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Sammanfattning 
 
Fyrtiotalisterna i vår studie vill inte sitta och titta på vad som händer. De vill i allra högsta 
grad vara med där det händer och vara med och påverka sin situation. Våra fyrtiotalister håller 
sig informerade och uppdaterade om vad som händer i samhället. De är vana att resa och de 
vill kunna välja. Med vår studie som bakgrund har vi upptäckt att fyrtiotalisterna inte villigt 
tar på sig den roll som samhället idag förväntar sig av en äldre person. De fyrtiotalister som 
deltog i vår studie uttrycker även en viss förvåning över att tillhöra kategorin ”äldre”, 
eftersom de inte förknippar sig med den kategorin. Idag känner de inga begränsningar, utan är 
aktiva och har planer att fortsätta i samma takt även framöver. 
 
Fyrtiotalisterna är en stor åldersgrupp som kommer att påverka samhällets utbud av service, 
omsorg och boende. I vår studie har vi fokuserat på hur en grupp fyrtiotalister tänker om sitt 
boende i framtiden och vi har jämfört resultatet från intervjuerna med Goffmans rollteori och 
Tornstams tolkning av rollteorin för äldre. Rollteorin utgår från att vi anpassar oss till olika 
roller, beroende på vår miljö och vilket stadium i livet vi befinner oss i. Samhället består 
således av en oöverskådlig mängd roller som vi medvetet eller omedvetet träder in i, roller 
som också omvärlden, det vi även kallar samhället, förväntar sig att vi ska anta. Rollerna kan 
beskrivas vara ett resultat och en kombination av bland annat kultur, livssituation, yrkesroll 
och ålder. 
 
Syftet med studien har varit att undersöka en grupp fyrtiotalisters tankar om sitt framtida 
boende och hur de uppfattar sin roll som äldre. Vi har genomfört en empirisk undersökning 
och använt en kvalitativ metod för vår studie. Vi har gjort intervjuer med ett jämt fördelat 
antal män och kvinnor som är födda under fyrtiotalet. Under genomförandet av vår studie 
insåg vi att det var svårt för intervjupersonerna att sätta sig in i hur framtiden kommer att se ut 
för dem. I analysen av våra intervjuer kunde vi konstatera att informanterna utgick från sin 
nuvarande situation när de svarade på frågorna. 
 
Eftersom hälsoaspekten inte ingick i vår studie så känner vi att vi har utelämnat en viktig del 
av att åldras. Vårt val var istället att ta reda på vilka föreställningar fyrtiotalisterna har om sitt 
eget åldrande och sitt framtida boende. När det kommer till det egna boendet anser samtliga 
fyrtiotalister i vår studie att det egna hemmet står för trygghet och en plats där man själv får 
bestämma allt. Endast ett fåtal av våra informanter har visioner om hur de vill bo i framtiden. 
Detta anser vi visar att det är svårt att redan nu avgöra hur fyrtiotalisterna kommer att bo när 
det blir äldre.  
 
 
 
 
 

Nyckelord:  
Fyrtiotalister, boende, åldrande 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vårt svenska samhälle har under de senaste decennierna upplevt en ökning av 
medellivslängden, vilket främst beror på att dödligheten minskat i samtliga åldrar. Enligt 
socialstyrelsen (SOU 2003:91) har följden av den ökade medellivslängden hittills inte 
inneburit några större förändringar av andelen personer som är 65 år och äldre. Däremot 
väntas en successiv ökning av denna grupp av befolkningen inom de närmast kommande 
decennierna. År 2000 uppgick antalet individer 65 år och äldre till 17,8 % av befolkningen. 
Enligt prognoserna kommer samma grupp att utgöra 18,8 % av befolkningen 2010, 21,5% år 
2020 och år 2030 23,3 % av den svenska befolkningen (ibid). Dessa framtidsprognoser 
kommer med stor sannolikhet att innebära att behovet av boenden för äldre kommer att bli 
större. 
 
I en liten stad i de mellersta delarna av Sverige, som vi i vårt arbete kallar X-stad, visar 
prognoserna att ökningen av andelen äldre kommer att vara högre jämfört med den nationella 
nivån. Vi har valt att utelämna stadens riktiga namn för att inte våra intervjupersoners 
identitet ska gå att spåra. I X-stad har kommunens planeringsenhet beräknat att gruppen äldre 
från 65 år och uppåt öka från 19 % av befolkningen till 24 % från år 2005 till 2015. År 2030 
beräknas 27 % av kommunens befolkning vara över 65 år (här väljer vi att inte uppge någon 
källa, eftersom det skulle göra det möjligt att avslöja vilken stad det är och därmed även 
identiteten av våra intervjupersoner). Denna demografiska utveckling kommer att påverka 
behovet av bostäder för äldre, och det är nödvändigt för X-stads kommun att ta hänsyn till 
utvecklingen i sin planering av framtidens boenden för äldre. Den stora ökningen beror, enligt 
prognosen, främst på att fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern vid den här tiden.  
 
I vår studie vill vi ta reda på hur fyrtiotalisterna i X-stads kommun ser på sin framtid som 
äldre. Vilka preferenser har de kring sitt framtida boende, och hur de ser på sitt eget åldrande. 
Vi har valt att studera fyrtiotalisterna ur ett kohortperspektiv. Med detta menar vi att vi utgår 
från att fyrtiotalisterna på många sätt utmärker sig jämfört med tidigare och senare kohorter. 
De är uppvuxna i efterkrigstidens uppbyggnadsskede och har därefter tagit en aktiv del av 
utvecklingen av vårt välfärdssamhälle. De har utvecklat ett globalt tänkande till följd av ett 
ökat resande och en globalisering av samhällen världen över, dessutom är fyrtiotalisterna 
ekonomiskt sett starka i jämförelse med tidigare kohorter (Rasmusson, 2005, Lindgren et al., 
2005, Vincent et al., 2006). Dessutom kommer denna stora grupp att påtagligt påverka 
behovet av boenden i framtiden. Enligt Boverkets rapport ”Hur bor morgondagens äldre?” 
(2002) förutspås att fyrtiotalisterna kommer att vilja välja bland olika typer av boende på ett 
annat sätt än tidigare generationer gjort.  
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1.2 Problemformulering 
Det finns många lagrum som tar upp kommunens skyldigheter gentemot äldre människor. 
Enligt Socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att planera framtidens bostäder åt äldre, att 
främja individers rätt till självbestämmande, samt verka för att äldre ska kunna påverka sin 
egen vardag och bestämma över sitt eget boende. Därför är det viktigt att kommunerna 
studerar den lokala demografiska utvecklingen och gör prognoser för vilka behov som den 
äldre befolkningen kommer att ha i framtiden (SoL 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 5-6 §§). 
 
Genom en empirisk studie vill vi ta reda på hur några personer i gruppen fyrtiotalister själva 
ser på sitt framtida boende, samt vilka faktorer som de förknippar med ett bra boende när de 
blir äldre. Detta är av intresse eftersom kommunerna enligt lagen skall ta hänsyn till både 
människors behov av hjälp och deras självbestämmande över sitt boende och sin egen vardag. 
Vi vill även ta reda på hur intervjupersonerna ser på sitt eget åldrande, eftersom vi anser att 
detta hör ihop med frågan om hur de tänker sig sitt boende som äldre. 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ empirisk studie i form av intervjuer för att ta reda på hur en 
grupp fyrtiotalister tänker kring sitt framtida boende. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp fyrtiotalister i X-stad tänker om sitt 
framtida boende och sin egen roll som äldre. 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka föreställningar förekommer hos intervjupersonerna om boende för äldre, både 

andras och deras eget? 
2. Vilka föreställningar förekommer hos intervjupersonerna om deras eget åldrande? 
3. Anser intervjupersonerna att fyrtiotalisterna som grupp har något gemensamt? 

1.5 Avgränsningar 
Vår studie har begränsats till X-stads kommun som geografiskt område. De fyrtiotalister som 
deltagit i den empiriska studien är bosatta i kommunen. Vi har varit tvungna att begränsa vår 
studie till sex intervjuer, eftersom vi anser att det på grund av tidsbegränsning inte varit 
möjligt att genomföra en mer omfattande studie. En enkät undersökning hade kunnat ge oss 
en större bild av fyrtiotalisternas åsikter men tiden och pengarna avgjorde vårt val av metod. 
Genom de sex intervjuer som vi inkluderar i studien vill vi skaffa en uppfattning om hur några 
fyrtiotalister tänker om sitt framtida boende. Detta kan inte anses vara generaliserbart, men 
vår studie ger oss istället en idé om vad som styr dessa personers val och preferenser. 
 
Vi är medvetna om att en människas hälsa har stor påverkan på boendet för äldre. Hur hälsan 
kommer att påverka fyrtiotalisterna i deras ålderdom kommer naturligtvis att utgöra en 
väsentlig faktor som inverkar på vilken boendeform de kommer att ha behov av. Utan att 
grunda påståendet i någon vetenskaplig studie kan vi påstå att äldre personer ofta flyttar till ett 
annat boende när hälsan blir sämre och påverkar deras möjlighet att bo kvar hemma. Det är 
dock svårt att förutse hur den egna hälsan kommer att vara i framtiden. I vår studie vill vi 
därför inte inrikta oss på vilka behov av boende den studerade gruppen fyrtiotalister kommer 
att ha när de blir äldre, utan istället ta reda på vilka önskemål av boende de har när de blir 
äldre. 
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1.6 Disposition 
Inledningsvis ges en kort bakgrundsbeskrivning av hur kohorten fyrtiotalister kommer att 
påverka demografin i X-stads kommun och i hela Sverige i framtiden, följt av en presentation 
av det som vi avser att studera. Därefter följer problemformulering, syfte och frågeställningar 
som studien bygger på. De frågeställningar som studien utgår från har vi använt som teman. 
Dessa är boende, åldrande och fyrtiotalisterna som kohort. De teman som vi valt återkommer 
genom hela arbetet under rubrikerna tidigare forskning, resultat, samt analys.  
 
Efter en presentation av avgränsningar och disposition följer ett avsnitt om tidigare forskning 
kring boende, åldrande och fyrtiotalisterna som kohort. Därefter presenteras den teoretiska 
ansats som vi valt att använda i studien. I nästa avsnitt presenteras valet av metod och hur vi 
gått tillväga i utförandet av intervjustudien. Resultatredovisningen som följer är en 
presentation av svaren från informanterna. Denna redovisning presenteras enligt 
temastrukturen. Genom att dela upp resultatredovisningen och analysen efter våra utvalda 
teman, fångas uppsatsens syfte in. Uppsatsen avslutas med en diskussion över resultatet av 
studien. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Boende 
2.1.1 Faktorer som inverkar på fyrtiotalisternas val av framtida boende 
Den stora generationen fyrtiotalister förutspås påverka den framtida boendemarknaden. Under 
fyrtiotalet föddes 1.2 miljoner barn, i jämförelse med trettiotalets 900 000 barn. Lägenheter 
som är planerade att passa denna generation kommer allt mer ut på marknaden. Idag väljer de 
majoriteten att bo kvar i det ordinära hemmet. Enligt Rasmusson (2005) bor så många som 90 
% av alla svenskar över 65 år kvar i hemmet, och av dessa är det bara 8 % som har någon 
sorts hemtjänst och de är i alla flesta fall över 80 år. 
 
Att bo kvar i det ordinära hemmet är enligt forskare Marianne Abrahamson (2008) något som 
många fyrtiotalister vill göra. Under sin föreläsning den 22 april 2008 i Falun presenterade 
hon faktorer som påverkar fyrtiotalisterna (Abrahamsson, power-point-material) 
 

• De bor billigt, många har betalat av tidigare lån. 
• De bor rymligt i förhållande till bostadskostnaden, barnen är utflyttade och man har 

tillgång till många rum. 
• Man har investerat i sitt boende både känslomässigt, socialt och ekonomiskt. 

 
Rasmusson tar upp hur den stora gruppen 40-talister är de som, enligt honom, påverkar den 
tröga bostadsmarknaden. ”Det finns föräldrar som bor i femrummare medan dottern med man 
och barn tränger ihop sig i en tvåa. Föräldrarna ser inget konstigt i det. De bodde själva lika 
trångt när de var unga” (Rasmusson, 2005:203). Varför fyrtiotalisterna väljer att bo kvar 
beror, enligt Rasmusson, på att det är tufft på bostadsmarkanden, och om de väljer att byta 
boende kostar det nya boendet oftast mycket mer och har mindre utrymmen än det som de har 
sedan tidigare.  
 
Enligt Rasmusson kan en stor del av fyrtiotalisterna tänka sig att bosätta sig utomlands i 
framtiden. Som Rasmusson skriver, ”Frun drömmer om ett hus i Toscana och mannen om att 
fixa och dona med det svenska fritidshuset” (ibid:206). Rasmusson noterar att man skall ta 
fyrtiotalisternas utomlandsplaner med viss tveksamhet då det är svårt för människor att skilja 
drömmar ifrån hur situationen kan se ut när det är dags för att ta beslut om en 
boendeförändring (ibid). 
 
Marianne Abrahamsson har forskat på gruppen fyrtiotalister och har funnit att när denna 
grupp tittar på ett nytt boende så är följande faktorer viktiga (2008): 
 

• Den gamla bostaden upplevs alltför stor och man orkar inte längre sköta den.  
• Hälsan är också en faktor som är den som avgör huruvida man väljer att titta på ett 

annat boende. 
• Utbudet av valmöjligheter är en stor faktor då de vill kunna välja boende.  
• Ekonomiskt har fyrtiotalisterna goda möjligheter till att välja ett passande boende, 

eftersom de ofta har en fastighet som vid försäljning står som en grundplåt till köp av 
ett nytt boende.  

• För fyrtiotalisterna är det viktigt att få vara med att bestämma om sitt framtida 
boende.  
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Förändringar som påverkar boendet kan vara generationsskiften på villaområdet, vilket gör att 
den sociala strukturen försvinner och man tappar den gemensamma bakgrunden. Man ser att 
barnfamiljer tar över och man är själv inte längre i den fasen av livet. En annan faktor kan 
vara att det finns möjligheter att få tag i eftertraktade lägenheter som gör att man väljer att 
förnya sitt boende tidigare än man planerat. Detta har också uppmärksammats av nutida 
arkitektfirmor (ibid). Enligt Abrahamsson finns det en marknad för lite mer exklusiva 
boenden som tilltalar en köpstark generation. Andra eftertraktade boenden för de blivande 
äldre är bostadsrätter där samlingslokaler, hobbyrum och matsal finns inom bostadsområdet. 
Bostäderna skall också vara centralt placerade eller ligga i anslutning till god kommunikation. 
Enligt Abrahamsson vill fyrtiotalister nämligen inte se ut över samhället – de vill i allra 
högsta grad medverka. Hon menar vidare att de vill fortsätta handla sin mat och resa om de 
önskar. De vill också ha ljusa, fina lägenheter med goda matlagningsmöjligheter. 
Lägenheterna skall även ha en god handikappanpassad standard som gör det möjligt att bo 
kvar även när hälsan sviktar (ibid). 
 
2.1.2 Hur bor fyrtiotalisterna idag och hur ser deras framtida boende ut? 
Boverkets utredning Hur bor morgondagens äldre (2002) har uppmärksammat att en stor 
grupp äldre inom en period på 10-30 år i framtiden kommer att vilja ändra sitt boende. Det är 
då den så kallade rekordgenerationen har kommit allt bli till åren och då kan behöva se över 
sitt boende. År 2012 kommer enligt Boverket andelen äldre över 65 år att utgöra 20 % av 
befolkningen. Mellan år 2001 till 2020 har gruppen 65 + ökat med 511 000 personer enligt 
SCB befolkningsprognos (Hur bor morgondagens äldre, 2002).  
 
Enligt SCB och Boverkets undersökningar bor idag typiska fyrtiotalister i egen uppförd villa 
som byggdes på sjuttiotalet. När det gäller gruppen mellan 65 och 74 år är det småhus som till 
stor del 45 % bor i, 20 % väljer att bo i bostadsrätt medens 35 % bor i hyresrätt.  Den stora 
gruppen småhusägare byggde sina hus under den såkallade villaboomen som pågick från 
slutet av 1960 – 1980 talets början. De är nu i övre medelåldern eller till och med äldre, av 
512 000 hushåll som bor i husen byggda 1969-1981 är det 230 000 som tillhör åldersgrupp 50 
– 64 år och 83 000 är pensionärs hushåll. (Hur bor morgondagens äldre, 2002) 
 
Det är en stor skillnad mellan ensamstående och sammanboende i åldergrupperna. Merparten 
i åldergruppen 50-64 år är sammanboende, endast var fjärde i gruppen är ensamstående. I 
gruppen 65-79 år är det var tredje som är ensamstående och 80 år och äldre är varannan 
ensamstående. De är de ensamstående som, enligt Boverket, troligtvis kommer att vara mest 
flyttbenägna om det kommer att finnas andra boendeformer ut på marknaden. En faktor som 
kan påverka flyttbenägenheten är även hur rotad man är i hemmet och många av de äldre 
småhusägarna har bott länge i sina hus. Ungefär sju av tio småhusägare har bott i husen över 
20 år. Detta påverkar i stor grad deras ekonomiska situation då de säkerligen har en låg 
boendekostnad men även rotat sig och därför har svårt att bryta upp och ändra boendeform 
(ibid). 
 
Boverket sänder årligen ut till kommunerna en enkät som behandlar hur bostadsmarkanden 
ser ut i kommunerna. Där har en ökad efterfrågan märkts av pensionärer som efterfrågar 
mindre bostäder. Ekonomin spelar även in som en stor och viktig faktor då bostäder 
efterfrågas. Fyrtiotalisterna är som grupp pengastark men har andra livsmönster som gör att 
de kan ha ekonomiskt olika ställt. I denna generation blev skilsmässor accepterade och man 
har också valt till stor del att inte gifta om sig när man hittat ny partner. De ekonomiska 
olikheterna har gjort att många ensamhushåll har svårt att ekonomiskt klara en flytt från ett 
”billigt” småhusboende mot ett dyrare alternativ som bostad eller hyresrätt. Därför väljer både 
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ensamstående och sammanboende att bo kvar i sina småhus. Invandrare är också en grupp 
som har ekonomiskt svårt att hitta ett boende, de kan ha haft låga löner och delat sitt boende 
med övriga familjemedlemmar. När de är i behov att ändra sitt boende ex på grund av 
hälsoskäl kan det vara svårt ekonomiskt (Hur bor morgondagens äldre, 2002). 
 
Efterfrågan av alternativa boenden efter att man sålt sin villa eller av hälsoskäl måste lämna 
sin lägenhet på tredjevåningen utan hiss (numera kan man inte ansöka om 
hissinstallationsbidrag) kommer att öka de närmaste decennierna. En stor del av Sveriges 
befolkning kommer att behöva alternativa boendeformer och stöd att kunna bo kvar i det egna 
hemmet då de når en hög ålder. De ekonomiska förutsättningarna är olika för många grupper i 
den stora fyrtiotals kohorten. De demografiska förutsättningarna är olika då storstäder kan få 
det svårare än mindre att hitta ledig mark för uppförande av bostäder och att både ungdomar 
och äldre vill ha tillgång till billigt bra boende. Boverket tar även upp farhågan om att en 
klasskillnad kan ske när äldre ekonomiskt starka kommer att ha råd att köpa sig bra privata 
alternativa boenden och de mindre köpstarka får bo kvar i sina lägenheter tre trappor upp utan 
hiss eller boende i ett småhus med stora renoveringsbehov som de inte har råd att lämna. Här 
vill Boverket rikta en varning och starkt påvisa att det är kommunernas ansvar planera och se 
över statistiken för att kunna bemöta efterfrågan och att alla invånare har rätt till ett skäligt 
boende (ibid). 

2.2 Åldrande 
Lars Tornstam är en av Sveriges mest kända forskare på åldrande. Detta är en av 
anledningarna till att vi har valt att använda hans teorier om åldrande. Åldrandeprocessen 
pågår under hela det mänskliga livet, men i vår studie fokuserar vi endast på åldrandet utifrån 
fyrtiotalisternas nuvarande situation. Vi återkommer till Tornstams forskning i teoriavsnittet 
där vi valt att till stor del använda hans forskning om rollen som åldrande och äldre. 
 
2.2.1 Tankar om det egna åldrandet 
Enligt Tornstam är åldrande en social, en fysisk och en psykologisk process, och dessa 
processer består av många olika kedjor av förändringar (2005:25). Han beskriver att den 
sociala processen som åldrandet för med sig består av att vi går från en social roll till en 
annan, från yrkesverksam till pensionerad. Den psykologiska processen är den mentala 
process som åldrandet och den nya rollen som äldre innebär för en individ (ibid).  
 
Åldrande handlar, enligt Tornstam, om en socialpsykologisk nivå, vilket innebär att man 
fokuserar på individen som en del av det sociala gruppsammanhanget. Tornstam menar att 
samhällets förväntningar och normer påverkar den socialpsykologiska nivån. Han beskriver 
att det socialpsykologiska området bygger på interaktionistiska teorier, utvecklade av bland 
andra Cooley och Mead, som enligt Tornstam menar att det finns en organisk enhet bestående 
av individen och hennes sociala omgivning (ibid:122). I detta sammanhang anser vi att det 
skulle kunna vara den samling attityder samhället har på pensionärer, på deras sociala roll i 
samhället och deras ”värde” för samhället. Dessa attityder påverkar hur pensionärerna 
upplever sig själva eftersom vi som individer påverkas av den bild omgivningen har på oss. 
 
2.2.2 När blir man gammal? 
Tornstam skriver att roller tillskrivs oss på olika sätt, antingen genom att omgivningen 
tillskriver individen en roll eller genom att individen själv tar på sig en roll. Vidare menar han 
att när det kommer till att kategorisera ålder så är detta en kombination av dessa två principer; 
ålder är en ren biologisk process men det är även helt individuellt hur vi bedömer ålder 
(ibid:130). 
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Det kan vara svårt att bedöma en persons ålder enbart utifrån det fysiska utseende som vi 
förknippar med åldrande, till exempel rynkor, ihopsjunken hållning, grått hår eller försämrad 
syn och hörsel. I sin artikel om bland annat ålderdom refererar Vincent till amerikanska 
studier där man i tio år sökt finna kriterier för att mäta och bedöma ålder hos människor och 
djur. Detta har man misslyckats med trots många satsade miljoner dollar. Detta, menar 
Vincent, bevisar att vi idag inte har någon vetenskaplig grund för att bedöma den fysiska 
åldern (2006:192ff).   

2.3 Fyrtiotalisterna som kohort 
2.3.1 Vad har fyrtiotalisterna gemensamt? 
Det andra världskriget slutade 1945 och Sverige stod inför nya tider. Under denna 
uppbyggnadsperiod upplevde Sverige en babyboom utöver det vanliga. Under hela fyrtiotalet 
föddes en miljon tvåhundratusen barn. Vi har här slagit samman gruppen fyrtiotalister som en 
kohort. En kohort är en grupp människor som har vuxit upp under samma tidsperiod och som 
därför har påverkats av samma politiska, historiska och andra samhälleliga händelser. 
Gruppen fyrtiotalister var stor i jämförelse med de niohundratusen barn som föddes under 
trettiotalet. Att just den generationen är stor till antalet är en av de faktorer som gör gruppen 
speciell. Föräldrarna till fyrtiotalisterna var oftast i 25-årsåldern när de fick sina barn, pappan 
förvärvsarbetade och mamman var hemma med alla barnen. När det sista barnet gått ut 
grundskolan skaffade sig mamman ett deltidjobb. Fyrtiotalisterna växte i stor utsträckning upp 
med både sin mamma och pappa, nära 80 % bodde i den traditionella kärnfamiljen vid åldern 
16 år. Detta skulle komma att förändras då det under åttiotalet endast var 62-66 % 16-åringar 
som hade samma kärnfamiljsstruktur (Landgren Möller, 2005) 
 
Fyrtiotalisterna skaffade sig utbildning och fick arbeten. Ekonomin var blomstrande och man 
bildade oftast familj med sin första partner. Det var vanligt med giftermål innan barnen 
anlände. När fyrtiotalisterna blivit föräldrar kom mycket att förändras eftersom denna kohort 
inte följde tidigare generationers normer. Nej fyrtiotalisternas kvinnor började söka sig ut på 
arbetsmarknaden, vilket betydde att kvinnor och män förvärvsarbetade sida vid sida. Barnen 
växte upp på dagis med dagmammor, man kan säga att sjuttiotalisterna är de första 
daghemsbarnen. Både kvinnor och män födda på fyrtiotalet har varit delaktiga i skapandet av 
den moderna familjen. Fyrtiotalskvinnan har gått ifrån att se sin mor tillbringa sina dagar i 
hemmet med barnen innan hon tog klivet ut till deltidarbeten till att själva göra karriär och  
kräva barnomsorg. Fyrtiotalsmannen har fått vara mer ansvarstagande för hem och familj 
eftersom även kvinnan varit ute i arbete. Jämställdheten blev en sakfråga ute i samhället, och 
fyrtiotalisterna var de som började trampa upp stigen för de kommande generationerna 
(Rasmusson,1985). 
 

 12



3. Teoretiska utgångspunkter 
Här följer en presentation av teori och övriga begrepp som vi kommer att använda i vår 
studie. I studien undersöker vi vad en grupp fyrtiotalister, i rollen som blivande äldre, har för 
tankar om sitt framtida boende. Det vi tycker är intressant är att försöka förstå hur de tänker 
om sig själva idag och i framtiden och vilka behov de tror att de kommer att ha i framtiden 
jämfört med idag. Vi har valt att använda rollteorin för att analysera resultatet av vår studie.  
Rollterorin är framtagen av Erving Goffman och har sedan utvecklats av många andra 
forskare. Lars Tornstam har utvecklat rollteorin i sin forskning om äldre och åldrandet, och av 
denna anledning har vi i stor grad använt oss av Tornstams rollteori. Rollteorin handlar om att 
vi människor anpassar oss till och utvecklar olika roller under våra liv. Det är många faktorer 
som påverkar vilka roller vi får och har, till exempel kultur, social klass, sysselsättning, 
engagemang och situation. Enligt Tornstam (2005) är vi också med själva och påverkar den 
roll vi spelar, med andra ord kan roller både vara förvärvade och tillskrivna oss. Rollen som 
kvinna eller man är oss tillskrivna, medan yrkesrollen däremot är förvärvad av oss själva. 
Enligt Tornstam så genomsyrar rollteorin våra sociala liv och vi kan ha många roller 
samtidigt. Han menar vidare att vi i våra yngre år har lätt att anta nya roller, medan vi när vi 
blir äldre har svårare att lämna våra gamla roller och acceptera den nya rollen som äldre 
(ibid). I vår studie vill vi undersöka om intervjupersonerna påverkas av rollen som fyrtiotalist 
och hur detta i så fall kommer till uttryck. 
 
Erving Goffman har arbetat med teorin om roller som människan framför. Författaren 
beskriver hur det är en del av det sociala spelet att i ett sammanhang kunna förutspå andra 
människors handlande. Enligt Goffman tolkar vi människor vår omgivning efter erfarenheter 
och sannolikheter (2000). Om vi exempelvis sitter på ett möte skulle vi ha svårt att förstå om 
någon börjar sjunga eller talar högt när någon håller ett föredrag. Möter vi ett barn på tre år 
förväntar vi oss inte att denne ska kunna vara så socialt belevad att denne ska sitta på en 
middag i tre timmar. Men är det en vuxen person skall detta kunna krävas och även att 
personen skall vara trevlig och social. Ett centralt perspektiv i Goffmans rollteori är att 
människan försöker bevara sin egen självbild gentemot andra och för att passa in i det sociala 
sammanhanget. Detta gör vi genom att ”spela” vår roll inför dem som betraktar 
”föreställningen”. Goffman beskriver rollteorin utifrån en teaters föreställning och beskriver 
scenen som den del där individen framträder. Rekvisitan är till för att förstärka intrycken och 
kan bestå av till exempel kläder, symboler och språkliga uttryck (ibid). 
 
Goffman uttrycker i sin teori att människan tar på sig de roller som skapar störst vinning för 
den egna individen (ibid:25). Människan kan spela sin sociala roll även om rollen inte alltid 
återspeglar den sanna personligheten. Med tiden kan dock detta agerande övergå till att 
integreras med vår personlighet. Goffman citerar R.E Park ” Till slut blir vår uppfattning om 
vår roll till en andra natur och integrerande del av vår personlighet.  Vi kommer till världen 
som individer, förvärvar en karaktär och blir personer”(ibid:27). Goffman menar att vi som 
individer kan förändras in i roller man inte förut ansett vara förenligt med den egna personen. 
Genom att anta denna nya roll kan individen till exempel känna sig mer accepterad och 
uppmuntrad av publiken, det vill säga omgivningen. Enligt Goffman kan individen anta den 
vinnande, mer fördelaktiga rollen även om individen tidigare känt motvilja mot samma roll 
(ibid). 
 
Detaljer som kläder, kön, utseende, gester och ålder kan enligt Goffman användas till att ge 
publiken en bild av skådespelaren eller personen i en mer identitet bar roll. Goffman kallar det 
en personlig fasad som ger aktören en identitet som han förväntas uppvisa var han än befinner 
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sig. Fasaden för en social roll kan redan vara upprättad genom att samhället genom 
begreppsmässiga och abstrakta förväntningar inte ger aktören mycket valfrihet, utan individer 
förväntas anta den fasad och roll som redan är förväntad och accepterad av publiken. Skulle 
aktören inte önska ta den sociala roll och de förväntningar som fasaden erbjuder så finns 
visserligen andra valmöjligheter, men att välja en sådan alternativ roll kan för individen 
kännas för svårt (2000). 
 
Goffman menar att samhället i stort återspeglas av de roller som människorna bär, och vid 
framträdandet införlivas de samhälliga värdena. Goffman tolkar Durkheim och Radcliffe-
Browns betraktelse då han menar att det i framträdandet av roller kan finnas förnyelse och 
bekräftelse av samhällets moraliska värden. Nya rollers uppvisande kan senare accepteras av 
ett samhälle i förändring (ibid). 
 
Goffman har från vissa håll fått kritik för sina analyser. Enligt Andersen & Kaspersen (2003) 
kritiseras Goffman för att motsäga sin egen teori genom att först beskriva att människan utgår 
ifrån att cyniskt spela spelet för att uppnå så många egna fördelar som möjligt, för att sedan 
vända på detta och uttrycka sitt respekterande för människans agerande som genom sitt 
rollspelande söker ”att vara sig själv”. Andersen & Kaspersen menar vidare att det även finns 
de som har kritiserat Goffmans status som teoretiker, där man anser att hans böcker är 
essäsamlingar i stället för teoretiska framställningar (ibid). Uttryck som Durkheims begrepp 
”ritualer” är också något som Goffman använder i sitt arbete, han anses också ligga allt för 
nära Durkheims teori om den moraliska ordningen, vilket innebär att den yttre omgivningens 
moraliska regler påtvingar människan en roll (ibid). 
 
Åldringsrollen beskriver Tornstam med socialisationsprocessen som utgångspunkt, vilket 
betyder att vi antar de roller som förväntas av oss efter att vi har förberett oss för den nya 
rollen (2005:139f). Tornstam uttrycker sig om detta enligt följande ”När socialisationen är 
fullständig, kommer individen att uppfatta värden och förväntningar som är förknippade med 
rollen som naturliga delar av sig själv. Ett tecken på att socialisationen varit framgångsrik är 
att individen ansluter sig till en uppsättning av värden och beteenden som delas av andra” 
(ibid). 
 
Tornstam talar även och ålderskategorisering, där vi rent biologiskt tillskriver en individ dess 
ålder. När vi delar in människor i ålderskategorier tilldelar vi dem också ofta en roll, vilket är 
en förväntad roll. Tornstam menar dock att vi använder individuella mått för att kategorisera 
människor i ålderskategorier, och åldersgränserna varierar också mellan olika tidsperioder och 
kulturer. Vi använder också mycket ungefärliga mått när vi bedömer en annan människas 
ålder (ibid:130). 
 
Enligt Tornstam tilldelar vi människor i olika åldrar också olika förväntningar. Det finns 
normer för hur man förväntas vara när man är i en viss ålder. Han menar vidare att normerna 
blir färre och svagare ju äldre man blir, och därmed ökar friheten för hur rollen som äldre ser 
ut (ibid:142). Samtidigt som normerna försvagas strävar vi människor efter kategorisering av 
vår omgivning. I vår strävan att förstå, sortera och skapa ordning i vår tankevärld bildar vi 
ofta stereotyper, till exempel en stereotyp för äldre människor (ibid:104ff). Tornstam menar 
att dessa stereotyper ibland kan vara rättvisande, men ibland också är direkt falska. Vidare 
hänvisar han till en egen studie där individer i olika åldrar fick avgöra om de ansåg att olika 
påståenden om äldre var sanna eller falska. En del av resultatet handlade om hur massmedia 
eventuellt kan vara en källa för spridning av stereotyper och myter, eftersom media når ut till 
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människor som inte själva har erfarenhet av och därför skaffat sig egen kunskap om andra 
människor (2005:109). 
 
Vad anses då vara viktigt för ett gott liv som äldre? I slutbetänkandet för den parlamentariska 
äldreberedningen SENIOR 2005 (SOU 2003:91) står att ”Det grundläggande för ett bra liv 
för äldre personer är i stora delar detsamma som för yngre; en trygg ekonomi, god hälsa, ett 
bra socialt nätverk, meningsfull sysselsättning och att kunna bestämma över sitt liv”. 
Tornstam har forskat om hur pensioneringen påverkar individers välbefinnande, tillvaro, 
sociala liv och aktiviteter. Resultatet är liknande det som andra forskare också funnit, 
nämligen att det inte finns några större skillnader mellan tiden innan pensionen och tiden efter 
(2005:134ff). 
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4. Metod 

4.1 Metodval och argumentation 
Vi har valt att bygga vår studie på intervjuer med sex personer som är födda på fyrtiotalet. Att 
samla in svar från en större grupp fyrtiotalister skulle ge möjligheten att få ett generaliserbart 
resultat. Eftersom vi varken haft resurser i tid eller pengar att göra en så stor undersökning så 
valde vi istället att studera endast en mindre grupp fyrtiotalister som är bosatta i X-stads 
kommun. Under nästa rubrik presenteras hur vi gjorde urvalet av intervjupersoner. 
 
Studien genomfördes genom att ställa frågor till intervjupersonerna efter en standardiserad 
intervjuguide med öppna frågor, vilket, enligt Larsson et al. (2005) betyder att de frågor som 
ställs är strukturerade på ett visst sätt och måste ställas i samma följd och med samma ord till 
varje intervjuperson. Vi ansåg att detta var den lämpligaste intervjuformen eftersom vi i vår 
studie har velat undersöka om det hos personerna i den deltagande gruppen finns 
gemensamma åsikter om deras framtida boende. För att så tydligt som möjligt kunna samla in 
och analysera svaren från intervjuerna har vi låtit frågeguiden följa de teman som våra 
frågeställningar bygger på. Intervjupersonerna är på detta sätt styrda att svara på just de frågor 
som vi söker svar på. Enligt Larsson et al. (2005) kan man genom att använda en 
standardiserad intervjuguide jämföra de olika svaren med varandra och på så sätt urskilja om 
åsikterna skiljs åt.  

4.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett så kallat proportionellt stratifierat urval 
(Denscombe, 2000). Detta innebär att man väljer vilka kategorier som man vill vända sig till i 
studien. Detta gör man genom att välja ut en eller flera variabler som är viktiga för att få 
spridning på urvalet. Enligt Denscombe kan detta urvalsförfarande vara lämpligt då man 
snabbt ska finna informanter till en studie (ibid). Dessa variabler kan till exempel vara kön, 
ålder, utbildning eller bostadsort (Trost, 1994). Vi ansåg att det var viktigt att lika många 
kvinnor som män deltog i vår studie, och därför valde vi kön som variabel för urvalet. 
 
Vi bad sedan planeringsenheten på X-stads kommunkontor om hjälp att göra ett slumpmässigt 
urval av lika många män och kvinnor födda under fyrtiotalet och som är bosatta i X-stads 
kommun. Detta resulterade i en lista på 20 personer.  

4.3 Genomförande 
Via telefon kontaktade vi de personer som vi fått fram i vårt urvalsförfarande. När vi hittat 
sex personer som visade intresse för att delta i vår studie skickade vi dem vårt 
introduktionsbrev för att de skulle få veta mer om vårt examensarbete. Efter ett par dagar 
kontaktade vi dem igen, och efter att de gett sitt godkännande att delta bestämde vi tid och 
plats för intervjun. Informanterna erbjöds att själva välja mötesplats för intervjun, varav 
samtliga valde sitt eget hem som plats för mötet. Enligt Denscombe (2000) kan valet av 
mötesplats vara viktigt för att skapa en trygg och lugn miljö för att skapa bästa 
förutsättningarna för en avslappnad och naturlig atmosfär för intervjun. Vid intervjutillfället 
upprepade vi innehållet i introduktionsbrevet, för att vara säkra på att deltagaren var medveten 
om studiens syfte, sin rätt till anonymitet samt att deltagandet bygger på frivillighet. 
Intervjuerna tog mellan 45 och 120 minuter att genomföra, och samtliga samtal bandades efter 
informanternas godkännande. 
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Efter att ha genomfört intervjuerna sammanställde vi dem skriftligt. Därefter gjorde vi 
tillsammans jämförelser av svaren, vilket sammanfattas under rubriken resultat i uppsatsen. 
Vi har i hela arbetet använt oss av temaindelningen för att göra arbetet så tydligt och lätt att 
läsa som möjligt. Efter redovisningen av materialet från intervjuerna har vi resultatet och av 
intervjupersonerna. 

4.4 Etiska överväganden 
Enligt Larsson et al. hör det till god forskaretik att analysera vilka konsekvenser ett 
deltagande i studien kan innebära för de tillfrågade personerna (Larsson et al. 2005:119). Man 
bör vidare informera deltagarna om studiens upplägg och syfte, garantera att den information 
som deltagarna ger endast kommer att användas i syftet av studien, samt att de garanteras att 
deras identitet inte avslöjas i studien (ibid). 
 
4.4.1 Information 
Vi informerade våra intervjupersoner om syftet med vår studie, att det är frivilligt att delta i 
studien och att deltagaren när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Denna 
information levererade vi dels genom ett skriftligt introduktionsbrev som personerna fick ta 
del av några dagar innan intervjun, och dels muntligt vid intervjutillfället.  
 
4.4.2 Samtycke 
Efter att vi informerat våra intervjupersoner om syftet med och upplägget av vår studie samt 
deras rättighet att avstå till medverkan, gav de oss sitt samtyckte att delta. 
 
4.4.3 Konfidentialitet och nyttjande 
Vi informerade våra intervjupersoner om deras rättigheter att vara anonyma. Vidare 
informerades de om att materialet från intervjun endast kommer att användas till denna studie 
och att resultatet kommer att ändras så att det inte går att identifiera intervjupersonerna. 
Informanterna erbjöds även att ta del av den färdiga uppsatsen. 

4.5 Metoddiskussion 
När vi i inledningsfasen av uppsatsarbetet valde att lägga uppsatsens fokus på fyrtiotalisternas 
tankar om sitt egen framtida boende, så diskuterade vi vilken metod som skulle vara 
lämpligast att använda för studien. Vi diskuterade fördelar och nackdelar med en kvalitativ 
respektive en kvantitativ metodansats. Vi kom fram till att en kvalitativ metodansats med 
intervjuer som verktyg var det bästa metodvalet för vår studie, och det finns två anledningar 
till detta. För det första skulle en kvantitativ enkätundersökning innebära en tidsåtgång som vi 
inte hade för vårt examensarbete, och för det andra så insåg vi att det skulle medföra alltför 
stora ekonomiska utgifter för oss. Vi hävdar dock att om vi haft tillgång till mer tid och 
pengar, så hade vi övervägt alternativet att använda en kvantitativ metod med enkäter som 
instrument, eftersom vi i uppsatsen har för avsikt att jämföra deltagarnas åsikter och tankar. 
Med en kvantitativ metod kan man med fördel göra statistiska jämförelser av till exempel 
åsikter och egenskaper (Larsson et al. 2005:60f). Detta innebär att det är möjligt att få fram ett 
statistiskt relevant resultat av studien, men detta förutsätter att ett stort antal personer ingår i 
studien.  
 
Enligt Denscombe (2000) är fördelarna med intervjuer som metod bland annat att man kan 
fördjupa sig i svaren på frågorna, ställa följdfrågor samt att intervjuer kräver minimal 
utrustning att genomföra. Nackdelar med intervjuer kan, enligt Denscombe vara att själva 
sammanställandet och analysen är tidskrävande. Han menar att tillförlitligheten i svaren kan 
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påverkas av olika faktorer, exempelvis förhållandet mellan forskaren och informanten, rädsla 
för att samtalet spelas in, eller risken för att frågorna missuppfattas (ibid).  
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5. Resultat 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Vi har i arbetet kallat intervjupersonerna för IP 1-6. Vi har valt att inte beskriva informanterna 
så detaljrikt för att minimera risken för identifiering.  
 
IP 1 är en man och höginkomsttagare, född 1949, bor i villa 
IP 2 är en kvinna och mellaninkomsttagare, född 1945, bor i villa 
IP 3 är en kvinna och mellaninkomsttagare, född 1948, bor i villa 
IP 4 är en man och mellaninkomsttagare, född 1942, bor i villa 
IP 5 är en kvinna och låginkomsttagare, född 1949, bor i lägenhet 
IP 6 är en man och mellaninkomsttagare, född 1949, bor i villa 
 
Vi har valt att använda teman för att kunna presentera resultatet av vår undersökning. Varje 
tema utgör en egen rubrik. De teman vi använder är valda utifrån frågeställningarna och syftet 
med undersökningen, vilka är följande: boende, åldrande, samt fyrtiotalisterna som kohort. 
Vi anser att tillsammans bildar dessa teman en bild av kohorten fyrtiotalister. Med detta 
menar vi inte att fyrtiotalisterna är den generation som ensamma äger dessa åsikter men då vår 
undersökning är riktad mot den kohorten så är svaren en bild av den grupp fyrtiotalister vi har 
haft med i vår undersökning.  

5.2 Boende 
5.2.1 Tankar om sitt framtida boende 
Av informanterna kunde fyra av sex tänka sig att byta boende. De två personer som inte kan 
tänka sig att byta boende är båda män. De planerar att bo kvar i det ordinära boendet så länge 
hälsan tillåter. En av dem som kan tänka sig att byta boende som äldre vill flytta utomlands 
där vädret är varmare. Av informanterna som kan tänka sig att flytta önskade samtliga en 
mindre lägenhet i stället för den bostad de har nu. En av anledningarna är att få en mer 
lättskött bostad. En annan viktig anledning är att flytta närmare anhöriga. 
 
På frågan om vad hemmets betyder för dem svarade informanterna att hemmet erbjuder dem 
trygghet. De nämnde också att man i hemmet har möjlighet att vara sig själv. Frihet var också 
något som informanterna ansågs förknippat med hemmet. ” Det är klart att hemmet är vikigt, 
man har ju varit med och byggt upp allt” (IP 1) och ”Ja just det här hemmet är ju ett livsverk 
det” (IP 6).   
 
5.2.2 Viktiga faktorer för val av boende 
Följande alternativ fanns att välja på: 
 

• Placering av boende, ex kommundel 
• Ekonomi, ex hyra 
• Närhet till service 
• Kommunikation/buss 
• Aktiviteter 
• Samma åldersgrupp 
• Utformning av bostaden 
• Närhet till familj, anhöriga 
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När informanterna fick rangordna dessa alternativ utifrån hur viktigt vissa faktorer inverkade 
på val av boende fick vi följande resultat:  
  

1. Placering av boendet 
2. Ekonomi och kommunikation 
3. Service 
4. Närhet till familj 
5. Utformning av bostaden 
6. Aktiviteter 
7. Samma ålder 

 
Placering av boendet är den faktor som är viktigast för våra informanter. Det var viktigt att 
kunna bo på samma ort som anhöriga och bland dem som önskade bo kvar på nuvarande ort 
var detta även en viktig faktor. Vi fann inga skillnader mellan kön hur viktig valet av 
placering prioriterades. Det ekonomiska valet var även det en viktig faktor när det gäller 
framtida boende. Det fanns en ekonomisk medvetenhet hos alla informanter där ekonomin 
spelade in på vilket val man gjorde. Följande citat kommer ifrån en låg respektive hög 
inkomsttagare. ”Det är ju omöjligt för mig att bo på ett dyrt ställe” (IP 5) och ” Man måste 
väll ha råd att bo också”(IP 1). På delad andra plats kom även faktorn kommunikation och 
där var det informanter som ansåg att närhet till buss var viktigt och att detta ansågs underlätta 
transporter då man antog att man inte längre kommer att ha bil. Det förekom även åsikter om 
att det var vikigt med kommunikationer då det motverkade risken för att isoleras och att det 
var förknippat med frihet.  
 
Service var vikigt utifrån att få tillgång till omsorg och affärer mm. Man önskade att ha närhet 
till samhällsfunktioner. Informanterna förknippade kommunikation och service då de 
önskade. ”Service vill man ju ha tillgång till, man vill ju handla och kunna ta bussen” (IP 1) 
Närhet till familj och anhöriga var även viktigt, av dem som planerade att ändra sitt boende 
och flytta var hälften orsaken att anhöriga bodde på annan ort och informanterna önskade att 
bo i närhet av anhöriga. Utformning av bostaden ansågs inte allt för viktig, ingen av 
informanterna hade detta som ett första handsval. Dock var det vikigt då flertalet i samband 
med intervjun uttryckte önskemål om markplan och tillgång till hiss. Aktiviteter kom inte 
heller långt upp på listan av faktorer som påverkar valet av framtida boende. De aktiviteter 
som kommer upp i samtalen är ordnade resor och möjligheten att få träffa andra människor. 
Den minst prioriterade faktorn var att få bo med en liknande åldersgrupp, detta var den sist 
valda faktorn av de flesta intervjupersonerna. ”Det där med samma åldersgrupp är nonsens, 
det tycker jag är helt åt skogen alltså” (IP 5) och ” Inte bara barnfamiljer, inte bara 
äldre….både och” ( IP 2). 
 
5.2.3 Olika boendeformer 
Informanterna hade olika erfarenhet av vilka boenden det finns för äldre. Servicehus nämns 
utav hälften av informanterna. Några av informanter ansåg att det inte fanns servicehus längre 
då servicehusen övergått till att endast ha dementa brukare boende i husen. De har övergått till 
demensboenden enligt dessa informanter. Äldreboenden för dementa var ändå ganska känt då 
flertalet informanter kände till den boendeformen. Det ordinära boendet var det även många 
som nämnde som alternativ och några nämnde privata boendeformer. Endast en person kände 
till trygghetsboende och två informanter visste om växelvård.  
 
När frågan om privata eller kommunala boendeformer skilde sig åsikterna men ingen av 
informanterna valde enbart att ha tillgång till privata boenden, utan alla informanter är 
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inställda på kommunal verksamhet. Hälften av informanterna bryr sig inte om vilken form 
verksamheterna bedrivs, medan den andra hälften är starkt mot privata former av omsorg. Det 
uppstod även åsikter om att det saknas en form av mellanboenden, skillnaden mellan ordinärt 
boende och särskilt boende ansågs vara för stor och tillgången till platser var dålig. Flertalet 
informanter ansåg att det vore önskvärt med ett mellanboende dit alla som önskar kan flytta. 

5.3 Åldrande 
5.3.1 Tankar om sitt eget åldrande 
Att få vara frisk är det som samtliga informanter nämner som vikigt när de talar om sitt eget 
åldrande. Att få träffa och ha tillgång till vänner och familj är också en vikig del av åldrandet. 
Informanterna har även berört vikten av att få mer tid till barnbarn, och att detta är något som 
de ser fram mot. Andra saker som man nämner är vikigt är att man trivs i sitt boende, och att 
man fortfarande orkar och har lust med livet när man blir äldre.  
 
Att se tjugo år fram i tiden är något samtliga informanter har svårt att göra. ”Kommer vi att 
leva då?”( IP1) och ”Hur kommer hälsa att vara då?” (IP 4) var några funderingar som 
informanterna hade. Fyra av sex informanter kunde se sig själva som pigga och aktiva äldre, 
som med vissa hjälpmedel klarade de av vardagen. Två av informanterna ser även en 
möjlighet att de kommer att bo på servicehus om hälsan sviker. ”Vi bor väl kvar här hoppas 
jag, är friska och jag får väl hoppas att om någon av oss blir sjuk så kanske vi bor på 
servicehuset, men att vi får bo ihop” (IP 1) , ” (Jag är en) Pigg liten tant som matar fåglarna” 
(IP 3) . Två av männen är osäkra om de är i livet då. Den ena anser sig ha fel sorts livsstil för 
att leva ett långt liv, och den andre mannen känner oro över att fler och fler i mannens egen 
ålder faller ifrån. Två av informanterna vill fortsätta att resa när de blir pensionärer, och de ser 
fram mot att få mer tid till detta. 
 
5.3.2 När blir man gammal? 
Flertalet informanter menade att hälsan var den som bestämde när man blev gammal. ”Det 
har inget med ålder att göra, det är nog mer att man blir gammal i kroppen” (IP 3) och ” Jag 
tror man blir gammal att man behöver så mycket vård att man inte kan klara sig själv”(IP 5).  
När informanterna ombads att kategorisera olika åldersgrupper under livet var de ganska 
överens om att ungdom var man upp till trettio årsåldern. Vid fyrtio kom man in i medelålder 
och den avslutades vid femtio årsåldern. När man passerat femtio var man äldre och efter 
sjuttiofem var man äldreäldre. Samtliga informanter placerade sig själva i kategorin äldre med 
viss förvåning. Under samtalet konstaterade de att de är äldre än vad de känner sig. 
 
En av frågorna vi ställde till intervjupersonerna var hur de uppfattar sig själva idag och vart i 
livet de anser att de befinner sig nu. Samtliga uppfattade inte sig själva som äldre, men 
samtidigt ansåg de sig tillhöra kategorin äldre. ”Jag känner mig inte äldre, men om jag ska 
svara på frågan så är jag väl det.” (IP 6). Samtliga är nöjda, och en del är mycket nöjda, med 
vart i livet de befann sig. ”Jag har det mycket bra, kan inte ha det bättre” (IP 4) och ”Jag 
jobbar för fullt och har inga tankar på något annat” (IP 5).  
 

5.4 Fyrtiotalisterna som kohort 
5.4.1 Tankar om fyrtiotalisters gemensamhet 
Den intervjuade gruppen fyrtiotalister anser att de har vissa gemensamma nämnare. Samtliga 
är medvetna om att de är en stor grupp i samhället. Två informanter säger att de varit med om 
att bygga upp välfärdssamhället Sverige och att det alltid har funnits gott om arbete för dem. 
”Vi växte upp när Sverige byggdes upp, det var inte svårt att hitta jobb då minsann”(IP 1), 
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”Ville man byta fanns det andra jobb” (IP 6). Informanterna tog också upp att de var en grupp 
som ville bestämma. Flertalet svarade att de är en grupp som är vana att ställa krav. En av 
informanterna tycker att fyrtiotalisterna är bortskämda.  
 
Samtliga informanter svarade att de har god kunskap av Internetanvändande och att de 
dagligen använder sig av datorer. Fem av sex informanter upplever att de motionerar 
regelbundet, och samtliga är medvetna om motionens betydelse för hälsan. När frågan om de 
skulle vara villiga att ta hand om någon närstående är det endast en som kan tänka sig att helt 
avstå arbete, för på heltid ta hand om en anhörig äldre (förälder alternativt annan äldre 
anhörig). Han förklarar detta med att han inte skulle välja detta för sin egen vinning, utan för 
att göra och en insats som kanske kan komma någon annan till glädje. ”Ja jag skulle sluta mitt 
jobb direkt” (IP 4). 
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6. Analys 

6.1 Boende 
Informanterna anser att trygghet är det som är den viktigaste betydelsen av ett hem 
”Jätteviktigt, det är där hjärtat finns, trygghet och det är där man kan vara sig själv” (IP 3). 
En annan viktig betydelse är att man kan vara sig själv och bestämma över hemmet. Trots 
detta kan de flesta intervjupersonerna tänka sig att byta boende i framtiden. De viktigaste 
skälen som de angav var att flytta närmare anhöriga och att flytta till ett mindre boende ”Ja 
jag kommer att flytta… anhöriga är för långt borta… mer tid för barnbarnen” (IP 2). Detta 
resultat stämmer väl överens med den boendeforskning som vi tagit del av. Enligt 
Boendeforskningen är det vanligt att äldre söker sig till en mindre och mer lättskött bostad när 
de känner att den gamla bostaden blivit för jobbig att sköta (Abrahamsson, 2008, Boverket, 
2002).  
 
Då vi analyserar hur informanterna prioriterar olika faktorer kring ett framtida boende så är 
placeringen av boendet det allra viktigaste, medan ekonomin kommer på en andra plats. 
Enligt tidigare forskning har fyrtiotalisterna goda ekonomiska förutsättningar att välja sitt 
framtida boende, samtidigt som de kan välja att bo kvar i sitt gamla boende eftersom den 
betalda villan är det billigaste boendealternativet (Abrahamsson, 2008). Boverket (2002) tar 
upp en annan vinkel av den ekonomiska faktorn, och det är att aven om fyrtiotalisterna som 
grupp är en resursstark grupp så finns det stora skillnader mellan individer, beroende på om 
de är till exempel sammanboende, ensamboende eller invandrare. De senare två kategorierna 
har betydligt sämre ekonomiska förutsättningar till att välja boende. Boverket varnar för att 
denna utveckling kan innebära att den kommande äldre generationen delas upp i klasser där 
det är stor skillnad på hur man bor. De som är sämre ställda kommer inte att kunna välja sitt 
boende, vilket de gott ställda kommer att kunna. 
 
Enligt Rasmusson (2005) har många av fyrtiotalisterna drömmar om att kunna bo utomlands 
”placeringsorten är ganska viktig, alltså här hemma eller i Spanien” (IP 6). De ser sig själva 
bo i ett varmare klimat och i ett land där det är billigt att leva. Rasmusson menar dock att 
denna plan inte självklart förverkligas, utan att annat kommer mellan som förhindrar att man 
flyttar utomlands. Rasmusson anser att det till exempel kan vara att hälsan blir sämre eller att 
den ena partern tvekar (2005). Detta kan vi koppla till vår egen studie eftersom en av våra 
intervjupersoner uttrycker just detta. Han planerar att flytta till varmare breddgrader då han 
och hans fru gått i pension och sålt huset. Han är dock medveten om att man kan tappa 
intresset för att resa och för att uppleva nya saker när man blir äldre, och därför reserverar han 
sig för att hans planer kommer att förverkligas ” …om jag fortfarande orkar och har lust, som 
så många tappar längs vägen” (IP 6). 
 
Att ha god tillgång till kommunikation kommer på en delad andra plats i vår studie. 
Informanterna anser att det är viktigt att kunna ta bussen till affärer och andra platser då de 
inte längre kör bil. Enligt Abrahamsson forskning vill fyrtiotalisterna kunna medverka i 
samhället även som gamla, de vill handla och resa. Därför är möjligheter till kommunikation 
viktigt för fyrtiotalisterna (Abrahamsson, 2008). 
 
Flertalet av våra informanter anser att det idag saknas så kallade mellanboenden eller 
trygghetsboenden, dit äldre kan flytta när de inte längre känner sig trygga i sitt tidigare hem, 
eller av den enkla anledningen att man vill flytta dit. De anser att det idag enbart finns 
serviceboenden dit endast de allra sjukaste får komma, och de anser vidare att detta inte är 
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tillfredsställande ” så det jag anser om äldreboende idag, det är att förr fanns det 
äldreboende, men idag är äldreboende för de som varken kan stå eller gå, som är kollin” (IP 
6). Det bör finnas en valmöjlighet att flytta till ett boende. Denna önskan stämmer väl överens 
med den forskning som vi tagit del av. Enligt Abrahamsson vill fyrtiotalisterna att det ska 
finnas valmöjligheter av boendeformer ”sen ska folk få komma in på servicehus när dom vill 
och inte som det är nu att dom är för dåliga att dom inte får något ut av det” (IP 1) (ibid). 
Enligt både Abrahamsson och Boverkets rapport ”Hur mår morgondagens äldre?” (2002) 
finns det en allt större efterfrågan på de boendeformer som kallas mellanboende eller 
trygghetsboende. Dessa boenden har gemensam matsal, samlingslokaler och närhet till 
service, och att flytta till ett sådant boende bygger på frivillighet.  
 
En möjlighet förklaring till denna önskan om alternativa boendeformer kan vara en spegling 
av intervjupersonernas tidigare erfarenheter av omsorg. Många av dem hade en mindre bra 
erfarenhet av den omsorg som deras föräldrar eller anhöriga fått. Enligt Tornstam sker en 
socialisationsprocess när man förbereder sig för en ny roll (2005). Vi anser att de fyrtiotalister 
som deltagit i vår studie inte vill socialiseras till den roll som äldre som deras föräldrar eller 
anhöriga haft. Den rollen ser man som avskräckande för sig själv, och genom att önska att det 
kommer att finnas fler boendealternativ än de äldreboenden som finns idag så skapar man 
möjligheter för en annan tillvaro för sig själv när man blir äldre. 
 
Enligt Tornstam anpassar vi oss till olika roller under våra liv (ibid). En del av fyrtiotalisterna 
i vår studie, i vissa förhållanden, anpassar sig till sin nya roll som äldre. De planerar att flytta 
till ett mindre och mer lättskött boende när de blir äldre, och de vill även flytta närmare sina 
anhöriga. Tornstam menar vidare att vi har svårt att lämna våra gamla roller och acceptera den 
nya rollen som äldre (2005). Fyrtiotalisterna i vår studie vill visserligen flytta till en mindre 
och mer lättskött bostad, men de är inte beredda att förändra sin levnadsstil fast de blir äldre. 

6.2 Åldrande 
6.2.1 Tankar om sitt eget åldrande 
När vi ställde frågan om hur intervjupersonerna uppfattar sig själva idag och vart i livet de 
anser att de befinner sig nu fick vi entydiga svar. Intervjupersonerna upplever sig själva som 
aktiva, pigga och mitt i livet, men de beskriver sig även som ”äldre” rent åldersmässigt ”( om 
medelåldern är mellan 40-50 då blir det väll så att jag är äldre men jag är inte äldre-äldre) 
(IP 1) . I analysen framgår det tydligt att när intervjupersonerna svarade på frågan utifrån hur 
de själva känner så är de inte gamla, men när de sedan antar samhällets attityd så ger de sig 
själva rollen som ”äldre”. Detta påvisar att intervjupersonerna inte tar på sig rollen som äldre 
ur samhällets perspektiv, samtidigt som de är medvetna om att de av omgivningen uppfattas 
som äldre. En möjlig förklaring kan vara det som Tornstam beskriver handlar om en 
socialiseringsprocess, där vi tar på oss rollen efter en inlärningstid, det vill säga, att vi måste 
lära oss och vänja oss vid den nya rollen som vi är på väg att träda in i (2005:139f). 
Intervjupersonerna visar att de inte antagit rollen som äldre, eller ens reflekterat över att 
omgivningen tillskriver dem rollen som äldre ”..jag känner mig inte äldre än jag ser ut…om 
jag ser mig inifrån så är jag i medelåldern” (IP 6). Våra intervjupersoner uttrycker en viss 
förvåning över att de faktiskt rent åldersmässigt tillhör kategorin äldre, efter att ha gjort en 
indelning av hur de uppfattar livets olika åldersstadier. 
 
Samtliga informanter önskar att ha en aktiv ålderdom. De är inte beredda, eller ens villiga, att 
anta rollen som äldre, om den innebär att ”sakta ner farten”. Alla intervjupersoner har planer 
på att behålla sina nuvarande aktiviteter när de går i pension, och de allra flesta vill utöka 
tiden för sina aktiviteter. En av personerna anser dock att han är nöjd med att behålla 

 24



vardagen som den är idag, och han saknar intresse för att resa. Enligt Goffman handlar 
rollteorin centralt om att behålla sin självbild inför andra i den egna omgivningen (2000). 
Våra informanter gav en bild av att inte vilja förändra sig, utan behålla den roll som de har 
idag. 
 
Informanterna är medvetna om att kost och motion påverkar hälsan. Samtliga informanter 
motionerar dagligen i olika former, till exempel golf, jakt, simning, promenader, cykel och 
löpning. De har inga planer på att sluta med att röra på sig. Goffman menar att man spelar 
olika roller för att ge intryck på sin omgivning (ibid). Vi anser att rollerna har förändrats och 
att det nu finns en annan roll för morgondagens äldre ”jag kommer nog att engagera mig i 
röda korset, kanske jobba lite grann…..ex hyr en pensionär…jag tror inte att jag bara 
kommer att sitta stilla” (IP 2). Rollen som pigg och alert pensionär där man lägger stor vikt 
vid hälsa och aktiviteter. Den tidigare forskning som vi tagit del av stämmer överens med den 
bild vi har fångat upp av fyrtiotalisterna i vår studie. De är inte villiga att ta på sig förgående 
generationernas roller som äldre, utan de skapar nya vägar och roller där de aktivt förväntar 
sig att fortsätta livet utan förändringar och utan att trappa ner. Rasmussen beskriver detta i 
litteraturen där han menar att det finns tecken på att det kommer bli ett åldersuppror i och med 
att fyrtiotalisterna blir äldre, ”ett uppror mot åldringstänkande över huvud taget” 
(Rasmusson, 2005:231). 
 
De informanter vi har intervjuat har alla olika erfarenheter av äldreomsorg och omvårdnad. 
När de tillfrågas om vilka erfarenheter de har berättar de om sina föräldrars omsorg och få av 
informanterna kan se sig själv boende på servicehus om tjugo år. Flertalet har svårt att se sig 
själva som äldre boende på servicehus utan ser då sig själva aktiva boende i eget hem. Några 
av informanterna kan även se att de inte är vid livet om tjugo år. Det kan finnas möjliga 
samband mellan att ha en god erfarenhet av äldreomsorg och ha en positiv inställning till bo 
på servicehus om tjugo år. De informanter som såg sig själv där hade även en positiv blid av 
sina föräldrars omsorg ” ..det var bra vård och jag tycker det var bra personal så det har 
varit helt okej när det gäller vården” (IP 1). Flertalet informanter som inte kunde se sig själva 
inom äldrevården hade alla mindre bra erfarenheter av äldreomsorg ” ..det vill du inte ens ha 
på band, jag har tagit hand om min mor och det har varit ett elände..med den hjälp hon fick” 
(IP 6). Detta skulle återigen kunna stämma överens med den socialisationsprocess som 
Tornstam skriver om, där vi som individer förbereder oss mentalt på olika roller. Exempel på 
dessa olika roller i livet kan vara övergången från barn till tonåring eller från medelåldern till 
äldre. Om socialisationsprocessen ska leda till att man tar på sig den nya rollen måste även 
individen kunna identifiera sig och ha en positiv inställning till förändringen, menar Tornstam 
(2005).  
 
6.2.2 När blir man gammal? 
Informanterna anser att man blir gammal när hälsan och fysiken blir sämre, och att detta 
påverkar det dagliga livet. Endast en av intervjupersonerna angav en ålder för när hon anser 
att man är gammal, och det är när man blivit 80 år eller äldre. Samtliga informanter ansåg sig 
tillhöra kategorin äldre, detta upplevdes med viss förvåning. Informanterna har ett 
åldersspann från 59-66 år, av dessa är endast en pensionär. Av de intervjuade var det endast 
en som klagade på hälsan och hade uppmärksammat att det numera tog längre tid att utföra 
saker än tidigare. Ingen annan av informanterna ansåg att de hade några större hälsoproblem 
utan påvisade i stället ett mycket aktivt liv ” det blir en 8 km om dagen på cykeln” (IP 2) ” 
motion… fyra gånger i veckan skulle jag tro, ibland hela veckan men kroppen ska vila också” 
(IP 4). 
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Informanterna har även en tydlig föreställning som visar att rollen som äldre inte sitter i 
antalet år utan beror på hur vi uppfattar oss själva. Vincent m.fl. skriver att man inte kan 
bedöma en person utifrån det fysiska utseendet och detta överensstämmer väl med det intryck 
fyrtiotalisterna ger (2006). Enligt Tornstam är det helt individuellt hur man bedömer ålder, 
och han menar vidare att antalet år inte är avgörande för hur vi uppfattar en persons ålder 
(2005). 
 
De flesta av informanterna ansåg att hälsan är den faktor som bestämmer när man räknas som 
gammal. Detta betyder i sin tur att dessa informanter inte identifierar sig med att vara 
gammal, tvärtom ger de en bild av sig själva som aktiva och ungdomliga.  

6.3 Fyrtiotalisterna som kohort 
I studien ville vi undersöka om intervjupersonerna identifierade sig med varandra som 
fyrtiotalister. När vi ställde frågan om de anser att de har något gemensamt uttryckte de att det 
finns flera egenskaper som de anser kännetecknar dem som fyrtiotalister. Följande är några 
exempel: en stor grupp, krävande, ekonomiskt starka, bortskämda och De anser också att de 
har vuxit upp under en gynnsam tid, med gott om jobb och god nationell ekonomi ” ja att vi 
är en stor grupp…en bromskloss…lättare att hitta jobb efter vi har slutat” (IP 2).  
 
Informanterna svarade att de dagligen använder Internet, de motionerar, de vill vara med och 
påverka, de är engagerade och har alla utbildning. De är vana att kunna välja och fatta egna 
beslut om det som rör deras liv. De är individualister som kan ta egna initiativ. Dessa 
iakttagelser anser vi visar att intervjupersonerna passar in i rollen som fyrtiotalist som 
beskrivs i den tidigare forskningen. Vi skulle kunna dra slutsatsen att våra intervjupersoner 
har antagit rollen som fyrtiotalist, men detta rimmar inte helt med det som Tornstam skriver 
om att socialiseras in i en ny roll. Fyrtiotalisterna har ju inga förebilder som levt under samma 
förhållanden som de själva har, eftersom de är en produkt av stora samhällsförändringar under 
efterkrigstiden. Däremot kan vi anta att de själva har utvecklat en roll utifrån uppväxten i 
generationen fyrtiotalister, vilket också innebär att de skapar en ny norm av hur rollen som 
”äldre” är och kommer att vara i framtiden ” Jag tänker inte på hur gammal jag är, jag har 
liksom slutat tänka så alls, jag är här och nu, och det är det bästa tycker jag” IP 5). ”ett bra 
boende är väll att jag ska kunna bo efter årstiden…jag ska kunna bo där jag för stunden 
känner….jag kan hyra så att man inte måste binda upp sig någonstans….en bra bostad för 
mig är att jag kan flaxa runt lite” (IP 6). 
 
Vi vill i detta sammanhang vända på resonemanget och ställa frågan om det snarare är media 
som framkallat rollen som tillskrivs fyrtiotalisterna? Kan det vara så att fyrtiotalisterna 
anpassar sig till den roll som har skapats runt dem, och liksom Tornstam skriver, antar den 
roll som omgivningen förväntar sig av dem (2005:139ff)? Enligt Tornstams forskning om 
förutfattade meningar om äldre (ibid:109ff) skulle kunna tyda på att massmedia har en stor 
påverkan på spridningen av stereotypa uppfattningar om grupper av människor som man själv 
inte har någon större egen erfarenhet av. Skulle detta även kunna gälla i fråga om 
fyrtiotalisterna? Kan det vara så att media har bidragit till att sprida åsikter om att 
fyrtiotalisterna är en till egenskaperna homogen grupp?  
 
Detta resonemang skulle även kunna överensstämma med Goffmans rollteori, vilket innebär 
att vi spelar våra roller för att passa in i föreställningen som vi spelar med i. Enligt Goffman 
sker även ombyten i våra roller då förställningen vi deltar i förändras i takt med att världen 
runt omkring utvecklas och blir annorlunda (2000). 
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Tornstam beskriver också hur människan kan anta många roller och hur vi har lättare att anta 
dessa roller i yngre år. Han menar att när vi åldras är vi mer ovilliga att förändra oss (2005). 
Kan det vara så att fyrtiotalisterna nu inte längre är villiga att ändra på sig utan ser rollen som 
media visar upp som den väg som passar dem bäst?  
 
I studien kunde vi också se att de flesta inte skulle kunna tänka sig att ta hand om sina egna 
gamla föräldrar, eller annan gammal anhörig. Endast en av informanterna kunde tänka sig att 
ta hand om en äldre anhörig. Goffman uttrycker i sin teori att människan tar på sig de roller 
som skapar störst vinning för den egna individen (2000). Skulle detta kunna vara en 
förklaring till att en stor del av informanterna inte vill ta hand om en äldre anhörig? Några av 
informanterna trodde inte heller att deras egna barn kommer att vara villiga att ta hand om 
dem när de blir gamla. 
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7. Diskussion 
Det som vi anser kommer fram i vår analys är att fyrtiotalisterna, både i vår undersökning och 
i tidigare forskning, har krav på sitt boende och vill kunna påverka och forma sin egen framtid 
och sitt eget boende. Däremot anser vi att det inte är möjligt att förutse det verkliga behovet 
av boenden för äldre som kommer att behövas eller efterfrågas då fyrtiotalisterna blir äldre 
och då hälsan sviker. Denna faktor har vi valt att utelämna i vår studie, men den kommer att 
till stor del vara avgörande för hur boendesituationen kommer att se ut om tjugo år. Vi anser 
även att rollerna i samhället är i förändring och att det inte längre är självklart hur vi ska tolka 
omgivningen utifrån ålder och generationstillhörighet. 
 
Vi tycker att det har varit intressant och givande att göra den här studien av fyrtiotalister och 
deras tankar om sitt framtida boende. Det skulle vara mycket intressant att utöka studien till 
att omfatta en större andel av de fyrtiotalister som bor i X-stads kommun, för att därmed få 
fram ett mer generaliserande material av fyrtiotalisternas tankar om sin ålderdom och sitt 
boende. En sådan studie skulle omfatta ett urval av ett par tusen personer, och därför 
lämpligtvis genomföras med hjälp av enkäter, det vill säga en kvantitativ metod. Kanske 
skulle det vara av intresse för X-stads kommun att få veta mer om denna kohorts önskemål 
och preferenser av boende inför framtidens boendeplanering.  
 
Vi har valt att använda Goffmans rollteori i analysen av vår studie, detta för att Goffman är 
upphovsman till rollteorin. Rollteorin har vi valt för att undersöka om fyrtiotalisterna 
utmärker sig genom att anta nya roller än tidigare generationers. Tornstam har utvecklat 
rollteorin i sin forskning av äldre och åldrande. I vår studie har även Tornstams tolkning av 
rollteorin varit viktig då vår undersökning handlat om tankar kring åldrandet och framtida 
boende. Enligt media får vi en bild av att fyrtiotalisterna är en stor grupp med andra krav än 
tidigare grupper. Vår undersökning var att se hur en grupp fyrtiotalister ser på rollen som 
äldre och om medias bild av fyrtiotalister stämmer överens med intervjupersonernas åsikter.  
 
I vår studie har vi funnit att medias bild av fyrtiotalister även kan identifieras i vår grupp av 
informanter, att hålla sig aktiva och utveckla sina fritidsintressen var något som kom fram. 
Den skillnad vi kan se mot tidigare generationer äldre är att denna grupp fyrtiotalister har det 
ekonomiska förutsättningarna för att förverkliga sina planer. Detta gör generationen 
fyrtiotalister till en speciell grupp äldre och är således en maktfaktor som inte kan förbises.  
 
Under arbetet med denna uppsats så har vi kommit att funderat kring om det över huvud taget 
är möjligt för fyrtiotalisterna, eller någon annan kohort för den delen, att sätta sig in i hur den 
egna ålderdomen kommer att bli. Om vi utgår från den litteratur som vi tagit del av och de 
generaliseringar som sprids om fyrtiotalisterna i både media och i politiska sammanhang, så 
har denna grupp svårt att sätta sig in i rollen att bli gammal. Men vilka individer har lättare än 
dem att tänka sig in i rollen som gammal och hur man tänker då man inte har samma krafter 
som förut, då avstånden känns längre och dagarna långsammare? Fyrtiotalisterna lever kvar i 
ungdomligheten och tänker sig en aktiv och utvecklande tid som pensionär, skriver Lindgren 
et al. (2005). Vi tror att de allra flesta icke gamla tänker likadant. Därför blir kanske inte 
resultatet en studie om fyrtiotalisternas tankar om sitt åldrande och framtida boende 
annorlunda än om samma studie gjordes bland 50-, 60, eller 70-talister. Tiderna förändras och 
idag är samhällets invånare vana vid att kunna påverka, och idealet är att vara ungdomlig och 
nyfiken på livet och världen. Vårt förslag till en frågeställning att utveckla i en framtida studie 
är därför: ”Finns det någon skillnad mellan fyrtiotalisternas tankar om sitt åldrande och 
boende och andra kohorters tankar om detsamma?” 
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Bilaga 1 

 
 

Sociala omsorgsprogrammet 
 

Hudiksvall 2008-04-19 
Hej! 
 
Vi heter Marie Rosengren och Åsa Langer och bor i Hudiksvall. Vi är studenter som går det 
sociala omsorgsprogrammet vid Högskolan i Gävle, och läser nu sista terminen på vår 3-åriga 
utbildning. Utbildningen har en inriktning på äldre- och handikappomsorgen. De sista tio 
veckorna ägnar vi åt vårt examensarbete, i vilket vill vi undersöka vilken uppfattning några 
fyrtitalister har om sitt framtida boende. För att studera detta genomför vi intervjuer med 
några personer som är födda under 1940-talet. Resultatet av studien kommer att presenteras i 
vår uppsats i början av juni 2008. 
 
Ditt namn fanns med på personer födda under 1940-talet. Vår förhoppning är att du vill delta i 
vår studie genom att ställa upp på en intervju med en av oss. Vi kan träffas hemma hos dig 
eller på någon annan plats som du själv väljer. 
 
Det är viktigt att upplysa dig om att det är helt frivilligt att ställa upp på en intervju, och att du 
under intervjun kan avbryta din medverkan när som helst. Ditt namn kommer inte att 
användas i uppsatsen utan ersättas med ett fiktivt namn. Vi kommer även att göra nödvändiga 
ändringar av till exempel bakgrund och yrke för att intervjupersonernas identitet inte skall 
avslöjas. Det insamlade materialet kommer inte att användas i något annat syfte än till vår 
uppsats. När vi sammanställt vårt arbete ska allt intervjumaterial förstöras. 
 
Vi kommer att kontakta dig per telefon inom ett par dagar för att fråga om du efter lite 
betänketid vill vara med i vår undersökning. Om du vill kontakta oss så finns våra 
telefonnummer här nedan. Det går även bra att kontakta vår handledare om du har frågor 
kring examensarbetet. Hans namn och kontaktinformation finns längst ner på denna sida. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Rosengren     Åsa Langer 
Mobil: 073-029 94 41     Mobil: 070-648 07 48 
 Handledare: 

Julian Ilicki, Ph.D., 
Senior lecture in sociology 
University of Gävle 
026-64 82 54, 070-75 33 731 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
1. Berätta lite om din bakgrund t.ex., var du är uppvuxen, din utbildning, yrke, 
fritidssysselsättning? 
 
2. När anser du att man blir gammal? 
 
3. Vart i livet befinner du dig nu, hur ser du på dig själv idag? 
 
4. Har du någon erfarenhet av äldreomsorg och i så fall hur uppfattade du den? 
 
5. Vilka boendeformer inom äldreomsorg känner du till? 
 
6. Om vi utgår ifrån att man får vara frisk, har du då funderat över hur ditt liv kan se ut efter 
pensionen och kommer du att förändra ditt boende? 
 
7.. Vet du redan nu vad du skulle vilja göra som pensionär? 
 
8. Om du utgår ifrån dina tankar om boende för äldre (75 år och framåt), vad är viktigt för dig 
om du måsta byta boendeform och flytta? Jag vill be dig rangordna följande alternativ: 

 
A. Placeringen / ort   
B. Ekonomin  hyra m.m. 
C. Närhet till Service  omsorg, fotvård, sjuksköterska, restaurang 
D. Kommunikation/buss närhet till buss, taxi, tåg  
E. Aktiviteter  ordnade aktiviteter t.ex. utflykter, målarkurser, 

matkurser, boule m.m. 
F. Samma åldersgrupp de kringboende är i samma ålder 

 G. Utformningen av bostaden bostaden skall vara t.ex. på markplan, uteplats, hiss 
 H. Närheten till familj 
 
11. Är det något alternativ du tycker saknas på listan och som du vill tillägga som viktigt för 
val av boende? 
 
12. Kan du beskriva vad ditt hem betyder för dig? 
 
13. Hur ser du på kommunen och privata former av omsorg? 
 
14. Skulle du vara villig att betala extra för att komma till ett ställe där du ansåg att omsorgen 
är bättre om du eller anhörig till dig var i behov av omsorg? 
 
15. Om du skulle få ekonomisk ersättning att ta hand om dina föräldrar eller annan äldre 
person i behov av omsorg, hur tänker du då? 
 
16. Har du några idéer om hur omsorgen om våra äldre kan bli bättre? 
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17. anser du att ni fyrtiotalister har något gemensamt och tycker du bilden av er som 
framställs av media är riktig? 
 
18. Beskriv ditt liv och dig själv 20 år framåt i tiden, hur går dina tankar? 
 
19. Använder du Internet?  
 
20. Hur ofta motionerar du? 
 
21. Har detta samtal väckt några tankar/funderingar hos dig? 
 
22. Har du några frågor över det vi samtalat om? 
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