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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att undersöka kvinnors upplevelser av att åldras i relation till 

kropp och utseende. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat sex kvinnor 

i åldrarna 63-92 år. Vi har valt att tolka materialet genom en hermeneutisk ansats där 

teman som ”accepterat” respektive ”färglös” där färglös innebär att förlust av färger 

på hår, ögonbryn och läppar identifierats. 

 

Som teoretisk referensram har vi använt SOK-modellen, selektiv optimering med 

kompensation som beskriver en generell anpassningsprocess och den modellen gav 

oss verktyg att urskilja de olika strategier som kvinnorna individuellt använde sig av 

för att hantera åldrandeprocessen. 

 

Resultatet visar att alla sex informanterna accepterat de kroppsliga förändringar som 

åldrandet medfört. De försöker aktivt upprätthålla god hälsa genom fysisk aktivitet, 

val av hälsosammare kost och/eller helt enkelt att acceptera att kroppen har 

förändrats och sätter hinder för aktiviteter som har kunnat genomföras tidigare när 

kroppen var yngre och smidigare.  

 

Vi ser också i vår studie att alla sex informanterna delar upplevelsen av att bli 

”färglösa” som innebär förlust av färger av hår, ögonbryn och läppar. Alla 

informanterna accepterar att förändras utseendemässigt och de kompenserar och 

förbättrar delar som de känner sig missnöjda med. 
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1. Inledning 
 

1.2 Bakgrund 
 
Vi är två kvinnor med många års erfarenhet som vårdare inom äldreomsorgen. Vi har 

i vårt arbete ofta samtalat med äldre kvinnor om hur det är att bli gammal och hört 

uttryck som ”jag förstår inte att jag är 85, jag känner mig bara som 35”. Dessa samtal 

har väckt många tankar hos oss om hur det är att åldras som kvinna, framför allt 

eftersom vi är kvinnor själva. I vår kommande yrkesroll kommer vi också 

fortsättningsvis att möta äldre kvinnors upplevelser av att åldras. Hur hanterar man 

de förändringar som åldrandet innebär, vilka strategier används för att acceptera 

kroppens förändringar. Hur upplevs de förändringar som följer livets gång, som att 

kroppen kanske inte längre är så smidig och följsam i alla lägen, utan istället blir till 

ett hinder och hot för ett självständigt liv. Och hur upplevs det att förändras 

utseendemässigt? Påverkas man av dagens ungdomsfixering och kroppsfixering? 

Vad använder man för referenser att identifiera sig med? TV-kanalerna avlöser 

varandra med det ena programmet efter det andra på temat: Gör om mig så jag blir 

vacker och ser ung ut igen. Den yttersta bekräftelsen på en lyckad ålderdom idag 

verkar vara att se ung och frisk ut. Man förväntas ta ett eget individuellt ansvar för sin 

kropp så att man håller sig frisk och i bra form och utifrån denna norm att se ung och 

frisk ut, ska personen skapa den egna identiteten i förhållande till omvärlden. Denna 

motsägelsefulla bild av hur kroppen och identiteten ska framställas ställs mot den 

åldrande och funktionsnedsatta kroppen.1 Det finns mycket forskning om åldrandet, 

men det behövs mer empiriskt underlag för att generellt kunna uttala sig om äldre 

människor behov. Vi måste skaffa oss kunskaper om äldre människors liv utifrån 

deras egna perspektiv. På så sätt lär vi oss också något om vårt eget samhälle.2  

Med vår studie vill vi skapa en förståelse för äldre kvinnors strategier att hantera 

åldrandet i relation till kropp och utseende.  

 

 
 

                                            
1 Öberg, P. (2005) 
2 Eliasson, R. (1995) 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för äldre kvinnors strategier att 

hantera åldrandet i relation till kropp och utseende. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Vilka funktionellt kroppsliga förändringar upplever kvinnorna att åldrandet har 

medfört?   

2. Vilka utseendeförändringar upplever kvinnorna att åldrandet har medfört?  

3. Hur hanterar kvinnorna dessa förändringar? 
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2. Tidigare forskning 
 
En förutsättning för liv är våra kroppar, vi är våra kroppar och vi är aktiva i världen 

genom våra kroppar. Vi lever allt längre, både som friska och sjuka, och det har lett 

till att frågor om hur förändringar i kroppen bemöts och behandlas i vården och 

omsorgen framför allt för yrkesverksamma inom dessa områden. Allt mer har vi börjat 

dölja och skambelägga våra kroppar eftersom den individuella kroppsuppfattningen 

påverkas av den kontext vi lever i. De sociala och kulturella värderingarna styr våra 

normer. För att förstå detta sammanhang måste människor få komma till tals med 

sina egna subjektiva livshistorier. Att åldras lämnar spår på kroppen som blir till 

markörer för den tid som har gått och genom andras och egna observationer av 

kroppens förändringar blir vi medvetna om vårt åldrande.3  

 
Genom att anlägga ett livsloppsperspektiv på åldrandet kan man identifiera skilda 

kroppar och utifrån detta ställa frågor om kroppens betydelse under livets olika faser. 

De olika faserna styrs av de kulturella normer som finns i det samhälle individen lever 

och som också förändras över tid, vilket i sin tur påverkar frågan om innebörden av 

att vara ung, medelålders eller gammal. Frågan om den normala kvinnokroppen och 

hur gränserna mellan det friska och sjuka dras påverkar kvinnans egen upplevelse 

och förståelse av sin kropp. Det västerländska samhället idag betraktar kroppen som 

ett projekt som individen ska underhålla och förbättra genom träning, diet och till och 

med estetisk kirurgi. 4 

 
Synen på kroppen kan beskrivas både utifrån en samhällelig beskrivning, ett 

utifrånperspektiv, samt ett inifrånperspektiv som beskriver individens egna 

upplevelser av sin åldrande kropp. Dessa två perspektiv skapar olika bilder av 

åldrandet. Det ständiga flödet som bejakar de samhälleliga bilderna av skönhet och 

hälsa uppmanar till att inte resignera inför sitt åldrande. Utseendet blir på så sätt det 

yttre perspektivet på hur väl man har skött om sin kropp, framför allt när det gäller 

den kvinnliga kroppen. 5 

 
Våra kroppar bär på berättelser genom att händelser i våra liv sätter märken på våra 

kroppar som påminnelser om det liv som levts/levs. Kroppen integreras i livet på gott 

och ont eftersom den åldrande kroppen också berättar vad som är möjligt eller inte. 
                                            
3 Jeppsson Grassman, E & Hydén, L-C. (2005) 
4 Olin Lauritzen, S (2005) 
5 Öberg, P. (2005) 
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Vi delar också våra kroppar med andra på olika sätt i livets olika faser och våra 

kroppar utsätts för andras objektifierande blickar. Kroppen värderas utifrån andra 

som kan se saker vi inte själva kan eller vill se. Man kan dela upp informationen om 

kroppen i två delar: den estetiska och den levda kroppen. Den estetiska kroppen 

skapar vi för att passa in i de samhälleliga normerna och referenserna genom kläder, 

motion, bantning och kirurgiska ingrepp. Den estetiska kroppen berättar det vi vill att 

andra ska se. Den levda kroppen hotar däremot att föra in berättelser som vi inte vill 

att den andre ska se och när vi åldras tvingas vi omformulera våra berättelser. Det 

individuella projektet att anpassa den levda kroppen till den estetiska kroppen sker i 

enlighet med de rådande sociala normerna. 6    

 
När kvinnor talar om sina kroppar och utseende ses det i ljuset av en 

åldrandeprocess som accepteras, en ofrånkomlig del av livet samtidigt som en 

ambivalent sorg över den åldrande kroppen infinner sig i beskrivningen. Denna 

mångfasetterade bild framträder och den behöves för att förstå kvinnors subjektiva 

upplevelser av att åldras. Å ena sidan framträder en stolthet över den klädda 

iordningsställda kroppen och å andra sidan ett missnöje med den kropp som inte kan 

förändras medvetet. För att förklara de två motstridiga aspekterna av 

kroppsbeskrivningarna kan man anta att dessa rör två skilda saker, den presenterade 

och manipulerade kroppen respektive den kropp som inte har manipulerats.7 

 
Kroppens sexuella dragningskraft påverkas av olika faktorer beroende på om det är 

kvinnor eller män vi riktar vår uppmärksamhet mot. Jämför man uppfattningarna, 

kvinnor kontra män, framstår skillnaderna tydligt. Synen på mannens sexuella 

dragningskraft ligger i att en manlig kropp definieras som stark och innehåller inga 

motsägelser mellan en attraktiv kropp och en ändamålsenlig kropp. Män förblir 

troligtvis sexuellt attraktiva så länge de kan älska. Att gå från pojke till vuxen man blir 

på så sätt en enklare resa än vad resan från flicka till kvinna blir. För många kvinnor 

upplevs det som en förlust att inte längre se ut som en flicka eftersom de kulturellt är 

tränade i att vilja fortsätta se ut som flickor. Kvinnors sexualitet har också striktare 

villkor och är mer relaterade till utseendet och åldern. Riktlinjen för kvinnlig skönhet 

är att fortsätta ha en fläckfri hud utan rynkor och grått hår. Varje rynka och grått 

                                            
6 Hydén, L-C. (2005) 
7 Krekula, C. (2006)  
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hårstrå blir ett nederlag och förlust av skönheten.  En kvinnas kropp ses också som 

attraktiv när den är tunn och bräcklig vilket också resulterar i att kvinnor oroar sig mer 

än män för att bli överviktiga. Då kvinnor klär upp sig, sminkar sig, fixar håret, bantar 

och gör estetiska kirurgiska ingrepp handlar det inte bara om att hålla sig attraktiv 

utan det handlar även om att försvara sig mot andra människors värderingar. En 

dubbel utsatthet som innebär att äldre kvinnor utsätts för både ålderism och sexism 

eftersom äldre kvinnor inte förväntas kunna leva upp till ungdomliga skönhetsideal då 

de blir äldre.8 

 

I det senmoderna samhället översvämmas vi av budskap som har kroppen i fokus 

utifrån ett ungdomsideal som säger att vi ska hålla oss unga och åldras utan att det 

syns. Studier av hur dessa ungdomsideal upplevs av äldre människor saknas men 

utifrån teoretiska diskussioner kan det förväntas att kvinnor oroar sig mer för 

åldersförändringar än vad män gör. Vid empiriska studier har det framkommit att 

utseendet är viktigare för kvinnor än för män och det gäller för alla åldersgrupper, 

men att andelen kvinnor som är nöjda med sina kroppar ökar med stigande ålder. De 

teoretiska diskussionerna som utgår från att ett samhälle där kvinnors skönhet 

värderas utifrån ungdomlig skönhetsstandard skulle påverka kvinnors 

kroppsuppfattning negativ, får inget entydigt stöd. De empiriska studierna uppvisar 

snarare ett varierat resultat. 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
8 Sontag, S. (1979) 
9 Öberg, P. & Tornstam, L. (1999). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Teorier erbjuder oss en vägledning då vi skall förstå vad det är som driver människor 

att handla på olika sätt och även hur relationer mellan människor bildas. Utifrån 

olikheterna i teorier som finns om människor är det viktigt att vi ser bortom den 

specifika situationen för att på så sätt hitta en förståelse för hela sammanhanget.10 

 

Vi ska i detta avsnitt redogöra för vår valda teoretiska utgångspunkt. Vi är väl 

medvetna om att det finns en mängd olika teorier och forskning om ämnet åldrande 

och aspekter kring åldrandets fenomen. Men utifrån vår studie där vi har valt att 

fokusera på kvinnors upplevelser av de förändringar som åldrandet medför i relation 

till förändringar i kropp och utseende kommer vi att utgå från ett valt teoretiskt 

perspektiv: den så kallade SOK-modellen, selektiv optimering med kompensation, 

som beskriver en generell anpassningsprocess. 

 

3.1 Val av teori 
 
Åldrandet medför såväl biologiska, medicinska, kognitiva som sociala förändringar 

och SOK-modellen är en modell som speglar samspelet mellan vinster och förluster, 

mellan utvecklingsorienterad formbarhet och åldersrelaterade gränser. Modellen kan 

då användas till att presentera olika principer för individuella tankar och handlingar. 

SOK-modellen kan ses som en generell ram som är användbar under hela livets 

olika utvecklingsprocesser. Modellen förklarar valda strategier för ett effektivt 

åldrande utifrån den ökande biologiska sårbarheten och minskade 

förmågor/resurser.11  

 

                                            
10 Nilsson, B. (1996) 
11 Baltes, P & Baltes, M (1990) 
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SOK-processen tar fasta på den signifikanta och dynamiska utvecklingen vid 

åldrandet utifrån förluster av de biologiska, mentala och sociala reserverna. 

 

Figur 1. Sammanfattning av dynamiken i SOK-modellens anpassningsprocess. Källa: Baltes & 
Baltes,(1990,s.22)  
 

SOK-modellen innehåller tre integrerade element och processer. Först kommer 

elementet Selektion (S), som hänvisar till en ökad begränsning av individens 

livsutrymme och som gör att individen fokuserar på de livsområden som har en hög 

prioritet. Selektion är en urvalsprocess som innebär att individen anpassar sina 

subjektiva förväntningar för att finna tillfredsställelse och känna personlig kontroll 

utifrån de livsområden som individuellt har valts. Denna selektion kan också innefatta 

nya eller transformerade områden och mål i livet.12  

 

Det andra elementet, Optimering (O), handlar om att individen väljer att engagera 

sig i beteenden som berikar och förstärker deras valda livsområden. Individen 

optimerar de resurser som kan förstärkas eller övar upp nya färdigheter eller 

förändrar ansträngningsnivån. Optimering innebär med andra ord att individen aktivt 

förvärvar och investerar i de valda områden som är relevanta för att uppnå de 

uppsatta målen. När optimering av tillgängliga resurser inte längre räcker, 

kompenserar individen detta genom olika former av nya resurser eller genom att ta 

hjälp av tekniska hjälpmedel.13 

 

Det tredje elementet, Kompensation (K), används när specifika förmågor har gått 

förlorade eller har sjunkit till en så låg nivå att individen måste kompensera genom att 

använda sig av teknologiska hjälpmedel eller ändrat tankesätt.14 

 

 

                                            
12 Baltes, P & Baltes, M (1990) 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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3.2 Ett exempel på SOK-modellen 
 
En person som utmärkt sig som maratonlöpare hela sitt vuxna liv och vill fortsätta 

prestera på samma nivå även som äldre behöver investera mer tid och energi i sin 

träning. En konsekvens kan då bli att personen måste minska eller ge upp andra 

aktiviteter som stjäl tid från löpträningen (S) samt öka träningsmängden och få ännu 

bättre kunskaper i kost och livsföring för att optimera konditionen (O), och slutligen 

måste personen också bli expert på tekniker som t.ex. vilka skor som är bäst 

lämpade för att undvika skador och om skador uppkommer hur man bäst behandlar 

dessa för att minimera en försämring av prestationen (K). Genom att kombinera 

dessa element av SOK-modellen, bidrar dessa till att maratonlöpningen kan utövas 

även på äldre dar.15 

                                            
15 Baltes, P & Baltes, M (1990) 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt ska vi presentera och motivera vårt val av kvalitativ metod. Vi ska 

också presentera vårt tillvägagångssätt och urval av de informanter som har deltagit i 

vår studie. Vi beskriver hur vi har genomfört studien och hur vi har valt att bearbeta 

vårt insamlade material. Vi kommer också att göra metodologiska reflektioner och till 

sist avsluta metodavsnittet med en presentation av de etiska övervägandena.  

 

4.1 Val av metod 
 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för äldre kvinnors strategier att 

hantera åldrandet i relation till kropp och utseende. Vi har därför valt att använda oss 

av en kvalitativ studie där vi fokuserar på äldre kvinnornas upplevelser av hur de 

hanterar sitt åldrande utifrån två valda teman: kropp och utseende. För att lyckas 

med vår ansats valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer/samtal. Valet 

av ett kvalitativt tillvägagångssätt ger oss möjligheterna att låta varje individ berätta 

om sina egna upplevelser och strategier av att åldras och på så sätt få en djupare 

förståelse än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats.16 Den kvalitativa 

analysens målsättning är att gå från helhet till del vilket innebär att man för en dialog 

mellan det sammantagna resultatet och delen som är varje intervju för sig och på så 

sätt urskilja de kännetecken och betydelser som är relevanta för det fenomen vi 

undersöker.17 

 

Genom att gå från helheten, i det här fallet det sammantagna resultatet av alla 

intervjuerna, till delen innebar att vi kunde urskilja intervjupersonernas individuella 

olikheter och på så sätt också analysera de individuellt olika upplevelserna utifrån 

våra tre frågeställningar, kroppsliga förändringar, utseendeförändringar och hur 

kvinnorna hanterar dessa förändringar. Vi läste de transkriberade texterna flera 

gånger och för varje genomläsning utkristalliserades varje persons individuella 

upplevelser allt tydligare samt att det utkristalliserades gemensamma teman.   

 

Intervjuerna bandades och följer en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1) med 

fasta frågor som har utgått från våra tre valda frågeställningar. Vår roll som 

                                            
16 Tornstam, L. (2005) 
17 Starrin, B. (1994) 
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intervjuare blev att vara uppmärksamma och fokuserade på att samtalen var 

relevanta utifrån våra frågeställningar och höll sig inom vald intervjuguide.18  

 

Innan intervjuerna tog vi genom ett telefonsamtal och brevledes (bilaga 2) i god tid 

kontakt med våra informanter och förklarade syftet med vår studie och informerade 

om att vi skulle använda oss av en bandspelare, om tillåtelse gavs, under själva 

intervjun men att ljudupptagningen skulle förstöras när uppsatsen blev godkänd. Vi 

har även informerat om att materialet är konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst, att bandupptagningen, om tillåtelse har givits, kommer 

att förstöras när uppsatsen är klar, att inga personuppgifter kommer att röjas och att 

alla uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Informanterna har 

också blivit erbjudna att ta del av resultatet innan publicering. Kontaktuppgifter till oss 

intervjuare bifogades i brevet. Intervjuerna genomfördes sedan hemma hos 

respektive informant. Därefter har intervjuerna transkriberats och bearbetats utifrån 

en hermeneutisk ansats genom att vi har tolkat vårt material utifrån en sammantagen 

bild av informanternas svar samt använt oss av vårt bakgrundsmaterial och valda 

teoretiska utgångspunkt. Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger 

och utifrån våra frågeställningar, kropp och utseende, sorterades materialet in i två 

delar, upplevelserna att åldras utifrån kropp och utseende.   

 

4.2 Urval 
 
Vi har valt att intervjua sex informanter, tre som tillhör åldersgruppen yngre–äldre, 

vilka representeras av åldersgruppen 60–75 år och tre informanter som tillhör 

kategorin äldre–äldre, vilket motsvarar åldersgruppen 76 år och äldre. För att få ett 

bredare perspektiv på vår empiriska studie valde vi medvetet denna uppdelning av 

åldrar. Vi hoppas att detta strategiska urval kommer att ge oss en bred och varierad 

bild av våra valda teman och en möjlighet till jämförelser åldersgrupperna emellan. 

Vår intention med vår studie är inte att få ett resultat som på ett kvantitativt sätt kan 

användas till ett generaliserande syfte på en större population, utan att få ett urval av 

informanter som representerar och kan skapa en förståelse för det vi vill belysa med 

vår undersökning.19  

 

                                            
18 Jfr. Lantz, A. (1993) 
19 Jfr. Tornstam, L. (2005) 
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Intervjupersonerna valdes strategiskt utifrån sin ålder och utifrån att vi ville vara säkra 

på att få variation i svaren. Informanterna valdes genom personliga kontakter i vår 

närmiljö och vi är väl medvetna om att detta tillvägagångssätt kan påverka våra 

intervjuer både positivt och negativt. En avgörande faktor till att vi valde att intervjua 

personer i vår närmiljö var att vi ansåg att det skulle vara lättare att få kvinnorna att 

”våga” öppna sig under intervjun och svara ärligt på våra ganska intima frågor. Trots 

detta är de valda frågeställningarna svåra ämnen och genom att vi som intervjuare 

hade mer eller mindre personkännedom om intervjupersonerna kan det ha varit en 

faktor som gjorde att intervjupersonerna höll viss information dold för oss. Vi har, som 

intervjuare, försökt hålla ett så professionellt förhållningssätt som möjligt till samtliga 

informanter för att på så sätt eliminera skillnader i våra intervjusituationer. 

 

4.3 Analysmetod 
 

Vid en kvalitativ undersökning ska man beskriva, tolka och förstå sitt insamlade 

material.20 Vi har utifrån denna utgångspunkt valt att använda oss av ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt i vår bearbetning av vårt material, eftersom syftet 

med en hermeneutisk tolkning är att finna en giltig förståelse av en texts mening. 

 

En hermeneutisk ansats är att nå en förståelse för någon annans livsvärld och 

hennes relation till den. Det insamlade intervjumaterialet görs om till en text som 

tolkas genom att man skapar teman. Förståelsen av den nedskrivna intervjun, texten, 

förklaras genom en s.k. hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska cirkeln kan 

beskrivas som en bearbetningsprocess som innebär att helheten och delarna 

inverkar på varandra så att enskilda delars mening förändrar meningen hos helheten 

och tvärtom. Denna process pågår tills en rimlig slutsats fri från inre motsättningar 

har uppnåtts.21 

 

Genom en hermeneutisk ansats kan man finna det som finns dolt i en text. Men för 

att finna det dolda måste materialet delas upp i mindre delar och man söker ord 

och/eller teman som kan sättas in i en ny förståelse. En persons livsvärld och hennes 

relation till den tillsammans med andra personers livsvärldar och liknande 

upplevelser kan tillsammans skapa ny förståelse av ett fenomen. Sammantaget kan 

                                            
20 Kvale, S. (1997) 
21 Kvale, S. (1997) 
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det ge en helhet som inte tidigare har varit uppenbar.22 Det hermeneutiska 

tillvägagångssättet har på så sätt fört oss fram till en förståelse av texten och givit 

den en ny mening. 

 

Målsättningen med den hermeneutiska ansatsen är att vi ska försöka förstå helheten 

av handlingar och företeelser som sker genom att se till varje del för sig som en egen 

helhet, för att på så sätt få en inlevelse och förståelse av det som sker. Genom att 

utgå ifrån en första tolkning av helheten väljer vi att försöka tolka de enskilda delarna 

var för sig genom att skapa teman för att därefter återigen försöka tolka helheten. På 

så vis fördjupar vi vår insikt i vår tolkning av materialet och får en vidare aspekt av 

helhetsresultatet. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi läst de 

transkriberade intervjuerna både tillsammans och var för sig, och i vårt försök att 

skapa en mening i texterna har vi funnit två teman: accepterat och ”färglös”, som 

innebär förlust av färger på hår, ögonbryn och läppar som bildar den referensram 

som vi kommer att använda oss av i vår tolkningsprocess.  

 

4.4 Metodologiska reflektioner 
 
Sett utifrån valt ämne i vår studie ansåg vi det mest lämpligt att använda oss av en 

kvalitativ metod eftersom vi har önskat få en djupare förståelse. Syftet med vår studie 

är att få en bild av hur äldre kvinnor upplever sitt åldrande utifrån förändringar i kropp 

och utseende. Genom vårt val att använda oss av halvstrukturerade intervjuer fick vi 

möjligheten att ta del av informanternas egna upplevelser kring åldrandet sett utifrån 

de valda frågeställningarna som vår studie har utgått ifrån, och på så sätt ”komma 

informanterna närmare” än vad som är möjligt genom en kvantitativ ansats. Den 

kvalitativa metoden är att föredra när man, som i vår studie, vill fånga informanternas 

egna upplevelser och erfarenheter av att åldras. Vi har ordagrant transkriberat 

intervjuerna och på ett sanningsenligt sätt återgett informanternas berättelser. 

Giltigheten i informanternas utsagor kan naturligtvis ändå diskuteras men vår studie 

utgår ifrån informanternas berättelser och det blir på så sätt den sanning som vi utgår 

ifrån. I kvalitativa intervjuundersökningar kan intervjusituationen och/eller 

”personkemin” mellan intervjuare och respondent påverka vilka svar som 

respondenten ger.23 Om någon annan valde att upprepa våra intervjuer skulle 

                                            
22 Alvesson, M & Sköldberg, K. (1994) 
23 Bjereld, U m.fl. (2002) 
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troligen en viss skillnad i resultatet framkomma. Men vår tolkning, utifrån våra 

intervjuer, är att de centrala delarna av vårt resultat skulle bestå trots att varje 

intervjusituation är unik. Vi har i vår studie valt att förtydliga informanternas svar med 

följdfrågor och återkoppling samt vid vissa tillfällen upprepat svaren som 

informanterna givit oss för att på så sätt förstärka tillförlitligheten i vår studie. 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

I vår kvalitativa studie har vi fått del av våra informanters upplevelser och tankar och 

det kräver ett etiskt förhållningssätt till både det insamlade materialet och de 

personer som har deltagit i våra intervjuer. Det är viktigt att ha ett respektfullt 

förhållningssätt både till de människor som vi använder oss av i vår forskning, men 

också till vår roll som forskare. Vi ska vara nyfikna och skeptiska/kritiska till vår 

förförståelse som är våra förvärvade kunskaper och uppfattningar, våra antaganden 

om åldrandet, till vedertagna teorier och definitioner och till vårt empiriska material. 

Det är också viktigt att vi gör ett medvetet perspektivval och öppet redovisar dessa 

samt att vi som forskare undviker ett uppifrån–utifrånperspektiv.24 

 

Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets etiska regler som följer Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) tidigare formulerade principer.  

Dessa riktlinjer ska ses som en hjälp för forskaren att bedriva en etiskt korrekt 

forskning som inte skadar den enskilde individen som deltar i studien och som en 

vägledning för forskaren i sin planering av studien. Det är också viktigt att forskaren 

vid lämplig tidpunkt erbjuder berörda personer att ta del av forskningsresultat innan 

de publiceras. Riktlinjerna ersätter inte forskarens eget ansvar och bedömning. 

Vetenskapsrådets riktlinjer tar upp två grundläggande och nödvändiga krav. Det 

första är forskningskravet som innebär att forskaren ska utföra viktig och kvalitativt 

god forskning. Det andra kravet är individskyddskravet som innebär att forskaren har 

ansvar för att individen inte utsätts för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning och skyddas mot otillbörlig insyn i sina livsförhållanden. Forskaren ska 

informera de individer som deltar i studien om forskningsarbetets syfte. Information 

ska också ges om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen bör även innehålla alla de delar i undersökningen som 

                                            
24 Jfr. Eliasson, R. (1995) 
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rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. I informationen ska det också 

framgå vem/vilka som är ansvariga för studien så att kontakt kan tas med ansvarig 

forskare. Forskaren ska också ansvara för det insamlade materialet så att det inte 

används eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.25 

 

Vi har i god tid innan intervjuerna informerat intervjupersonerna om syftet med vår 

studie och att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan 

om de så önskar. Vi har även tagit hänsyn till konfidentialiteten genom att vi har 

klargjort att deras identiteter inte ska röjas, då inga namn kommer att användas. Vi 

har istället i vår presentation valt att använda oss av förkortningen IP (intervjuperson) 

och ett nummer för varje individ. Intervjuerna spelades in på band efter att 

intervjupersonerna lämnat sitt samtycke. 

                                            
25 Gustavsson, B, Hermerén, G & Petersson, B (2005) 
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5. Empiriskt resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt resultat av den empiriska undersökningen. 

Vi har valt att göra detta i en löpande text indelat i två avsnitt. Ett avsnitt som 

presenterar de respektive åldersgruppernas resultat utifrån frågan om vilka 

förändringar som åldrandet har medfört i fråga om den funktionella kroppen samt ett 

avsnitt som presenterar de respektive åldersgruppernas resultat utifrån frågan om 

vilka förändringar som åldrandet har medfört i fråga om utseendet.  

 

Yngre–äldre representeras av 60–75-åringar och äldre–äldre av åldersgruppen 76 år 

och äldre.  

 

Genom intervjuerna med de sex kvinnorna ville vi försöka skapa en förståelse för 

äldre kvinnors strategier att hantera åldrandet i relation till kropp och utseende.  

 

Vi börjar med att ge en kort presentation av intervjupersonerna, som vi ha valt att 

förkorta till IP. 

 

• IP 1 är en kvinna på 67 år. Änka sedan 2000. Lever ensam i eget hus. Har tre 

söner, varav den ena dog i unga år, samt barnbarn. Började yrkesarbeta först 

efter att hennes barn hade vuxit upp. Är numera pensionär. 

 

• IP 2 är en kvinna på 63 år. Är gift och bor i lägenhet. Har tidigare haft hus. Har 

tre barn, varav ett är fosterbarn, samt barnbarn. Arbetar som områdeschef 

inom handikappomsorgen.  

 

• IP 3 är en kvinna på 66 år. Har reumatism. Är gift och bor i eget hus. Har två 

döttrar och barnbarn. Har arbetat bl.a. i fabrik och har varit fackligt och politiskt 

engagerad. Är numera pensionär.  

 

• IP 4 är en kvinna på 92 år. Rullstolsburen sedan 2005 på grund av utslitna 

höftleder. Är änka sedan 1976. Lever ensam i en servicelägenhet. Har tidigare 

bott i lägenhet. Har en dotter och barnbarn. Har tidigare arbetat på ett tvätteri. 
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Är numera pensionär. 

 

• IP 5 är en kvinna på 79 år. Har reumatism. Är gift och bor i lägenhet. Har två 

barn, en dotter och en son, och barnbarn. Har tidigare arbetat i klädaffär och 

hjälpt sin make med kontorssysslor i hans företag. Är numera pensionär. 

 

• IP 6 är en kvinna på 76 år. Har artros i knäna. Är gift och bor i hus. Har fem 

barn, två döttrar och tre söner, och barnbarn. Har tidigare arbetat bl.a. på 

posten och i skogen med att plantera gran. Är numera pensionär. 
 

5.1 Den funktionella kroppen 

5.1.1 Resultatet av den empiriska undersökningen av åldersgruppen 
yngre–äldre 
 
När vi tittar på vårt empiriska resultat vad gäller informanternas uppfattningar om sin 

kropp och dess förändringar blir vår sammantagna bild att de har accepterat att 

kroppen har förändrats med åren och att utseendet är en del av kroppsuppfattningen. 

Informanterna har valt att använda sig av lite olika tillvägagångssätt för att komma 

fram till ett accepterande av sina kroppsliga förändringar, men det gemensamma är 

att informanterna aktivt försöker upprätthålla god hälsa och kondition genom att röra 

på sig och äta bra.  

 

IP 1 säger att det faktiskt syns på hennes kropp att hon har fött tre barn men att hon 

är tacksam att hon inte har drabbats av några större ”krämpor” med stigande ålder. 

Hon anser sig vara i god form för sin ålder och hon har inga problem med att vara ute 

i skog och mark och gå långa sträckor.  

 

IP 2 beskriver också sig själv som spänstig och att hon försöker motionerna så 

mycket som möjligt. Hon framhåller också att hon inte har fått några celluliter än och 

att hon tycker att det är skönt. Men samtidigt är hon ambivalent vad gäller sin egen 

kroppsuppfattning. Hon beskriver sin saknad att inte längre vara en fruktsam kvinna 

med allt vad det innebar för hennes kvinnlighet. Hennes tillvägagångssätt för att inte 

känna sig för gammal är att använda sig av kvinnor som är äldre än vad hon är själv 
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som förebilder samt att jämföra sig själv med andra kvinnor i samma ålder som hon 

själv för att på så sätt framhäva sina egna fördelar.  

 

IP 3 berättar att hon var relativt ung när hon kom i klimakteriet och att detta stadium i 

livet gick henne relativt obemärkt förbi då hon aldrig mådde dåligt under denna tid. 

Däremot har hon gått upp mycket i vikt, vilket ibland gör att hon känner sig lite 

otymplig och hon lider av ständig reumatisk värk i lederna. För att försöka bibehålla 

sin rörlighet så mycket som möjligt är hon noga med att försöka gå ut och gå med 

hunden så mycket som möjligt och försöker tänka på vad hon äter. Hon brukar 

jämföra sig med sina väninnor som också klagar på värk trots att de inte har 

reumatism och finner en förtröstan i att det kanske inte är bättre för någon annan 

heller i samma ålder.  

 

”Visst är jag lite stelare i lederna nu än när jag var 20 men jag närmar mig ju 

faktiskt 70 och är ändå så rörlig och alert som jag är… ” (IP 1) 

 

”Kan hon se ut så där när hon är 65 år, så kan jag också se ut så när jag är 

65, man kan ju inte tro att hon är 65 brukar jag tänka.”(IP 2) 

 

”Det är synd att jag är så stel i kroppen, jag är ju bara 66 men stel som en 

80- åring. Men man får göra det bästa av situationen, jag försöker gå ut och 

gå så mycket jag bara kan och i alla fall försöka att inte äta så mycket gott.” 

(IP 3) 

 

Våra tre yngre–äldre informanter använder sig av lite olika sätt att acceptera sitt 

kroppsliga åldrande men sammanfattningsvis är det gemensamma 

tillvägagångssättet att försöka bibehålla sin rörlighet och lyfta fram kvaliteter hos sig 

själva som ger dem det självförtroende de behöver för att acceptera sin kropp precis 

som den är. 

 

 19



5.1.2 Resultatet av den empiriska undersökningen av åldersgruppen 
äldre–äldre 
 
Vi kan konstatera att sammanfattningsvis har våra tre äldre–äldre informanter 

accepterat sina kroppsliga förändringar. Dessa förändringar upplevs som något helt 

naturligt. De har levt sina liv så länge, har hunnit med så mycket roligt och ser på så 

sätt de fysiska hindren som kommer med åren som något helt naturligt.  

 

IP 4 beskriver sig själv som en person som har varit väldigt lång och rak i kroppen 

men att hon med åren har krympt ihop och blivit ”knölig” både här och där. För att 

dölja sin ”knöliga” kropp har hon lärt sig att dölja den med kläder. Hon väljer 

medvetet plagg som inte förstärker hennes tillkortakommanden. Förr tyckte hon om 

att promenera och vara i rörelse men p.g.a. sitt funktionshinder kan hon inte det 

längre. Kroppen begränsar hennes liv. Hon är allt mer beroende av hjälp från 

personalen på boendet och har tvingats acceptera det. Men hon har valt att inte 

grubbla så mycket och försöker hålla humöret uppe.  

 

IP 5 har samma erfarenheter av att det är kroppen som sätter gränserna. Men hon 

har lärt sig att kämpa mot smärtan i lederna för hon har alltid varit envis och det 

tänker hon fortsätta att vara. Hon använder sig av olika tillvägagångssätt för att ”stå 

ut” med smärtan som t.ex. massage och handledsskydd och genom att fokusera på 

de positiva effekterna att hålla sig i rörelse ger.  

 

IP 6 säger att hon alltid har varit stark och att det aldrig har varit några problem att 

arbeta men att det nu är framför allt hennes knän och leder som sätter stopp för det. 

Men hon konstaterar ändå att det är en naturlig följd av att åldras och att man måste 

acceptera det och kämpa ändå. Hon har märkt att hon mår bättre om hon håller sig i 

rörelse trots smärtan. Men samtidigt försöker IP 6 att anpassa sig till sin situation 

genom att välja ”lättare” terräng vid bärplockning och gymnastiserar för att vara 

smidig. Hon försöker också planer sin dag så att hon slipper gå i trapporna hemma 

onödigt ofta.  
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”Man kan ju säga att man behöver hjälp med allting… Så… ja… men det 

är som jag tänker ibland, man får finna sig i det, man får vara glad så 

länge man kan ha humöret i gång och så där, så att man inte faller i 

grubblerier alldeles.” (IP 4) 

 

”… jag är ledsen över att jag har så mycket värk i händer, armar och ben 

men jag är ju den som inte ger mig! Allting sätter väl sina spår, det är ju 

inget konstigt med det.”  (IP 5) 

 

”… ja nu är det ju begränsningar, men sen har jag väl tänkt att det blir så 

här, det är ju åldern, det fungerar ju det här vanliga, fungerar väl skapligt, 

men det har ju blivit begränsat eftersom jag har ont och har svårt att röra 

mig. Men samtidigt märker jag ju att jag måste röra på mig för annars blir 

det ju helt stopp det märker jag ju. Men om jag kämpar på med att hålla 

igång så tror jag nog att jag ska klara rätt mycket.”  (IP 6) 

 

Informanternas accepterande av sina kroppsliga förändringar finner vi i samtliga av 

de tre intervjuerna med åldersgruppen äldre–äldre samt ett konstaterande att det är 

en naturlig process att mista fysiska funktioner när man bli äldre och att man får 

räkna med att kroppen inte längre fungerar helt tillfredsställande. 

 

5.2 Utseendet 

5.2.1 Resultatet av den empiriska undersökningen av åldersgruppen 
yngre–äldre 
 
Vad gäller de yngre–äldre kvinnornas upplevelser av att förändras utseendemässigt 

framträder det en gemensam bild av att bli ”färglös” som innebär förlust av färger på 

hår, ögonbryn och läppar. Att med åren tappa sina forna färger är en upplevelse som 

de delar med varandra.  

 

IP 1 konstaterar att hon har förändrats utseendemässigt under åren, men att det inte 

kom som någon överraskning att det skulle bli så här. Att åldras är något som tillhör 

livets gång och något som hon aldrig har varit rädd för. Däremot har hon alltid varit 
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mån om hur hon är klädd och ser ut och det har blivit ännu viktigare nu när hon har 

blivit äldre och gråare.  

 

IP 2 använder sig mer av makeup nu än vad hon gjorde när hon var yngre eftersom 

åldern har blekt hennes egna färger. Utseendet betyder mycket för henne och har 

blivit allt viktigare med åren. Tidigare när hon var ung var det inte lika viktigt med 

utseendet. Hon vill gärna se fräsch ut och är väldigt noga med hur hon ser ut i håret 

och hur hon är klädd numera. Hon försöker också gå ner i vikt. 

 

IP 3 säger att hon självklart bryr sig om sitt utseende fortfarande. Hon tycker att det 

är viktigt att man inte slutar bry sig om sitt utseende bara för att man blir äldre. Det är 

snarare tvärtom, hon tror att man ligger illa till den dag man slutar att bry sig om sitt 

utseende. IP 3 tycker att det är viktigt att sminka sig och försöka se bra ut, hon solar 

gärna lite för att få färg så att hon inte känner sig så blek. Men hon tror inte på att 

man blir lyckigare av att göra kirurgiska ingrepp för att bättra på utseendet. IP 3 anser 

att media idag påverkar människors självförtroende och att det inte är accepterat att 

bli gammal vilket kan påverka människors psykologiska balans. 

 

”Jag har nästan inga ögonbryn kvar, håret har blivit grått och tunnare, 

ögonfransarna är nog kortare än förut, och ja jag har en hel del rynkor, 

speciellt runt ögonen ser jag, men så tokig ser jag ändå inte ut va?” 

(IP 1) 

 

”Utseendemässigt tycker jag att den största förändringen är att jag har 

gått upp i vikt och att man har blivit gråhårig, man tappar liksom en hel 

del färg genom åren… ” (IP 3) 

 

 ”Jag är mer mån om att se fräsch ut i dag, jag målar mig och månar om 

hur jag är klädd, känner jag mig inte som 40 så kan jag åtminstone med 

utseendet försöka se yngre ut än vad jag är.” (IP 2) 

 

”I media i dag så får man inte bli gammal, man får i alla fall inte se 

gammal ut… jag försöker i alla fall att se fräsch ut genom att sola och 

sminka mig.”  (IP 3) 
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Alla tre informanterna är måna om sina kroppsliga funktioner och sitt utseende och 

det är inte något som avtar med åldern, snarare tvärtom. 

5.2.2 Resultatet av den empiriska undersökningen av åldersgruppen 
äldre–äldre 
 
Även hos dessa tre äldre–äldre informanter finner vi att de upplever sig vara 

”färglösa”. Hår, ögonfransar, ögonbryn, läppar, hud allt har bleknat med åren. 

Tillvägagångssätten för att avhjälpa detta är lite olika, men syftet är detsamma, att få 

tillbaka lite av den forna färgen.  

 

IP 4 är noga med att vara hel, ren och fint klädd, gärna med lite färg. Hon försöker 

undvika grått, svart och storblommigt för det har gamla tanter och hon vill absolut inte 

se ut som en sådan. Hon har tappat sina ögonbryn och håret har blivit väldigt tunt 

men hon fortsätter att sköta om det och är noga med att gå till frisörskan regelbundet.  

 

IP 5 lägger i första hand fokus på mannens behov eftersom han är väldigt 

hjälpbehövande och sina egna behov och önskemål kommer längre ner på ”listan”. 

Hon tycker inte att utseendet är så viktigt men vill gärna ha lite färgad hudkräm i 

ansiktet när det är vinter och hon inte haft någon möjlighet att vara ute i solen. Hon 

går inte heller ut utan sitt läppstift och återkommer hela tiden till att hon ser insjunken 

och tråkig ut kring ögonen.   

 

IP 6 upplever också hon samma sak som de andra två informanterna, att hon har 

blivit färglös. Som ung använde hon inte någon makeup alls men nu använder hon 

läppstift ibland och tonar håret. Samtidigt finner hon förtröstan i att gamla bekanta 

som hon springer på ute på staden fortfarande känner igen henne och att hon har fått 

vara frisk. 

 

”Nu har jag köpt en ny dräkt i alla fall… i ljust lila, varför ska man ha grått 

och svart å sånt där för jämnt? Jag vill inte ha nå skarpa färger heller och 

framför allt inte nåt sånt där hemskt storblommigt heller. Det har gamla 

tanter mycket tycker jag… lite färg vill jag ha men inte för skarpa.” (IP 4) 
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”Jag har alltid brunkräm innan vi går ut och handkräm när vi har tvättat 

oss på kvällen och jag går aldrig ut utan läppstift sen jag blev så här grå 

över ögonen.”  (IP 5) 

 

”… jag kan inte fixa med ögonen [kan inte använda mascara och 

ögonskugga] när jag inte ser utan glasögon då blir det ju tokigt. Utan det 

är ju läppstift på sin höjd... . Man får vara glad att man har varit frisk, går 

man på hälsokontroll och tycker att man känner sig usel och de säger att 

det inte är något fel, då får man vara glad.” (IP 6) 

 

”Inte förrän nu på äldre dagar för ungefär tio-tolv års sedan började jag 

på att använda hudkräm för att jag började se att rynkorna kom. De kom 

så häftigt. Så där som om de går i perioder, man åldras i perioder men 

man växer ändå med det. Sen är jag bara sån att jag accepterar. Jag är 

jag och därmed jämt. Dom känner ju ingen mig folk i alla fall, jag har ju 

inte förändrats så mycket.” (IP 6) 

 

Många förändringar utseendemässigt sker när informanterna åldras men deras 

tillvägagångssätt skiljer sig inte nämnvärt åt. Sammanfattningsvis visar vårt empiriska 

resultat på att när informanterna förlorar ett attribut kompenserar och framhäver de 

något annat hos sig själva.  
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6. Analys 
 
I vår analys kommer vi att koppla samman vårt tematiserade empiriska resultat med 

vår teoretiska utgångspunkt, den socialgerontologiska copingmodellen kallad SOK. 

Strukturen på analysen grundar sig på uppdelningen av presentationen av vårt 

empiriska material som också utgår från våra frågeställningar som handlar om vilka 

förändringar som åldrandet har medfört i fråga om funktionellt kroppsliga och 

utseendebaserade förändringar och hur dessa kvinnor hanterar detta. Det har visat 

sig att SOK-modellen inte är helt oproblematisk att använda på vårt empiriska 

material eftersom de tre elementen går in i varandra och det är svårt att urskilja när 

det ena elementet slutar och det andra tar vid. 

 

6.1 Den funktionella kroppen 

6.1.1 Åldersgruppen yngre–äldre 
 
Ett prioriterat mål för IP 1 är att ha hälsan i behåll vilket kan ses som en 

selektionsstrategi (S) . IP 1 optimerar (O) detta genom att fokusera på att hon inte 

har några större krämpor och är i god form för sin ålder. Hon säger själv att det syns 

på hennes kropp att hon har fött tre barn men att hon som sagt var inte har några 

större krämpor. Hon beskriver hur hon kan vara ute i skogen och gå långa sträckor 

precis som när hon var ung och medvetandegör det faktum att hon inte är 20 år 

längre utan närmar sig 70. Hon anser sig både rörlig och alert trots sin stelhet.  

 

Även IP 2 väljer att fokusera på att hon fortfarande är spänstig och att hon 

fortfarande kan motionera mycket. Hon lyfter också fram att hon inte har några 

celluliter än och att hon tycker det är skönt. Detta kan ses som en selektion (S) som 

IP 2 använder sig av. Och genom att motionera för att bibehålla sin spänstighet 

optimerar (O) hon sin träning. IP 2 kompenserar (K) sina kroppsliga förändringar 

genom att använda sig av förebilder som är äldre än henne själv. Genom att 

resonera med sig själv kring dessa förebilder skapar hon nya tankesätt som 

förstärker hennes, förhoppningsvis, positiva upplevelser av sin kropp. Samtidigt 

upplever hon en saknad av att inte vara en fruktsam kvinna längre som hon anser är 

ett signum för kvinnlighet.   
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En kraftig viktuppgång, reumatisk värk och stela leder tacklar IP 3 genom att göra det 

bästa av situationen. Genom att försöka göra det bästa av situationen använder sig 

IP 3 av selektionsstrategin (S) och fokuserar på den uppgiften.  Hon använder sig 

både av en optimerings- och kompensationsstrategi (O+K) genom att samla kraft i att 

även hennes väninnor som inte lider av reumatism också klagar på stela leder. 

Genom att lägga fokus på att komma ut med hunden och se den motionen som 

tillräcklig för att hålla sig något så när i god form trots värk och stelhet använder hon 

sig också av optimeringsstrategin (O) men strategin kan även ses utifrån att hon 

kompenserar (K) ytterligare med att tänka på vad hon äter för att förstärka ett nytt 

tankesätt. 

 

6.1.2 Åldersgruppen äldre–äldre 
 
Ett prioriterat mål för IP 4 är att hålla humöret i gång och att inte grubbla så mycket 

vilket är en selektion (S). Hennes förluster är stora på grund av att hennes 

funktionsnedsättning gör att hon behöver ha hjälp med så mycket av personalen på 

boendet och tvingas finna sig i det. Men genom en att välja att inte grubbla på 

situationen använder hon sig av en optimeringsstrategi (O). Kompensationsmässigt 

(K) ändrar hon sitt tankesätt för att klara av sitt stora hjälpbehov. IP 4 nämner också 

ytterligare en strategi hon använder sig av för att dölja sin funktionsnedsatta kropp 

och det är att fokusera på sin klädsel. Genom att anpassa klädseln så att det inte 

syns lika tydligt hur sned hon är kan det ses som en optimeringsstrategi (O) men att 

det även kan ses som en kompensation (K) genom att flytta fokus från det som hon 

har förlorat och inte styr över själv, till något hon själv kan påverka genom sina val av 

kläder i syfte att dölja.  

 
IP 5:s prioriterade mål är att inte ge sig, vara envis och kämpa mot smärtan i sin 

kropp och leder, selektion (S). Hon väljer också att vara i rörelse så mycket som 

möjligt för att inte bli stel och få ont vilket gör att hon inte kan titta på en hel film på 

TV men har accepterat detta genom att använda sig av optimering (O) och väljer att 

fokusera på den positiva effekten av att vara i rörelse istället för att se till förlusten av 

inte kunna sitta stilla längre stunder. Hon använder sig av olika kompensatoriska (K) 

hjälpmedel för att motverka smärtan genom användandet av handledsskydd och 

massage vilket hon tycker fungerar för henne. 
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En acceptans av de kroppsliga förändringarna som kommer med åldern och att 

kämpa på med gymnastik för att hålla sig smidig kan ses som en selektionsstrategi 

(S) som IP 6 använder sig av. Hon kompenserar även sina försämrade fysiska 

möjligheter att gå i t.ex. trappor med att planera hur och när hon behöver använda 

sig av trapporna och har förändrat sina anspråksnivåer genom att välja bättre, lättare 

terräng vid bärplockning och på så sätt ändå komma ut i naturen, vilket är både en 

optimerings- och kompensationsstrategi (O+K). 

 

6.1.3 Sammanfattning 
 
Utifrån vårt empiriska resultat där temat accepterat framträder i både åldersgruppen 

yngre–äldre och åldersgruppen äldre–äldre ser vi att fokus ligger på att de har 

accepterat att kroppen förändras med åren. Kroppen har blivit stelare och det är 

svårare att utföra vissa aktiviteter men informanterna försöker aktivt upprätthålla god 

hälsa genom att fortsätta röra på sig och äta bra samt lyfter fram kvaliteter med sin 

kropp som stärker deras självförtroende. IP 1 och IP 2 upplever sig vara i ganska bra 

form och har inte några större ”krämpor”. De vill bibehålla sin hälsa och motionerar 

därför mycket. De andra fyra informanterna har tagit ett steg till i sitt accepterande av 

sina kroppsliga nedgångar och har hittat andra delar att fokusera på. IP 3 väljer att 

”göra det bästa av sin situation”.  IP 4 tycker att det är viktigt att inte grubbla så 

mycket, det är viktigt för henne att hålla humöret uppe och IP 5 är inne på samma 

resonemang genom att vara envis och kämpa mot smärtorna som hon har. IP 6 

slutligen har valt att helt enkelt acceptera sina kroppsliga försämringar, att det är en 

naturlig del i åldrandet.    
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6.2 Utseendet 

6.2.1 Åldersgruppen yngre–äldre 
 
IP 1 har nästan inga ögonbryn kvar, ögonfransarna är kortare än förr och håret har 

blivit grått. Hennes målsättning som kan ses som en selektionsstrategi (S) är att vara 

mån om hur hon är klädd och att se hel och ren ut genom att välja kläder med 

omsorg. Hon har i och för sig alltid varit noga med det men det har blivit en allt 

viktigare del i hennes försök att bibehålla känslan av att se hyfsad ut. 

Tillvägagångssättet IP 1 hanterar sin förlust av färger genom att sminka sig kan ses 

som en optimering (O) eftersom hon väljer att fokusera på att förstärka sina förlorade 

färger. Hon söker även sin egen bekräftelse genom att resonera med sig själv om att 

hon inte ser så tokig ut trots allt. Hon anser att det är livets gång att åldras men 

uppvisar en ambivalens i sitt förhållningssätt till att åldras. IP 1 använder sig av ett 

förändrat tankesätt som kan ses som en kompensation (K) för att klara av dessa 

förluster. Men det kan också ses som en selektionsstrategi (S) eftersom hon väljer att 

fokusera på sina utseendeförändringar.  

 
IP2 menar att utseendet alltid har varit viktigt för henne men att hon inte var fullt lika 

noggrann med det när hon var yngre. Åren har blekt hennes färger och hon fokuserar 

numera på att se fräsch ut vilket kan se som en selektionsstrategi (S). För att känna 

sig fräsch så optimerar (O) IP 2 sina försök att få bort ”gummhullet” genom att gå ner 

i vikt samt förstärka sin förlust av färger genom att använda makeup samt att hon 

blivit allt mer noggrann med hur hon ser ut i håret. IP 2 kompenserar (K) sina 

förluster genom att resonera med sig själv att känner hon sig inte som 40 så kan hon 

i alla fall genom utseendet försöka se yngre ut än vad hon är. Då åldrandet medfört 

utseendeförändringar som kan upplevas som påfrestande att hantera så skulle även 

resonemanget om att försöka se yngre ut än vad man känner sig kunna vara en 

selektionsstrategi (S).  

 

IP 3 anser att det är viktigt att bry sig om sitt utseende även när man blivit äldre men 

hon tror inte att man blir lyckligare av att göra ingrepp för att förändra sitt utseende. 

IP 3:s selektionsstrategi (S) är att lägga fokus på att försöka se bra ut. Hon optimerar 

(O) detta genom att sminka sig och sola lite när hon känner sig allt för blek. IP 3 

anser att media har en stor påverkan på människor, eftersom det inte är accepterat 
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att bli gammal idag. Hon tror själv att det har att göra med självförtroendet och vilken 

psykisk balans man befinner sig i, och att det är lättare som yngre att vilja anpassa 

sig efter de gällande skönhetsideal som råder och att även påverkas av medias 

budskap. För att hantera sina utseendeförändringar är det möjligt att IP 3 

kompenserar (K) genom att försöker bli tillfreds med sina förändringar och att ge sina 

upplevelser av att åldras en psykologisk förklaring. Hon pratar om att det blir ett 

problem om man tittar på hur andra ser ut och på så vis påverkas att göra t.ex. 

kirurgiska ingrepp för att nå ett skönhetsideal som media har lagt grunden för. Detta 

resonemang skulle även kunna vara en selektionsstrategi (S) i nästa steg för att 

överhuvudtaget kunna hantera sina utseendeförändringar.  

 

6.2.2 Åldergruppen äldre–äldre 
 
Även IP 4 har som målsättning att hålla sig ren, ha fina kläder och var fin i håret och 

det kan ses som hennes selektionsstrategi (S). Hon optimerar (O) detta genom att 

välja kläder med lite färg och har nyligen köpt en ny ljuslila dräkt. Hon undviker allt 

som är grått, svart eller har skarpa färger och hon vill absolut inte ha storblommigt för 

det anser hon att gamla tanter har. Att välja ljusa färger och undvika att se ut som en 

tant skulle kunna ses som en kompensationsstrategi (K) då hon behöver förändra sitt 

sätt att tänka för att kunna känna sig något så när tillfreds med sitt förändrade 

utseende.  

   

IP 5:s mål, som man kan se som en selektionsstrategi (S), är att förstärka förlorade 

färger genom att använda sig av färgad hudkräm och läppstift. Hon säger att hon inte 

tycker att utseendet har någon betydelse för henne men att hon är noga med sina 

kläder och återkommer ofta under intervjun till att hon tycker illa om att vara 

insjunken kring ögonen. Detta kan ses både som en optimeringsstrategi (O) utifrån 

att hon väljer vad hon ska koncentrera sig på men å andra sidan även en förändring 

av sitt tankesätt och kan då ses som en kompensationsstrategi (K). Men under 

intervjutillfället med IP 5 handlar samtalet ofta om hennes mans hjälpbehov och hur 

mycket hjälp han behöver av henne. Detta kan också ses både som en 

selektionsstrategi (S) och kompensationsstrategi (K) eftersom IP 5 väljer att bortse 

från sina egna önskemål/behov till stor del och istället väljer att koncentrera sig på 
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mannens hjälpbehov och att han behöver ha hennes hjälp väldigt mycket. Detta mål 

innebär att hennes egna behov kommer betydligt längre ner på ”önskelistan”. 
 

När IP 6 granskar sitt utseende säger hon att det är viktigt att se bra ut i håret och 

beklagar sig över att det har blivit väldigt grått och livlöst. En målsättning för IP 6 som 

kan ses som en selektion (S) är att förstärka förluster av färger. Det gör hon genom 

att tona håret och använda läppstift ibland vilket kan ses som hennes 

optimeringsstrategi (O). IP 6 resonerar med sig själv och konstaterar att hon är en 

unik person, jag är jag och därmed jämt, säger hon och att hon trots allt inte har 

förändrats så mycket utseendemässigt eftersom hon får en bekräftelse av gamla 

bekanta att de fortfarande känner igen henne. Denna form av kompensation (K) 

bidrar till att hantera de förändringar som sker med stigande ålder.   

 

6.2.3 Sammanfattning 
 
Det tema som utkristalliserats ur vårt empiriska resultat är upplevelsen av att ha blivit 

”färglös”. Det är ett gemensamt tema för båda åldersgrupperna utifrån upplevelser av 

att förändras utseendemässigt, att med åren tappa färg och blekna. Alla sex 

informanterna delar upplevelsen av att ha förlorat sina forna färger. De kroppsdelar 

som omnämns är håret, ögonfransarna, ögonbrynen, läpparna och huden som har 

förlorat sina forna färger. Utseendemässiga förändringar sker när informanterna 

åldras men deras tillvägagångssätt skiljer sig inte nämnvärt åt. När informanterna 

förlorar den färg de tidigare har haft kompenserar och framhäver de något annat hos 

sig själva. 

 

Utifrån vår analys framträder en bild av att alla informanterna, förutom IP 5, har 

accepterat de utseendeförändringar som pågår i en åldrandeprocess på det ena eller 

andra sättet. Ett exempel på detta är att IP 1 tycker att hon inte ser så ”tokig ut” trots 

allt och att IP 2 försöker se yngre ut trots att hon inte känner sig ung längre. Däremot 

framkommer det att IP 5 väljer att lägga sitt fokus på mannens behov och 

tillkortakommanden istället för sig själv och sina utseendeförändringar. 
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7. Slutdiskussion och reflektioner 
 

Det teoretiska resonemanget om kvinnans dubbla utsatthet som innebär att äldre 

kvinnor både drabbas av ålderism och sexism, eftersom de inte bara ska hålla sig 

attraktiva utan också försvara sig mot andra människors värderingar,26 får inte 

tillräckligt stöd i vår studie. Däremot är vår tolkning att det finns en ambivalens över 

den åldrande kroppen där kvinnorna å ena sidan accepterar den pågående 

åldrandeprocessen men å andra sidan uppvisar en sorg över den.27 

 

Gemensamt för våra sex informanter är att de accepterar de kroppsliga 

förändringarna som åldrandet medfört. De konstaterar att kroppen blir stelare och 

stelare med åren och att det blir allt svårare att utföra vissa aktiviteter, men att de 

aktivt försöker upprätthålla god hälsa. Det gör de genom fysisk aktivitet och att de 

tänker på vad de äter eller helt enkelt accepterar att vissa saker inte längre går att 

göra för att kroppen sätter hinder och att det är en naturlig åldrandeprocess som de 

går igenom.  

 

Vi ser också i vår studie att alla sex informanterna delar upplevelsen av att bli 

färglösa, att de med åren förlorar färg och ”bleknar”. De delar som omnämns är 

håret, ögonfransarna, ögonbrynen, läpparna och huden som förlorar sina forna 

färger. Och alla informanterna, utom en, accepterar att de förändras 

utseendemässigt och de kompenserar och bättrar på de kroppsdelar som de känner 

sig missnöjda med. Däremot väljer en av informanterna att fokusera på sin makes 

behov . 

 
Vi tycker oss ändå kunna urskilja skillnader mellan åldersgrupperna yngre–äldre, 

äldre–äldre och deras sätt att reflektera över sitt åldrande och de konsekvenser det 

medför. I analysen av intervjuerna med åldersgruppen äldre– äldre upplever vi att de 

inte är lika vana att fokusera på sina behov och reflektera över sitt åldrande och 

konsekvenser som det medför på samma sätt som åldersgruppen yngre–äldre är. 

Det kan kanske förklaras utifrån kulturella aspekter och generationstillhörighet. Det 

som anses viktigt idag var inte en ”verklighet” för tidigare generationer. Idag är 

självförverkligande och individualism begrepp som är vedertagna för alla, både män 

                                            
26 Sontag, S. (1979) 
27 Krekula, C. (2006) 
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och kvinnor, vilket naturligtvis också påverkar de värderingar som relaterar till kropps- 

och utseendeförändringar.   

 

SOK-modellen visar att åldrandet innebär både en förlust och utveckling och hur 

kvinnorna kompenserar för olika kroppsliga åldersförändringar. Frågor kring vårt 

resultat kan diskuteras utifrån att alla våra informanter är gifta (änkor) och har barn 

och barnbarn och hur det troligtvis påverkar kvinnornas strategier i förhållande till om 

kvinnorna hade varit ogifta och/eller barnlösa. Även den kulturella aspekten i det här 

fallet den socialisation som påverkar de olika generationerna i fråga om mål i livet så 

som att gifta sig, få barn och att ta hand om familjen påverkar troligtvis också 

upplevelserna av att bli äldre och förändras kroppsligt och utseendemässigt. Detta 

väcker intresset för framtida forskning om hur en studie liknande vår skulle se ut om 

den gjordes igen om 30 år. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

 
Inledande frågor 
Berätta om dig själv:  
Ålder 
Tidigare sysselsättning 
Familjesituation (gift, änka, ensamstående) barn, barnbarn 
Boende 
Fritid 
 
Identitet 
Berätta hur du tänkte när du valde dina fotografier. 
På vilket sätt har du förändrats? 
Hur upplever du att åldrandet har påverkat din bild av dig själv (vem du är)? 
Hur handskas du med de förändringar som åldrandet har medfört i förhållande till din 
bild av dig själv? 
 
Kroppen 
Berätta om din kropp. Hur skulle du beskriva den? 
Vilka förändringar har åldrandet medfört i förhållande till din kropp?  
Hur upplevelser du din kropp? 

• Vilka möjligheter tycker du att din kropp skapar? 
• Vilka begränsningar? 

Hur skulle du beskriva de förändringar som åldrandet har medfört i förhållande till din 
kropp?  

• Vilka är de största förändringarna? 
• Hur handskas du med detta? 
• Vad har inte förändrats? 

 
Utseendet 
Vad ser du när du tittar dig i spegeln? 
Vilken betydelse har utseendet för dig?  
Har den betydelsen förändrats med åren? 
Hur skulle du beskriva de förändringar som åldrandet har medfört i förhållande till ditt 
utseende? 

• Vilka är de största förändringarna? 
• Hur handskas du med detta? 
• Vad har inte förändrats? 

 



 
Bilaga 2 

 
 
 

Strategier att åldras utifrån identitet, kropp och utseende 
 
Hej! 
 
Vi heter Veronica (Tina) Tjäder och Ylva Åhlund och är studenter vid Högskolan i 
Gävle. Vi har gått Sociala omsorgsprogrammet (120 poäng) med inriktning mot äldre 
och funktionshindrade. Denna utbildning ger oss en fil. kand-examen där vi bland 
annat kan arbeta som biståndshandläggare utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi kan även arbeta som 
enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen. Vi arbetar nu med vårt 
examensarbete som är en C-uppsats. 
 
Vår C-uppsats handlar om åldrandet utifrån identitet, kropp och utseende. Syftet med 
studien är att få en djupare förståelse för förändringar som åldrandet innebär och hur 
man hanterar dessa förändringar. För att få kunskap om detta har vi valt att göra ett 
antal intervjuer med kvinnor i gruppen yngre−äldre vilket innebär åldersgruppen 60–
75 år och kvinnor i gruppen äldre−äldre vilket motsvarar åldrarna 76 år och uppåt. 
Intervjuerna kommer att pågå i cirka 60-90 minuter. 
 
När man genomför intervjuer är det vissa etiska regler som måste följas för att ingen 
skall få sin identitet röjd. bl.a. 
 

• Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och kan avbrytas när Du vill. 
• Vi kommer att använda oss av en bandspelare, om tillåtelse ges, under själva 

intervjun men upptagningen kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. 
• Alla uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. 
• Inga personuppgifter kommer att röjas, då inga namn kommer att användas. 

 
Om deltagandet vill avbrytas kan detta göras genom att ringa till någon av oss och 
tala om Ert nummer som finns högst upp på detta brev. 
 
Innan intervjutillfället vill vi att Du tar fram några fotografier på Dig själv som visar Dig 
i olika skede i livet som vi kan samtala kring utifrån identitet, kropp och utseende. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Vi som intervjuar är: 
 
Veronica (Tina) Tjäder 
Telefonnummer: 0278-125 51 eller 070-608 15 43 
 
Ylva Åhlund 
Telefonnummer: 0270-28 50 79 eller 070-220 85 16 
 
Handledare: Peter Öberg 
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