre faktorer som förändrat livssituationen är 

något genomgående hos samtliga intervjupersoner i studien. En av de äldre berättar att hen 

uppfattats som nästan för mycket av nedanstående personlighetsdrag, vilket gett upphov till 

svårigheter och en del motgångar i yrkeslivet, men att ingen av dessa förändrats varken sedan 

efter yrkesaktiva åren eller sedan tiden på särskilt boende: 

 

“Glad. Plikttrogen. Hjälpsam. Och det sitter i än.” 
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Även en annan av intervjupersonerna uppgav att dennas personlighetsdrag ställt till med 

problem i och med en periodvis svår livssituation som orsakade depressioner. 

 

“Jag tycker själv att jag varit för lugn. Jag skulle ha varit mer aggressiv. Men jag tycker nog 

fortfarande att jag är det. Lugn alltså.” 

 

På frågan om den svåra livssituationen påverkat intervjupersonen på så sätt att hen blivit 

tungsint som person berättade hen att så inte har varit fallet. Framför allt omsorgen om barnen 

och hemmet skapade en positiv atmosfär som sedan livssituationen förbättrades och flytten till 

boendet verkställdes bara hade gjort tillvaron och känslorna lättare. 

 

“Ja jag vet inte om det har… jag tycker nästan att jag är gladare. Man har ju som inga krav 

på sig. Man känner sig fri och så har man aldrig i sitt liv haft någon hjälp men det har man ju 

nu.” 

 

Att just vara lugn och tålmodig genom livet är känslobeskrivningar som kommit upp hos flera 

av de äldre under intervjuerna. En av de äldre beskriver att lugnet och tålmodigheten främst 

yttrat sig i noggrannhet, både yrkesmässigt och privat, medan en annan av intervjupersonerna 

snarare reflekterar sitt lugn som något som gjort hen till en omtyckt och lättsam person 

eftersom det gjort att hen kunnat undvika att hamna i konflikter. 

 

“Ja jag har varit väldigt noggrann med vad jag gjort. Så att man känt en viss tillfredsställelse 

när det blivit som man velat. Men det finns kvar.“ 

 

“Jag är lugn och har aldrig hetsat upp mig eller bråkat så där med någon. Nej jag vet inte 

vad mer jag ska säga om mig. Jag har då alltid varit omtyckt iallafall. Ja men lugn är jag 

fortfarande. Jo, det är jag. Och jag tror att jag är ganska omtyckt här, verkar det som.” 

 

Sammanfattningsvis hade flera av intervjupersonerna svårt att uppge tydligt vad de skulle 

definiera som sin självbild utifrån personlighetsdrag som legat närmast till hand under livet. 

Detta gjorde att denna aspekt av självbilden var den som tog minst utrymme under 

intervjuerna, men svaren var för samtliga intervjupersoner helt överensstämmande vid den 

direkta slutfrågan om huruvida man upplevde att personlighetsdragen förändrats i och med att 

ha nått ålderdomen och flyttat till särskilt boende.    

 

“Nej, jag är den jag är. Så himla mycket annorlunda kan jag inte göra av mig själv.” 

 

Funktioner och förmågor i självbilden. 

De funktioner och förmågor intervjupersonerna internaliserat i självbilden och beskriver sig 

själva utifrån är den del av studiens två självbildsteman som tagit mest utrymme under 

samtliga intervjuer. En av de äldre berättade att hen varit mycket aktiv både med cykling, 
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skidåkning och friluftsliv vilket hen uttryckte som en stor och viktig del av livet och 

personligheten, både som motion och i den dagliga transporten mellan hem och arbete. 

 

“….Jag tränade massor, jag gjorde ingenting annat än att cykla, jag cyklade mellan hemmet 

och jobbet…. Så när jag hade cyklat på söndagen och skulle upp nästa morgon och klockan 

åtta, då skulle jag cykla 4 mil.” 

 

Intervjupersonen berättade att trots tilltagande ålder värderade hen motion och rörelse högt 

men efter några fallolyckor i det tidigare hemmet med påföljande frakturer och flytt till 

boende var detta inte längre aktuellt i någon högre utsträckning än lättare motion i hemmet 

och deltagande i boendets aktiviteter så långt det var möjligt. 

 

“Ja, man kan inte röra sig lika mycket och det ena och det andra. Förflytta sig… Förut var 

man ju väldigt lättrörlig, gjorde många turer. En gång cyklade vi till Mora på 46 timmar. 

Många mil.” 

 

Intervjupersonen i fråga berättade med stor glädje och inlevelse om vandringar upp på 

fjälltoppar och fiske tillsammans med vänner och familj men att sysselsättningen sedan 

partnern avled och fallolyckorna ökade kondenserades till betydligt lugnare aktiviteter. 

 

“Ja, idrott och teve och sånt där… man måste ju syssla med nånting. Dagarna är långa.” 

 

En annan av de äldre definierade sig gärna som en berättare och uppgav att hen alltid tyckt om 

att föra historier vidare och tala för sig och sin sak, något som med stigande ålder och 

progressiv sjukdom begränsats mer och mer. 

 

“Vad jag sörjer över idag, det är att sjukdomen håller på att ta min röst. Jag tycker om att 

berätta och delge andra. Så det är en negativ attityd.” 

 

Denna identifikation med sina förmågor kom också i uttryck hos en annan av de äldre som 

genom hela livet varit duktig på att spela instrument och ägna sig åt konstnärligt hantverk. 

Hen uttryckte det konstnärliga hantverket som något genetiskt i och med att hen hade en 

förälder med konstnärliga anlag. Detta intresse hade dock inte varit aktuellt på mycket länge i 

och med en fysisk begränsning som också varit orsaken till att hen flyttat till det särskilda 

boendet. På frågan om skillnader i vad som varit viktigt förr och nu uppgav hen att istället för 

musiken och hantverk var det numera hjälparbete i den mån hen förmådde som låg varmt om 

hjärtat. 

 

“Jag har både spelat dragspel och gitarr men jag har lagt ned det med… fyra fem år är det. 

När man inte varit piggelin så har man fått lägga åt sidan. För tio år sen… Då var jag nog 

mer i farten. Med spelandet. Men du vet man förändras med åren.” 

 

Sammanfattningsvis är den bidragande orsaken till att funktioner och förmågor i självbilden 

tagit störst plats i intervjuerna att denna är den aspekt av självbilden där det skett en markant 
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förändring och därför det som skapade störst samtalsbehov hos intervjupersonerna. Alla våra 

intervjupersoner berättar väl och gärna om sig själva utifrån de olika egenskaper, kunskaper 

och förmågor som de identifierat sig själva med och samtliga berättar också om förändringar 

och begränsningar i dessa i och med tilltagande ålder och sjukdom. 

 

“Man säger att åldern tar ut sin rätt och det ligger faktiskt någonting i de orden. Om jag 

tänker tillbaka tio år i tiden, tjugo år, då kunde jag förflytta berg. Men det gör jag inte idag. 

Och det är besvärande.” 

 

Anpassning och acceptans. 

Att ha nått ålderdomen och flyttat till särskilt boende på grund av sjukdom eller fysisk 

försämring innebär förändringar i livssituationen, framför allt i de förmågor man besuttit och 

identifierat sig själv med under livet. Samtliga intervjupersoner uttryckte sina 

hanteringsstrategier för dessa förändringar genom acceptans och förmågan att anpassa sig till 

sin nya situation. Under intervjuerna samtalades om intressen och vad som varit viktigt i livet, 

varvid dans var ett vanligt återkommande samtalsämne. Intervjupersonerna uttryckte dansen 

som ett medium där de fått utrymme att träffa andra människor och uttrycka sig själva som 

sociala individer men att detta ämne, med tilltagande fysiska förändringar hos de äldre, inte 

var aktuellt längre men som med acceptansen och anpassningen inte heller blivit någon stor 

sorg. 

 

“Ja hela livet har jag dansat. Från att jag var 15 år. Så jag får väl säga det att jag har dansat 

ifrån mig. Nu får man lyssna på musik istället. Jag tänker inte på det, jag tänker att det är ju 

omöjligt för mig att gå på dans, så det tänker jag inte på, jag skjuter bort det. Alltså det har 

varit så att det är bara att acceptera som det är. Det är inget jag grubblar på eller tänker 

tillbaka på, det är det inte.” 

 

När intervjupersonerna talade om sina tidigare upplevelser och det som varit viktigt i deras 

liv, kom det sig naturligt att belysa att många förändringar naturligtvis skett men att detta är 

något som man själv är tvungen att anpassa sig till. De flesta menade på att man måste göra 

det bästa av sin situation och acceptera att saker och ting har förändrats. Intervjupersonerna 

belyste även att detta är av stor vikt för möjligheten till välmående och tillfredsställelse. 

 

“Man kan inte gå runt och grubbla över saker och ting, då blir det ju ingen trivsel. Man 

måste göra det bästa av sin situation för då finns det ju chans att kunna trivas också.” 

 

En av de äldre kom under intervjun fram till att det blivit skillnader kring många aspekter i 

livet, så som intressen och vad som tidigare varit viktigt och att detta till stor del beror på att 

hen tidigare har varit friskare men att man nu inte längre kan ägna sig åt sådant.  Hen 

resonerade då om känslor kring den uppenbara förändringen som sker i och med att man blir 

äldre. 
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“Jag undviker att känna efter, man kan bli besviken. Det är bättre att inte veta om precis allt, 

det går ändå inte att göra nåt åt det” 

 

Även andra intervjupersoner tog upp det faktum att man måste se till situationen som den är 

nu och förhålla sig till den. Man menade på att jämföra sig med hur man varit tidigare och 

sakna det som varit inte tjänar något till utan endast ger upphov till att man känner sig 

deprimerad och missbelåten. Det är lättare att se till det positiva och finna en tacksamhet för 

allt man fortfarande är och kan åstadkomma. Samtliga intervjupersoner uppgav att de var 

tacksamma för att man under livet varit frisk och att man fortfarande fått ha kvar många 

färdigheter och förmågor, särskilt när man satte dessa i perspektiv och jämförde med andra 

personer runtomkring, istället för att gräma sig över vad som gått förlorat. 

 

“Jag brukar säga så här att jag är tacksam för att jag tar mig upp på morgonen och får på 

mig kläder och kommer igång. Då ska jag vara tacksam, när man vet så många som har 

mycket mer besvärligt. Så då helt plötsligt är det bra.” 

 

Sammanfattningsvis innebär acceptans och anpassning till den nya livssituationen på särskilt 

boende att främst acceptera fysiska förändringar som innefattas i ålderdomen, en ålder som 

räknas som den sista i en människas liv där förändringarna i hög grad är kumulativa och 

irreversibla. De förmågor man har haft och identifierat sig med är antingen borta eller 

betydligt mindre framträdande vilket gör att mycket av det som varit stora och viktiga delar av 

den självbild man har haft får leva genom minnen: 

 

“Ja man tittar på det man gjort och tänker: oj vad roligt det där var! Men… man får finna sig 

i det. Jag lever på minnen från fornstora dar.” 

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur den äldre ser på sin egen självbild efter att ha 

flyttat till ett särskilt boende, om några förändringar har skett och vad som kan påverka 

självbilden. Resultatet har presenterats genom tre centrala teman. De två första teman 

behandlar de äldres syn på sin egen självbild som vid bearbetning av data delades upp i 

personlighetsdrag i självbilden samt funktioner och förmågor i självbilden. De äldre talar om 

förändringar som skett i självbilden, genomgående hos samtliga äldre finns dessa i funktioner 

och förmågor i och med tilltagande ålder, men inte i personlighetsdragen. Det tredje temat 

valde vi att kalla anpassning och acceptans eftersom det visade sig vara en stor positiv faktor 

som påverkar att de äldre kunnat behålla en god självbild, trots de nämnda förändringarna i 

självbildens funktioner och förmågor. Därigenom har presentationen av resultatet svarat mot 

studiens syfte.  

 

Gemensamt för respondenterna är att de i relation till sin självbild talar om förändringar som 

skett i sina funktioner och förmågor. Om man ser till Lasletts (1991) definition av den fjärde 
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åldern kännetecknas den av en tilltagande fysisk försämring och ett ökat beroende av andra 

för att klara den dagliga livsföringen. Detta är en socialgerontologisk ålder där samtliga 

respondenter befinner sig i och de förändringar i förmågor och funktioner som 

intervjupersonerna uppger inryms därför i själva definitionen av den fjärde åldern och kan 

utifrån denna definition ses som naturliga. Samtidigt uppgav samtliga att personlighetsdragen 

i självbilden inte hade förändrats; de var fortfarande lika lugna, lika envetna, lika noggranna 

som tidigare i livet, oavsett en förändrad livssituation i och med inträdet i den fjärde åldern. 

Intervjupersonerna upplevde att de trots sjukdom och krämpor mådde relativt bra och hade ett 

gott psykiskt välmående. Detta kan med stor sannolikhet ha inverkan på intervjupersonernas 

upplevelse av sin goda självbild vilket stärks av Ouvinen-Birgerstam (1985) som menar att ett 

psykiskt välmående gynnar utvecklandet av en god självbild medan psykisk ohälsa och 

missnöje med sin livssituation föder en sämre självbild. Frågan om psykiskt välmående - 

upplevelse av god livssituation - upplevelse av en väl bibehållen självbild är en frågelinje som 

kan analyseras närmare än så. Vad skulle kunna sägas påverka våra intervjupersoners 

psykiska välmående? 

 

Samtliga intervjupersoner uttryckte sin tacksamhet över att fortfarande vara vid relativt god 

vigör och även om de inträtt i den fjärde åldern uppgav de att trots förlust av betydelsefulla 

förmågor hade de ändå många andra funktioner och förmågor bestående som de kunde känna 

glädje över, särskilt i relation till andra som hade det sämre ställt med hälsan. På så vis 

refererade intervjupersonerna till sig själva som ganska friska och självständiga, något som 

Andersson et al. (2007) menar inverkar positivt på självbilden. Åldrandeprocessens relativa 

långsamhet kan också kopplas till teorin om KASAM. Att åldrandeprocessen och fysiska 

försämringar går i en förhållandevis långsamt takt där den äldre gradvis känner att hen blir 

äldre utan att förlora förmågor allt för snabbt kan bidra till att våra intervjupersoner bibehållit 

en hög KASAM där de fortfarande kan känna meningsfullhet i ett naturligt åldrande, 

begriplighet i och med den ålder och det stadium av livet de befinner sig i och hanterbarhet 

genom att åldrandeprocessen inte går ohanterligt fort. I förhållande till Norberg et al. (2012) 

som belyser äldre som riskgrupp för en låg KASAM i och med förlust av förmågor, 

rollposition och signifikanta andra tycks våra intervjupersoner inte vara nära riskzonen. 

 

En komponent i KASAM är hanterbarhet som genom temat “Anpassning och Acceptans” kan 

ses vara en av studiens mest tydliga sådana; hur hanterar man förändringar som skett i det 

man internaliserat i självbilden genom livet och som inte längre finns kvar, alternativt 

minskat? Är den relativt långsamma åldrandeprocessen den enda möjliga förklaringen till en 

bra hanterbarhet? 

 

Flera respondenter i studien talar om sin förändrade livssituation med tydlig klarhet och vet 

med närmast logisk skärpa vad som måste göras för att livssituationen ska bli så bra som 

möjligt utifrån de förutsättningar man har. Att ställa sig utanför sin situation och se på den 

med klarsynthet och logik skapar ordning och distans från situationen, vilket gör den mer 

hanterbar, liksom att hålla svåra tankar och känslor borta genom att helt enkelt tränga undan 

dem. Denna typ av intellektualisering och bortträngning kan ses som strategier i teorin om 
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coping, vilket Boerner (2004) menar är en huvudfaktor till förmågan att anpassa sig och 

acceptera sin situation, en förmåga intervjupersonerna i studien tydligt besitter. 

 

Intervjupersonernas psykiska välmående och även upplevelsen av den goda livssituationen 

trots försämringar i fysiken och begränsningar i förmågor kan också förklaras utifrån 

copingstrategin resilience (återhämtningsförmåga), där Nygren et al. (2011) menar att en hög 

KASAM gör det lättare för en människa att återhämta sig från negativa situationer och 

förändringar i livet och på så vis ökar känslan av välmående. På så vis skulle hanteringen av 

förändringar i självbilden kunna förklaras både på en fysisk nivå med ett åldrandeförlopp som 

genom sin långsamhet ger tid för acceptans och anpassning, meningsfullhet och begriplighet, 

men även med tydliga copingstrategier på definitionens psykodynamiska nivå - sannolikt en 

kombination av dessa. 

 

Cullberg Weston (2005) menar också att det i begreppet självbild inryms personliga minnen 

och är en medskapande faktor i hur en människa uppfattar sig själv. Studiens intervjupersoner 

har trots stigande ålder inga minnessvårigheter vilket gör att de kan reflektera över sig själva 

och återberätta bilderna av sig själva och sina liv, vilket bildar en röd tråd i skapandet och 

återskapandet av självbilden som i sin tur skapar en socialt medveten individ, vilket är en 

stark positiv faktor som påverkar självbilden positivt. Den socialt medvetna individen består 

enligt Mead (1976) i den symboliska interaktionismen av självets två delar - I och Me. I är 

den agerande och individuella delen, det faktiska som våra intervjupersoner gjort och varit 

under sina liv, utan närmare reflektion. Me är vad självet blir när vi ställer oss utanför och 

betraktar oss själva som objekt. Detta innebär att vi ser oss själva genom vårt me som skapas i 

samspel med andra människor och genom förmågan att tänka på oss själva som ett objekt som 

andra människor ser. Denna reflekterande del av självet är med Meads definition alltid i 

process, så länge det finns människor runtomkring individen att förhålla sig till och den 

kognitiva förmågan att faktiskt kunna reflektera över sig själv, två faktorer som samtliga 

intervjupersoner innehar.  

 

Respondenterna har ständigt personal runtomkring sig, vilka de uppger att de är nöjda och 

trivs med i och med tillgången till hjälp vid behov samt relationsskapandet som uppstår i och 

med att personalen finns tillgänglig dygnet runt. Att ha denna möjlighet till hjälp och stöttning 

när man inträtt i den fjärde åldern kan kopplas till teorin om det sociala 

rekonstruktionssyndromet. Personalen som insats i de äldres liv, både i form av konkret 

stöttning och som social insats, inverkar på respondenternas möjligheter att leva så 

självständiga liv som möjligt. Utan personalens insatser skulle begränsningarna i och med 

ålderdomen visa sig betydligt mer påtagliga och inverka negativt på respondenternas 

självbild. Istället kan respondenterna få sina behov tillgodosedda och på så vis minska känslan 

av förlust och icke-självständighet. Detta tyder på ett gott stimuli från omgivningen vilket 

Cullberg Weston (2005) menar inverkar positivt på självbilden och ett psykiskt välmående, 

vilket även Kuypers & Bengtson (1973) menar i sin teori om det sociala 

rekonstruktionssyndromet.  
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Det är svårt att tala om vad som är “hönan eller ägget” eller att se skilda linjer där det enkelt 

går att förklara vad som leder till att de äldre i studien upplever att de har en god självbild och 

acceptans kring det som förändrats i självbilden, i och med att alla ovan nämnda faktorer 

samverkar och påverkar varandra. Gott stimuli från omgivningen i form av hjälpande och 

relationsskapande personal, med koppling till det sociala rekonstruktionssyndromet, leder till 

ett gott psykiskt välmående som i sin tur leder till en god självbild. Samtidigt kan 

copingstrategier och en hög KASAM leda till acceptans av rådande situation som medför ett 

gott psykiskt välmående, vilket i sin tur resulterar i en god självbild. Att acceptera sin 

situation innebär också att acceptera att man är i fjärde åldern och därmed i behov av hjälp. 

Detta påverkar hur man ser på behovet av personal och möjligheten till relationsskapande med 

personalen som (ovan nämnt) är ett gott stimuli med positiv inverkan på självbilden. 

 

Många av de äldre vi intervjuat har haft svårt att reflektera över sin definition av sig själva 

som personer utifrån personlighetsdrag. De är mer benägna att identifiera sig utifrån sina 

förmågor och funktioner. Detta skulle kunna diskuteras utifrån svårigheten att faktiskt vara 

självreflekterande eftersom det är svårt att säga att man helt besitter den metavetenskap som 

krävs för att kunna reflektera över sig själv. Det faktum att respondenterna lyfter upp sina 

förmågor och funktioner i självbilden och lägger mindre fokus på personlighetsdragen i 

självbilden skulle även kunna bero på den generation de tillhör. Det är inte ovanligt att 

personer från den äldre generationen finner det enklare att beskriva och prata om sig själva 

utifrån funktioner, förmågor och prestationer snarare än sina personlighetsdrag och känslor. 

Detta skulle kunna diskuteras bero på att man i tidigare generationer prioriterat det man 

kunnat bidra med i relation till sina förmågor snarare än i relation till känslolivet. 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att självbild verkligen är ett mångfasetterat begrepp som 

rymmer många olika aspekter. Det är i det närmaste omöjligt att säga att allt i en självbild 

påverkas eller förändras beroende på ändrade omständigheter i livet. Som vi kan se i studien 

upplever de äldre att funktioner och förmågor som varit viktiga delar av deras person har 

förändrats med stigande ålder och tilltagande fysiska försämringar medan personlighetsdrag i 

självbilden inte har förändrats. I vad som framkommit i studiens resultat tycks det faktum att 

respondenterna accepterar och anpassar sig till sin situation vara en faktor som påverkar 

självbilden positivt. För att avsluta vill vi återknyta till den centrala frågan vi ställde oss i 

början av studien. Denna var hur den äldre ser på sin egen självbild efter att ha flyttat till ett 

särskilt boende, om några förändringar har skett och vad som kan påverka självbilden. Med 

resultatet i hand blir istället den fråga som väcker störst intresse hos oss hur det är möjligt att 

människan kan vara så pass anpassningsbar att man kan acceptera livets svåra skeden. Är det 

för att de är ofrånkomliga och inte lämnar några alternativ eller har människan helt enkelt en 

inneboende kraft som alltid strävar efter att göra det bästa av situationen? 
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Förslag på vidare forskning  

Studien ger främst upphov till vidare forskning om det komplexa som självbilden innebär och 

hur viktig den är att belysa utifrån det individuella perspektivet, i ett samhälle där den sociala 

kategoriseringen stereotypiserar individer i grupper. Dessa grupper tillskrivs vissa attribut och 

egenskaper utan hänsyn till varje enskild människa. Äldre som grupp i den västerländska 

kulturen symboliserar gärna slutet på livet, förfall och irreversibla förluster av förmågor. Att 

notera att förmågor sakta avtar i och med inträdet i den fjärde åldern är ofta att anta att 

personlighetsdragen i självbilden också förändras eller spelar mindre roll när man blivit äldre. 

Med andra ord blir det en väldigt funktionell syn på äldre som grupp där den äldre individen 

inte längre anses vara produktiv eller lika fungerande som tidigare och att det tycks vara den 

enda delen av en människa som räknas. Detta bidrar till att den äldre människan som helhet 

förminskas. Att människan i fråga ser på sitt inre och sina personlighetsdrag på samma sätt 

som hen gjorde i exempelvis 30-årsåldern eller under småbarnsåren innebär att hen är lika 

känslomässigt fungerande som tidigare i livet och att hen inte behöver bli en del av en 

homogen grupp med homogena känslor/avsaknad av vissa känslor bara för att hen bor på 

särskilt boende och behöver hjälp i sin dagliga livsföring.  

 

Studier av självbild hos äldre som grupp är ett område som allt mer aktualiseras i och med att 

vi lever längre och friskare och kan vara aktiva upp i högre åldrar än tidigare. Detta kan ses 

som något som på sikt kan påverka självbilden. Att göra regelbundna studier över tid är något 

att rekommendera, kanske på flera decennier framöver, och på så vis se huruvida självbilden 

hos äldre förändras i takt med samhällsutveckling, samhällssyn och eventuell förbättrad hälsa. 

Att studera självbilder skulle även kunna appliceras på många olika sociala grupper för att 

bredda förståelsen för den egna upplevelsen hos de människor som tillhör den för studien 

valda sociala gruppen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Info om ramar för samtalet först. Frågor inom parentes är följdfrågor som kan ställas. 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du bott här? 

3. Anledningen till att du flyttat hit? Frivilligt? Anhöriga? 

4. Hur trivs du här på boendet? Något som är mindre bra? Något som är mycket bra? 

5. Känner du dig trygg med boendet? 

6. Vad är skillnaden mellan hur du bodde tidigare med nuläget? (Tänker på att du nu bor på 

boende med personal och rutiner vilket du inte gjorde förut, hur ser du på den skillnaden som 

blivit?) 

7. Är det något som du saknar på boendet? 

8. Har du förändrats sedan du flyttade in på boendet och i så fall på vilket sätt? 

9. Berätta om vad du gjorde innan pensionsåldern - yrkesverksamhet, fritidsintressen? 

10. Berätta om vad som varit viktigt för dig tidigare i livet 

11. Berätta om vad som är viktigt för dig nu 

(12. Skillnaden/ej skillnad i vad som är viktigt tidigare jämfört med nu, vad beror det på? Hur 

känns den förändringen?) 

13. Hur skulle du beskriva dig själv som person genom livet? 

14. Hur överensstämmer den beskrivningen med hur du är som person nu? Bra och mindre 

bra 

(15. Om inte överensstämmande, vad tror du har påverkat den?) 

(16. Följdfråga: om (X antal förhållanden, typ sjukdom, ensamhet, saknad av yrkeslivet, 

trygghet, gemenskap på boendet etc.) upplevs påverka uppfattningen om dig själv som person 

nu, vilken är mest dominerande?) 

17. Sammanfattande, tycker du att din egen bild av dig själv har förändrats sedan du flyttat 

hit? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Socionomutbildningen på Umeå Universitet som nu är inne på vår 

näst sista termin och då även i full gång med att skriva vårt examensarbete i socialt arbete. 

Vårt valda ämne är äldre och självbild. Syftet med detta arbete är att undersöka hur äldre på 

särskilt boende ser på sin egen självbild efter att ha flyttat till ett särskilt boende, om några 

förändringar har skett och vad som kan påverka självbilden. Vi vill ta reda på hur äldre på 

särskilt boende upplever att deras livssituation på särskilt boende inverkar och påverkar deras 

bild av sig själva. Att vara äldre och ha hamnat på särskilt boende innebär att ha en mängd 

livserfarenheter i bagaget som påverkar människan som social individ. På så vis kan 

situationen att bo på särskilt boende inrymma många saker. 

För att kunna genomföra studien behöver vi komma i kontakt med förslagsvis tre äldre som 

har behov av någon form av vårdinsats men ändå är kapabla att genomföra en reflekterande 

intervju. Intervjupersonerna bör också ha ett vårdbehov som kan anses bero på naturligt 

åldrande.   

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om intervjupersonen så skulle vilja så kan han eller 

hon när som helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Intervjuerna som spelas in 

kommer att vara konfidentiella (sekretessbelagda). Bandupptagningen kommer att raderas när 

arbetet är klart. De citat som kommer att förekomma i det färdiga textmaterialet behandlas på 

ett sådant sätt att intervjupersonerna inte skall kunna identifieras. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om 

ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 

mer information. 

 

Tack på förhand! 

 

Samuel Eriksson saer0067@student.umu.se 076-2138274 

Annie Persson anpe0259@student.umu.se 073-0444135 

Handledare Anders Lindström anders.lindstrom@socw.umu.se 

Socionomprogrammet Umeå Universitet 
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