
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Gerotranscendens 
 
 
 
 
 
 

Kunskap ger omvårdnadspersonalen redskap för nytt bemötande av äldre 
 
 
 
 
 
 

Carina Christensen & Elisabeth Rovapalo 
 
 
 
 
 
 

Juni 2011  
 
 
 

Examensarbete, magisternivå, 15 hp 
Vårdvetenskap 

Självständigt arbete inom omvårdnad 
Specialistsjuksköterskeprogrammet – Inriktning Vård av Äldre 

 
 
 

 
  
 
 
 

Examinator: Elisabeth Häggström 
                                                      Handledare: Barbro Wadensten 

 
  
 
 
 



 

Sammanfattning 

 

Uppfattningen om äldre och åldrandet påverkar synen på behov och problem samt hur 

omvårdnad och bemötande sker mot äldre. Olika åldrandeteorier påverkar 

omvårdnadspersonalens synsätt på åldrandet, vilket i sin tur påverkar de äldre. 

Gerotranscendens är en åldrandeteori som beskriver åldrandet som något positivt. 

Syftet med studien var att presentera teorin om gerotranscendens för omvårdnadspersonal på 

ett särskilt boende och undersöka om de anser att kunskap om gerotranscendens förändrar 

deras synsätt gentemot äldre. 

Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer med 12 omvårdnadspersonal på ett 

särskilt boende. Data har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 

Denna studie tyder på att kunskap i teorier om åldrandet ger en ökad förståelse för åldrandet 

och en medvetenhet hos omvårdnadspersonalen hur de kan känna igen tecken på 

gerotranscendens och därmed främja äldres väg mot gerotranscendens. Studien tyder även på 

att kunskapen om gerotranscendens har gett omvårdnadspersonalen andra redskap att använda 

i omvårdnaden av de äldre.  

Omvårdnadspersonalen har genom kunskap i teorin om gerotranscendens fått en medvetenhet 

om att de genom förändrade arbetsmetoder och annan samtalsteknik med de äldre kan främja 

de äldres väg mot gerotranscendens.  

 

Nyckelord: gerotranscendens, kunskap, omvårdnadspersonal, omvårdnad, äldre  
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Abstract  

 

Perceptions of older people and aging have an impact of needs and problems and how to care 

and treat for the elderly. Different theories of aging affect the nursing staff's views on aging, 

which in turn affects the elderly. Gerotranscendence is an aging theory that describes aging as 

something positive.  

The purpose of this study was to present the theory of gerotranscendence for nursing staff in a 

nursing home and investigate if they believe that knowledge of gerotranscendence change 

their approach towards the elderly. 

The study was conducted through semi-structured interviews with 12 nursing staff on a 

nursing home. The data were analyzed with a qualitative content analysis.  

This study suggests that knowledge of theories of aging provide a better understanding of the 

aging process and recognition by the nursing staff on how to recognize signs of 

gerotranscendence and thereby promote older people's to reach gerotranscendence. The study 

also suggests that knowledge of gerotranscendence gave nursing staff other tools to use in the 

care of the elderly.  

Nursing staff have through the knowledge of the theory of gerotranscendence awareness that 

they through changed working methods and communication with the older people can 

promote their way to reach gerotranscendence.  

 

Keywords: gerotranscendence, knowledge, nursing staff, nursing, older people  
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Introduktion 

Åldrandet uppfattades redan under antiken som negativt. Myterna om åldrandet är många som 

till exempel att allt blir sämre när man åldras samt att äldre är svaga (Tabloski, 2010). 

Samhällets och människors attityder till åldrande är en av de viktigaste faktorerna för 

åldrandets framgång och utveckling. Människors attityder påverkar inte bara tanken utan även 

handlingen i olika situationer. Attityder är något som människor får genom sociala kontakter 

och genom påverkan från massmedia såsom tidningar, tv och radio. Attityder kan vara både 

positiva och negativa. Människor påverkas av de värderingar och tolkningar som råder i 

samhället. Uppfattningen om äldre och åldrandet påverkar synen på behov och problem samt 

hur omvårdnad och bemötande sker mot äldre. Det är viktigt att vara medveten om att olika 

synsätt på åldrandet påverkar de äldre. När det gäller attityder om äldre så är de ofta negativa, 

vilket leder till att äldre ofta överbeskyddas. Om omgivningen inte tror att de äldre kan klara 

av att uträtta något självständigt, blir det en negativ utveckling både fysiskt och psykiskt för 

den äldre (Berg, 2007).  

 

För att förklara åldrandet används teorier om åldrandet, vilka beskriver hur åldrandet sker och 

vad det innebär (Berg, 2007). Enligt Wadensten och Carlsson (2003a) beskriver teorier om 

åldrandet hur åldrandet utvecklas, men inte hur man bör bemöta eller använda sig av teorierna 

i omvårdnaden. Liknande resultat beskrivs i en senare studie av Wadensten (2006). I slutet av 

1950-talet och i början av 1960-talet diskuterades olika modeller för ett gott åldrande.  En 

teori var disengagemangsteorin, även kallad tillbakadragandeteorin, som innebär att den äldre 

och samhället glider isär. Det goda åldrandet innebär enligt denna teori att den äldre inte har 

samma behov och önskningar som tidigare. Som en förberedelse för döden lösgör sig den 

äldre och samhället från varandra. Teorin baserades på observationer som visade att äldre 

hade en förmåga att dra sig tillbaka från aktiviteter och socialt umgänge. Enligt denna teori 

blir äldre mer självcentrerade och har inte något intresse av andra kontakter. Enligt 

disengagemangsteorin är det ett biologiskt fenomen samt naturligt att dra sig tillbaka för att 

uppnå ett lyckligt åldrande. Denna teori har kritiserats på grund av att den är negativ (Berg, 

2007).  

 

Motsatsen till disengagemangsteorin är aktivitetsteorin, den teori som i de flesta fall ligger till 

grund för dagens äldreomsorg. Aktivitetsteorin beskriver åldrandet som ett behov att fortsätta 

vara aktiv och framgångsrik. Enligt denna teori är det viktigt att försöka behålla sina roller 
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eller att ersätta förlorade roller med nya. Aktivitetsteorin bygger på att den äldre har samma 

behov och önskningar som i medelåldern. För att den äldre ska behålla en positiv uppfattning 

om sig själv trots förlust av roller och fysisk förmåga måste den äldre hålla sig så aktiv som 

möjligt. Forskning visar att aktivitetsteorin inte nödvändigtvis är ett framgångskoncept på ett 

framgångsrikt åldrande (Berg, 2007). Enligt Binstock (2006) är en värdering i dagens 

samhälle att en aktiv ålderdom är en god ålderdom. Det är dessa värderingar som Tornstam 

vill förändra. Aktivitetsteorin beskriver åldrandet enligt Tornstam (2005a) som ett behov att 

fortsätta vara aktiv och framgångsrik medan disengagemangsteorin beskriver ett behov att dra 

sig tillbaka. Tornstam menar att det inte finns någon forskning som styrker att någon av dessa 

teorier beskriver ett gott åldrande. Utifrån rådande forskning och samt genom egna studier där 

Tornstam lyssnat på och intervjuat äldre personer har han kommit fram till en ny teori, teorin 

om gerotranscendens som presenterades 1989. Tornstam menar med sin teori att åldrandet har 

en egen mening och karaktär.  

 

Gerotranscendens är en teori som beskriver åldrandet som något positivt, gerotranscendens 

delas upp i tre olika dimensioner. I dimensionerna finns tecken på gerotranscendens beskrivna 

(Tornstam, 2005a).  

 

Den kosmiska dimensionen innebär att äldre får en annan upplevelse av till exempel tid, rum, 

tidigare generationer och livets mysterier. Det uppstår förändringar i definition av tid och de 

äldre går ofta tillbaka till barndomen. Gränserna mellan dåtid, nutid och framtid 

transcenderas, det vill säga suddas ut. Det kan liknas vid att vara barn, ungdom, vuxen, 

medelålders och gammal samtidigt. De äldre tänker inte bara tillbaka på gamla minnen, utan 

tolkar även om tidigare händelser och upplevelser från det förflutna utifrån livets erfarenheter. 

Livet kan på så sätt upplevas utifrån ett nytt perspektiv som inte sällan handlar om försoning 

och en känsla av att komma till rätta med saker. De äldre känner att de är en del av en 

generationskedja och får en känsla av ett starkare band till avlidna och kommande släktingar. 

Döden upplevs som naturlig och de äldre kan känna en minskad rädsla för döden. De äldre 

accepterar att det inte finns svar på allt i livet samt uppskattar och sätter värde på de små 

sakerna i livet, att se det stora i det lilla.  

 

Jag-dimensionen innebär att äldre får en annan inställning och ett annat synsätt på sig själva. 

De äldre kan finna oupptäckta sidor hos sig själva som kan vara både positiva och negativa. 

Samt kan de äldre ha en större acceptans av sina egna fel och brister. De äldre upplever inte 
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sig själva som medelpunkt utan kan känna sig som en del av ”universum”. En tidigare låg 

självkänsla kan utvecklas och bli högre. De äldre fortsätter vårda sin kropp, men de är inte så 

fokuserade på ohälsa och sjukdom längre. De accepterar kroppens förändringar i samband 

med åldrandet. De äldre som tidigare varit egoistiska kan växla till att bli altruistiska. En 

förändring som kan vara vanligare bland män. De äldre accepterar livets gång och hur livet 

blivit. De summerar livet och får en känsla av att olika pusselbitar nu fallit på plats, det ger en 

ökad känsla av helhet och sammanhang. De äldre kan behöva tid för stillhet och ensamhet för 

att kunna göra denna summering av livet.  

 

Dimensionen om personliga och sociala relationer innebär till exempel att äldre är mer mogna 

och vågar göra saker utan rädsla för vad andra tycker och tänker. De äldre begränsar också 

sina kontakter från många ytliga till ett fåtal djupare samt kan den äldre känna ett behov av en 

ensamhet som är positiv. De äldre blir mindre intresserade av ytliga kontakter och föredrar 

färre och djupare relationer. De kan känna ett större behov av att vara ensamma. De äldre kan 

få en förståelse av livets olika rollspel. En del känner att de nu kan vara sig ”själva” och inte 

längre behöver en mask att skydda sig bakom. De äldre kan få en ”barnslig” mogenhet, vilket 

gör att de vågar vara spontana utifrån den vuxna omdömesförmågan. De vågar även ställa 

”dumma” frågor utan rädsla att göra bort sig. Gamla vanor och rutiner känns mindre viktiga. 

De äldre känner inget behov av överflöd, det är nog att ha tillräckligt för att kunna klara sig i 

livet, men inte mer. De äldre kan få en ökad tolerans för skillnaden mellan rätt och fel. De ser 

inte allt i svart eller vitt utan varje situation för sig. De får även en större förståelse och en 

minskad benägenhet att döma andra samt blir de försiktigare med att ge goda råd (Tornstam, 

2005a).  

 

Gerotranscendens innebär att äldre fortsätter att utvecklas hela livet och behov för reflektion 

och eftertanke ökar under vägen. Detta leder dock inte till vishet utan de äldre måste kunna ta 

tillvara på sina erfarenheter och lära sig något från dem för att kunna nå den vishet som 

gerotranscendens innebär. Processen mot gerotranscendens kan emellanåt avstanna för att 

sedan öka igen. Omvårdnaden av äldre kan främja eller bromsa vägen mot gerotranscendens 

genom bemötandet av de äldre. Första steget mot att kunna hjälpa äldre mot gerotranscendens 

är att omvärdera sin egen uppfattning om åldrandet. Gerotranscendent omsorg innebär att 

respektera de äldres önskemål om hur de vill tillbringa sin tid (Tornstam, 2005a).  
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Enligt svensk sjuksköterskeförenings [SSF] värdegrund ska omvårdnad bedrivas utifrån ett 

gemensamt förhållningssätt och vara en etisk plattform för det dagliga arbetet. Grundsynen i 

omvårdnad ska utgå från en humanistisk människosyn där omvårdnad ska ske på personnivå. 

Varje människa är unik och ska bemötas efter sina egna förutsättningar. Målet med 

omvårdnad ska enligt SSF:s värdegrund vara hälsofrämjande, preventivt mot ohälsa samt 

verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet (SSF, 2010).  

 

Socialutskottet [SOU] har gjort en utredning om vad som är värdig omvårdnad för äldre. 

Enligt utredningen finns behov av ett nytt synsätt att se på äldre och på åldrandet samt vill 

utredningen bidra till ett perspektivskifte i synen på äldre. Ålderdomen är ett naturligt förlopp 

och samhällets uppgift är att stödja de äldre för att de ska kunna leva sitt liv utifrån 

individuella förutsättningar. De äldre ska inte behöva göra avkall på sin identitet eller 

personlighet bara för att det uppstår behov av stöd, omsorg och service. För att tillgodose 

dessa behov i äldreomsorgen måste bemanningen av omvårdnadspersonal tillsättas efter de 

äldres behov och förändringar inom äldreomsorgen (Socialdepartementet, 2008). 

Äldreomsorg ska enligt Socialtjänstlagen [SOL] bygga på respekt för äldres autonomi och 

integritet samt verka för att de äldre ska känna trygghet och meningsfullhet i vardagen. Kan 

de äldre inte tillgodose sina egna behov har de äldre rätt att få hjälp att leva ett värdigt liv och 

att känna välbefinnande (Socialstyrelsen, 2001). 

 

I en studie av Tornstam (1997) framkommer skillnad på upplevelsen av ålderdom mellan 

äldre som nått gerotranscendens och äldre som inte nått gerotranscendens. Resultatet av 

studien visar skillnader med avseende på vilken livstillfredställelse och livskvalitet dessa äldre 

upplever, vilket även styrks av andra studier som också tyder på att det finns ett samband 

mellan gerotranscendens och ökad livstillfredställelse hos äldre (Tornstam, 2003; Lewin & 

Thomas, 2001). Tornstam och Törnqvist (2000) menar att omgivningen har betydelse för 

utvecklingen av gerotranscendens. Saknas kunskap om tecken på gerotranscendens kan dessa 

tecken misstolkas som negativa. Deras studie tyder på att omvårdnadspersonal behöver 

kunskap om gerotranscendens för att kunna tolka beteenden och underlätta för äldre att nå 

gerotranscendens. Liknande resultat framkommer i en studie av Wadensten och Carlsson 

(2001). I en studie av Hyse och Tornstam (2009) beskrivs hur en kvinna kände lättnad och 

glädje efter att hon hört talas om gerotranscendens. Kvinnan kunde känna igen sig i teorin och 

hon fick bekräftat att hennes beteende var normalt. 
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Gerotranscendens var för oss ett okänt begrepp. Vårt intresse väcktes och vi ville ta reda på 

om kunskap om teorier om åldrandet, med fokus på gerotranscendens, ger bättre 

förutsättningar för omvårdnadspersonal att underlätta äldres utveckling mot ett positivt 

åldrande. De studier som finns är gjorda av Tornstam (1996) och Wadensten och Carlsson 

(2007). Eftersom det endast finns två studier inom detta område behöver fler studier göras för 

att ta reda på om personal anser att de influeras av undervisning om teorin samt om de anser 

att det påverkar deras bemötande av äldre.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att beskriva om omvårdnadspersonal anser att kunskap om 

gerotranscendens förändrar deras syn på omvårdnaden gentemot äldre. 

- Hur tycker omvårdnadspersonalen att de nya kunskaperna påverkar deras syn på 

åldrandet? 

- Hur tror omvårdnadspersonalen att deras kunskap om gerotranscendens påverkar 

omvårdnaden för de äldre?  

- Vad beskriver omvårdnadspersonal att de kan förändra i sin omvårdnad av äldre? 

 

Metod 

Design 

För att få en djupare förståelse för omvårdnadspersonalens tankar och känslor inför 

gerotranscendens valdes en kvalitativ metod. Enligt Polit och Beck (2004) har en studie med 

kvalitativ ansats fokus på respondentens upplevelser och erfarenheter. Studien har en 

deskriptiv design, vilket innebär att respondenten uppmuntras att beskriva både känslor och 

tankar vid besvarandet av frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Enhetschef och omvårdnadspersonal som arbetar på ett av kommunens särskilda boende 

erbjöds att delta i introduktionen i teorier om åldrandet med fokus på gerotranscendens. På det 

särskilda boendet var det 24 stycken omvårdnadspersonal anställda, samtliga kvinnor. De var 

i olika åldrar och hade olika lång erfarenhet och utbildning. Av dessa var det 16 stycken som 

deltog i introduktionen som hölls på en arbetsplatsträff. Tanken var att samtlig ordinarie 

omvårdnadspersonal och enhetschef skulle delta i introduktionen, men på grund av 
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schematekniska aspekter kunde fem stycken av omvårdnadspersonalen inte delta. Tre stycken 

av omvårdnadspersonalen samt enhetschefen deltog inte på grund av sjukdom.  

 

Inklusionskriterier var en fast anställning i kommunen samt att de arbetade på det särskilda 

boendet. För att få en spridning gällande ålder, erfarenhet och utbildning erbjöds samtliga 

deltagare i introduktionen att delta i efterkommande intervjuer. Samtliga tillfrågades om att 

delta i intervjuer inom en tvåveckors period efter introduktionen. 11 stycken av 

omvårdnadspersonalen valde att delta i intervjuerna. Respondenterna var mellan 40-61 år och 

hade erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen från 13 till 42 år. Av respondenterna var sex 

stycken vårdbiträden och fem stycken undersköterskor. 

 

Innehåll i introduktionen till omvårdnadspersonalen 

Omvårdnadspersonalen introducerades i teorier om åldrandet med fokus på gerotranscendens 

i samband med en arbetsplatsträff. Introduktionen varade i två timmar och innehöll en 

beskrivning av följande teorier: disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och gerotranscendens. 

Introduktionen genomfördes av författarna gemensamt med stöd av material sammansatt från 

Tornstam (2005a, 2005b) och Wadensten (2010). Materialet redovisades dels genom en 

muntlig presentation samt med overheadbilder. De tre teoriernas innebörd och skillnader 

beskrevs. Fokus på introduktionen var teorin om gerotranscendens och dess positiva 

utvecklingsprocess. Introduktionen innehöll även praktiska riktlinjer hur 

omvårdnadspersonalen kan arbeta för att hjälpa äldre mot gerotranscendens (Wadensten & 

Carlsson, 2003b; Wadensten, 2010). Efter introduktionen gavs tillfälle till reflektion, frågor 

och diskussion i ämnet. Materialet som användes under introduktionen samt Wadenstens bok 

”Det naturliga åldrandet” lämnades på boendet, så att enhetschefen och 

omvårdnadspersonalen som inte kunde delta i introduktionen gavs en möjlighet att ta del av 

materialet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studien har utförts genom semistrukturerade intervjuer av omvårdnadspersonal på ett särskilt 

boende. En semistrukturerad intervju innebär enligt Denscombe (2009) att samma frågor 

används vid varje intervju utifrån en frågeguide. Intervjuerna genomfördes utifrån en 

frågeguide med 12 stycken öppna frågor (bilaga 1). Till varje öppen fråga ställdes följdfrågor 

för att få ett innehållsrikt svar som svarade på syftet. En semistrukturerad intervju med öppna 

frågor är bra då svaren på intervjufrågorna inte går att förutsäga. Med denna metod kan 
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följdfrågor ställas tills det att intervjuaren känner att svar på frågan framkommit. Denna 

metod valdes för att en djupare förståelse och kvalitativa aspekter skulle framkomma. Enligt 

Polit och Beck (2008) kan en intervju med öppna frågor ge utförligare svar då respondenten 

kan svara fritt. 

 

Frågorna i intervjun utgick från tre olika kategorier. Den första kategorin syftade till att svara 

på omvårdnadspersonalens ålder, vårderfarenhet och utbildning. Andra kategorin riktade sig 

mot omvårdnadspersonalens kunskap om teorier om åldrandet före och efter introduktionen, 

deras syn på åldrandet och gerotranscendens samt om deras synsätt förändrades genom 

introduktionen. Den tredje kategorin svarade på om omvårdnadspersonalen ansåg att 

gerotranscendens var positivt för de äldre, om de med sitt bemötande gentemot de äldre 

trodde att de kunde främja äldres väg mot gerotranscendens samt om de ansåg sig ha nytta av 

de riktlinjer som presenterades i introduktionen. 

 

Tillvägagångssätt  

Enhetschefen fick en skriftlig förfrågan (bilaga 2) angående tillstånd gällande 

omvårdnadspersonalens deltagande i studien. Enhetschefen tillfrågades och tillstyrkte även att 

teorier om åldrandet med fokus på gerotranscendens introducerades för 

omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen fick en skriftlig förfrågan att delta i intervjuer 

efter introduktionen (bilaga 3). De informerades att deras deltagande i studien var frivilligt 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. 11 stycken erbjöd sig att delta 

i efterkommande intervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes av en av författarna inom en två veckors period efter 

introduktionen. Intervjuerna genomfördes på omvårdnadspersonalens arbetsplats i ett enskilt 

rum för att de skulle kunna genomföras utan avbrott. Eftersom intervjuerna utfördes under 

omvårdnadspersonalens arbetstid fick de även information om att den ena författaren skulle 

utföra intervjuerna, medan den andra kunde ersätta vederbörande omvårdnadspersonal i 

omvårdnadsarbetet under tiden som intervjun pågick. Detta för att omvårdnadspersonalen 

skulle kunna gå ifrån sina arbetsuppgifter utan att känna någon tidspress. En annan tanke med 

valt tillvägagångssätt var att samtliga intervjuer utfördes på samma villkor samt att den andra 

författaren fick höra exakt samma intervju genom att transkriberingen utfördes av den 

författare som inte hade gjort intervjun. Intervjuerna tidsbegränsades till 30 minuter och 

inleddes med att författaren presenterade syftet med studien, därefter följdes frågeguiden. 
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Samtliga intervjuer spelades in på en diktafon för att sedan transkriberas ordagrant av den 

andra författaren. Innan intervjun avslutades fick omvårdnadspersonalen möjlighet att göra 

kompletteringar om de önskade.  

 

Dataanalys  

Författarna har valt en kvalitativ innehållsanalys som enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär att meningsbärande enheter tas fram som grund för analysen. De meningsbärande 

enheterna kondenseras därefter för att korta ner texten, men ändå ha kvar betydelsen av 

datainnehållet. De kondenserade meningsenheterna kodas och delas upp i subkategorier och 

kategorier som motsvarar det centrala innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Intervjuerna skrevs ut i sin helhet av den författare som inte utförde intervjuerna. Därefter 

lyssnade båda författarna igenom intervjuerna igen för att jämföra med det transkriberade 

materialet så att inga data uteblivit. De transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade 

gånger av båda författarna för att få en djupare förståelse för innehållet. Data analyserades 

sedan med latent innehållsanalys, vilket innebär att textens meningsbärande enheter som 

svarade på syftet lyftes ut. Texten kondenserades därefter, vilket innebär att texten kortades 

ner, men hade kvar sitt innehåll. Efter kondenseringen kodades texten och subkategorier samt 

kategorier formulerades gemensamt av författarna utifrån studiens syfte. Underlag för 

resultatet blev två huvudkategorier med två respektive tre subkategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på kondensering av meningsbärande enheter: 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

text 

Kod Subkategori Kategori 

Man får ju en annan 

förståelse för hur de 

äldre känner och det 

är bra att ha kunskap 

så man kan samtala på 

ett annat vis och inte 

alltid bara fråga hur 

de mår 

Annan 

förståelse 

genom 

kunskap för 

hur samtala 

med de äldre 

Samtalsteknik Kommunikation Nya redskap 

Det slarvas mycket Bakgrundsljud Bakgrundsljud Förutsättningar Nya redskap  



9 
 

just med tv:n den åker 

på rutinmässigt och 

det är fel, de äldre 

tappar mycket pratet 

med varandra. Det går 

inte att prata med en 

tv som mal i 

bakgrunden för 

många hör dåligt 

kan vara 

störande vid 

äldres samtal 

stör 

Det gör att man tänker 

på ett annat vis i 

bemötandet, att man 

inte styr dem utan att 

det man gör ska 

gynna den äldre, att 

man lyssnar på dem 

och låter de vara sig 

själva 

Ett annat 

bemötande, 

inte styra den 

äldre så de får 

vara sig själva 

Autonomi Bemötande Nya redskap 

Jag har fått en ökad 

förståelse för att de 

äldre kan ha behov att 

vara ensamma med 

sina tankar och att 

man inte ska tjata 

eller övertala dem att 

vara med på olika 

aktiviteter 

Förståelse för 

äldres behov 

av ensamhet 

och önskan att 

inte vara aktiv 

Respektera 

den äldres val 

Förståelse Ökad 

medvetenhet 

Jag tror att de har 

lättare att släppa taget 

när det är dags om de 

har fått reda ut sitt liv 

och ordnat med allt 

praktiskt. Jag tror att 

Personalen 

upplever de 

äldre som inte 

har bearbetat 

sitt liv har 

svårare att 

Bearbetning Igenkännande Ökad 

medvetenhet 
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de som inte bearbetat 

sitt liv har svårare att 

släppa taget, det har 

jag sett flera gånger 

släppa taget 

inför döden  

Jag ser själv 

annorlunda på livet 

idag jämfört med när 

jag var 20… saker 

som jag då tyckte var 

jätteviktiga är idag 

bagateller eller 

betydelselösa. Jag tror 

att man kan relatera 

till egna upplevelser 

Inställningen 

till livet har 

förändrats med 

åren 

Livserfarenhet Igenkännande Ökad 

medvetenhet 

Det är svårt att prata 

om döden men nu vet 

jag att om den äldre 

tar upp frågan finns 

ett behov att prata om 

det, jag har nu förstått 

att det inte är 

tabubelagt. Det är 

vanligt att man slätar 

över sådana frågor  

Om de äldre 

tar upp samtal 

om döden 

finns det 

behov att prata 

om det 

Tillåtet att 

prata om 

döden 

Förståelse Ökad 

medvetenhet 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har beaktats, de består av fyra huvudkrav vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras muntligt och skriftligt om studiens 

syfte samt att deltagandet är frivilligt och vad det innebär att delta. Samtyckeskravet innebär 

att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna att delta i studien samt ska forskaren 

informera om att de när de önskar kan avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär 

att deltagarna ska förvissas om anonymitet och att deras svar i studien inte ska gå att spåra till 
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deltagaren. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för studiens syfte 

(Codex, 2011; Polit & Beck, 2008). 

 

Enhetschef informerades muntligt och skriftligt om studien som skulle genomföras. Skriftlig 

tillåtelse söktes hos enhetschefen på den aktuella arbetsplatsen före introduktionen. Därefter 

fick aktuell omvårdnadspersonal information om studien och dess syfte samt att deras 

deltagande var helt frivilligt. Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande. Informationen gavs både muntligt och skriftligt innan introduktionen. Frågan 

om att vilja delta i studien ställdes även i anslutning till introduktionen. För att försäkra 

konfidentialitet har all data avidentifierats. Deltagarna försäkrades om att data som samlades 

in under intervjuerna inte skulle kunna spåras till enskilda personer och inte användas för 

något annat än studiens syfte.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier med fem subkategorier som framkommit under 

analysen av data. Huvudkategorin ökad medvetenhet med subkategorierna igenkännande och 

förståelse beskriver hur introduktionen har påverkat omvårdnadspersonalens syn på åldrandet 

samt hur de tror att omvårdnaden för de äldre påverkas av den nya kunskapen. 

Huvudkategorin ökad medvetenhet besvarar syftets två första frågeställningar. Den andra 

huvudkategorin blev nya redskap med subkategorierna kommunikation, bemötande och 

förutsättningar, vilket beskriver vad omvårdnadspersonalen tror att de kan förändra i 

omvårdnaden av de äldre. Huvudkategorin nya redskap besvarar syftets tredje frågeställning. 

Citat från intervjuerna med omvårdnadspersonalen används i resultatet för att tydliggöra 

omvårdnadspersonalens uttalanden. 

 

Ökad medvetenhet - Omvårdnadspersonalens åsikter om introduktionens påverkan på 

deras syn på åldrandet och deras omvårdnad av de äldre  

 

Igenkännande:  

Majoriteten av omvårdnadspersonalen uppgav att deras syn på åldrandet förändrades genom 

introduktionen.  De menade att de hade fått en annan förståelse för åldrandet och de äldres 

behov. De flesta av omvårdnadspersonalen hade en positiv syn på åldrandet och ansåg att det 
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var en naturlig process att åldras, men det fanns de som hade en rädsla för att åldras och bli 

beroende av andra.  

 

Några av omvårdnadspersonalen ansåg att de redan innan introduktionen till viss del arbetade 

så det främjade för de äldre att nå gerotranscendens. Andra tyckte att kunskapen efter 

introduktionen hade gett en förståelse hur de kunde arbeta för att främja de äldre att nå 

gerotranscendens. De som tyckte att de redan arbetade för att främja för de äldre att nå 

gerotranscendens menade att de redan innan introduktionen hade en inställning att det var 

viktigt att bearbeta händelser i sitt liv. En del av omvårdnadspersonalen menade att de pratade 

mycket med de äldre och att de äldre på så vis hade möjlighet till bearbetning av sitt liv.  

De flesta av omvårdnadspersonalen kände att de efter introduktionen kunde koppla händelser 

i omvårdnadssituationer till teorin om gerotranscendens, medan andra inte kunde koppla 

några händelser till teorin. De tecken på gerotranscendens som några av 

omvårdnadspersonalen kände igen och kopplade till teorin var att de äldre kunde glädja sig åt 

små saker i livet, som vackert väder, att en blomma slog ut eller åt fågelkvitter. Andra 

händelser som några av omvårdnadspersonalen kopplade till gerotranscendens var att många 

äldre de mött kände sig nöjda med livet samt gjorde vad de orkade, ville och kunde och var 

nöjda med det. Vidare hade några av omvårdnadspersonalen erfarenhet av att en del äldre 

hade planerat praktiska detaljer kring sin död och tagit upp dessa med personalen, vilket de 

efter introduktionen tolkade som tecken på gerotranscendens. En del av 

omvårdnadspersonalen trodde att de äldre som hade svårt att släppa taget när de skulle dö inte 

hade bearbetat sitt liv eller ordnat med praktiska saker och därmed inte nått gerotranscendens. 

 

”En dam sa att har livet varit rikt, så ska man också ha ett rikt avslut utan rädsla och ångest 

för det. Det tyckte jag lät fint. Jag tror att det är få av våra gamla som gjort avslut”. 

 

De flesta av omvårdnadspersonalen hade upplevt att de äldre tänkte mycket tillbaka på sina 

liv. De äldre var ibland frånvarande i ögonen, vilket några av omvårdnadspersonalen med den 

nya kunskapen tolkade som att de äldre transcenderade och kanske gjorde upp med sitt liv.  

 

”Ibland vill de vara i sin kammare och filosofera”. 
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Det fanns även några av de äldre av omvårdnadspersonalen som kände igen gerotranscendens 

hos sig själva, medan andra av omvårdnadspersonalen inte gjorde det. All 

omvårdnadspersonal var efter introduktionen positiv till teorin om gerotranscendens. 

 

”Jag känner även igen detta hos mig själv. Jag ser själv annorlunda på livet idag när jag är 

äldre jämfört när jag var 20 år, saker som jag tyckte var jätteviktiga då är bagateller eller 

betydelselösa idag”. 

 

Förståelse:  

Flertalet av omvårdnadspersonalen trodde att deras nya kunskap skulle göra det lättare för 

dem att främja för de äldre att nå gerotranscendens. De ansåg att kunskapen om 

gerotranscendens hade gjort dem mer medvetna om de äldres individuella behov av att prata 

om sina liv och samtidigt förstod de att det var en fortsatt utveckling att åldras. Andra av 

omvårdnadspersonalen tyckte med den nya kunskapen att de redan arbetade för att främja 

gerotranscendens, även om de inte kände till teorin i praktiken. 

 

”Jag tror att min kunskap kan hjälpa mig att se när den äldre behöver prata”. 

 

Samtliga av omvårdnadspersonalen uppgav efter introduktionen att de hade fått en ökad 

förståelse för de äldres behov av att prata om sina tankar och funderingar. De ansåg att de 

äldre genom att samtala med omvårdnadspersonalen kunde bearbeta händelser från livet. 

Majoriteten av omvårdnadspersonalen uttryckte att det var positivt om de kunde hjälpa de 

äldre att ”lägga sitt livs pussel” och ”packa sin ryggsäck” för att de äldre skulle få harmoni i 

tillvaron. En av omvårdnadspersonalen sa att hon trodde att vissa äldre hade mycket som de 

inte hade bearbetat från förr i tiden, till exempel att de fick leva kvar i olyckliga och många 

gånger svåra förhållanden. De kanske inte hade någon att prata med när de hade det svårt och 

hon menade att omvårdnadspersonalen genom samtal kunde hjälpa de äldre att få ro. Vidare 

menade hon att den äldre generationen inte kunde prata lika förtroligt med varandra som man 

gör idag, utan det skulle hållas inom familjen om det hände något, det tystades ner. Hon 

trodde även att kommande generationer lättare skulle kunna bearbeta händelser än tidigare 

generationer och därmed lättare nå gerotranscendens. 

 

En annan av omvårdnadspersonalen upplevde att kvinnor i regel har lättare att prata och 

öppna sig än män och funderade på om det kunde göra att kvinnor hade bättre förutsättningar 
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att nå gerotranscendens. Hon upplevde att de tecken hon tolkade som gerotranscendens oftast 

förekom hos äldre som bodde i ordinärt boende jämfört med äldre som bodde i särskilt 

boende. 

 

”En person kan känna stort lugn genom att bara få dela med sig av sina tankar och händelser 

i livet” 

 

Efter introduktionen om gerotranscendens beskriver omvårdnadspersonalen att de fått en 

annan inställning till och en bättre förståelse för de äldres behov av ensamhet. Majoriteten av 

omvårdnadspersonalen ansåg att de fick en ökad förståelse för att de äldres önskan att inte 

vara så aktiva och att de äldre ibland ville vara för sig själva. Innan introduktionen tänkte de 

inte på att de äldre hade behov av ensamhet för att bearbeta och summera livet, utan de 

försökte övertala de äldre att delta i aktiviteter även om de äldre inte ville vara med. Andra av 

omvårdnadspersonalen menade att de även innan introduktionen respekterade de äldres 

önskan att inte delta i aktiviteter, även om de tidigare inte förstod de äldres behov av 

ensamhet. Det fanns även några av omvårdnadspersonalen som menade att de äldre ofta trots 

att de blivit övertalade att delta i aktiviteter, ändå hade varit positiva efteråt för att de varit 

med. Flertalet av omvårdnadspersonalen uppgav att de hade fått en ökad förståelse för att de 

äldre kanske ville vara ifred och lägga sitt pussel och att de äldre själva söker kontakt när de 

har behov av det.  

 

”Bra att det kommer fram så att de inte tvingas ut på aktiviteter som de inte vill delta i”. 

 

Ett fåtal av omvårdnadspersonalen sa att de innan introduktionen tänkt att de äldre var 

dementa när de växlade i tid, men att de nu visste att det inte behövde vara så. De förstod nu 

att det kunde vara positivt när de äldre var i ”sin värld” med sina tankar och det behövde inte 

tyda på att de äldre var dementa. Andra av omvårdnadspersonalen hade svårt att förstå 

skillnaden mellan gerotranscendens och demens.  

 

”Man har fått en tankeställare”. 

”De behöver inte vara dementa även om det kan tyckas så. De kanske bara tänker tillbaka 

och vill kanske vara för sig själva”.   
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En tanke som några av omvårdnadspersonalen hade efter introduktionen var att de trodde att 

de äldre som låg på sitt yttersta och inte ”släppte taget” om livet hade mycket obearbetade 

händelser som de kanske funderade på. De trodde att de äldre som nådde gerotranscendens 

fick en inre frid och därmed en fridfullare död.  

 

”Jag tror att de äldre kan känna sig nöjdare med sitt liv om de inte har en ängslan eller oro 

för åldrandet, det kan hjälpa den äldre till ett bra slut”. 

 

Samtliga av omvårdnadspersonalen tyckte att det var svårt att prata om döden och upplever att 

det är vanligt att omvårdnadspersonal undviker dessa samtal. Några av omvårdnadspersonalen 

hade dock haft samtal om döden med enstaka äldre, där den äldre hade berättat hur de ville ha 

det vid och efter livets slut. Omvårdnadspersonalen som hade haft dessa samtal tyckte att det 

kändes bra att ha kunnat ha det samtalet med den äldre. Efter introduktionen förstod samtliga 

av omvårdnadspersonalen att de äldre har behov att prata om döden om de tar upp frågan. 

 

”Genom riktlinjerna har jag förstått att det inte är tabubelagt att prata om döden”. 

 

Efter introduktionen i teorin om gerotranscendens ansåg samtlig omvårdnadspersonal att de 

hade fått en större förståelse för de äldres behov. Introduktionen om gerotranscendens gav en 

ökad förståelse för till exempel de äldres behov av ensamhet med sina tankar. All 

omvårdnadspersonal förstod hur viktig det var för de äldre att få prata om sitt liv och att de 

äldre om de fick möjlighet att tänka tillbaka kunde reflektera och bearbeta händelser i livet.  

 

”Det kanske är en nyckel till ett gott åldrande att få lugn och ro genom att prata och 

reflektera över känslor inför händelser i livet”. 

 

Samtlig omvårdnadspersonal menade att de respekterade de äldres autonomi, men en del 

menade att de hade fått en ökad förståelse för hur viktigt det var att de var mer 

uppmärksamma och lyhörda för de äldres behov.  

 

”Jag tycker att det låter så klokt med gerotranscendens”.  

”Tror att gerotranscendens är positivt för äldre och kan ge en ökad trygghet”.  
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Nya redskap - Omvårdnadspersonalens beskrivning av vad de efter introduktionen 

anser de kan ändra i sin omvårdnad av de äldre  

 

Kommunikation: 

Samtlig omvårdnadspersonal kände att de efter introduktionen, om gerotranscendens och 

riktlinjerna för att främja gerotranscendens, hade fått kunskap om att de kunde samtala med 

de äldre på ett annat sätt än de gjort tidigare. De menade att de hade lärt sig att det var viktigt 

att ställa rätt följdfrågor till de äldre, följdfrågor som gav de äldre möjlighet att reflektera över 

händelser och känslor. Flertalet av omvårdnadspersonalen uttryckte att de redan pratade 

mycket med de äldre, men att de hade varit dåliga på att ställa följdfrågor om de äldres 

känslor och upplevelser över händelser i livet. En av omvårdnadspersonalen uttryckte att hon 

efter introduktionen ansåg att omvårdnadspersonalen kunde förändra sitt sätt att samtala med 

de äldre, genom att gå djupare in i samtalet och fråga mer om hur de äldre hade känt inför 

olika händelser och vad den känslan inneburit för dem. Majoriteten av omvårdnadspersonalen 

upplevde att de hade fått en annan syn på vad samtalet skulle handla om samt att de inte 

skulle fokusera på ohälsa och sjukdomar. 

 

”Man har ju alltid frågat hur människor mår när man möts i alla skeenden, det har blivit en 

tom fras som följer både privat och i arbetslivet, här behövs det att man tänker om”. 

 

Andra av omvårdnadspersonalen menade att de redan innan introduktionen hade vetskap om 

att inte fokusera på ohälsa i samtalet med de äldre. Deras erfarenhet var att de äldre mådde 

bättre om de fick prata om vardagliga händelser. 

 

Bemötande:  

Gällande bemötande så upplevde samtlig omvårdnadspersonal att de hade fått en ökad 

kunskap, efter introduktionen om gerotranscendens, om hur de ska bemöta de äldre för att 

främja utvecklingen mot gerotranscendens. En del av omvårdnadspersonalen insåg efter 

introduktionen att de redan till viss del arbetade så att det främjade utvecklingen mot 

gerotranscendens och fick via introduktionen en bekräftelse på sitt arbetssätt. De menade att 

de inte övertalade de äldre att vara med på aktiviteter om de inte ville och att de redan pratade 

mycket med de äldre. Andra av omvårdnadspersonalen menade att de efter introduktionen fått 

insikt om att de hade arbetat med mer fokus på aktivitetsteorin än gerotranscendens. Samtlig 

omvårdnadspersonal ansåg att de värnade om de äldres självbestämmande. En del av 
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omvårdnadspersonalen uttryckte även att de fått en större kunskap om hur viktigt det var att 

de inte styrde de äldre. Samtlig omvårdnadspersonal menade att det fanns 

förbättringsområden som till exempel att inte försöka övertala de äldre att vara med på 

aktiviteter som de äldre tackat nej till att delta i.  

 

En av omvårdnadspersonalen uttryckte att det var viktigt att det fanns ett förtroende mellan 

omvårdnadspersonalen och de äldre för att de äldre skulle vilja prata om vad de känner, anser 

och vill. En del av omvårdnadspersonalen uttryckte efter introduktionen att de fått en ökad 

förståelse hur viktigt det var att inte tillrättavisa de äldre, utan att de skulle lyssna på de äldre 

och låta de äldre vara sig själva. Andra menade att de äldre kunde känna sig betydelsefulla 

och glada om omvårdnadspersonalen kunde möta de äldre där de var samt om de äldre kunde 

delge något för omvårdnadspersonalen. 

 

”Bättre med en varm människa som lyssnar än tabletter”.  

 

Samtlig omvårdnadspersonal upplevde att de efter introduktionen hade fått ett annat synsätt 

på bemötande av de äldre.  

 

”Jag tror att gerotranscendens är positivt, det ger en annan syn på äldres beteende och hur 

möta de äldre, ett nytt arbetssätt”. 

 

Förutsättningar: 

Samtlig omvårdnadspersonal menade att de efter introduktionen om gerotranscendens och 

riktlinjerna för att främja gerotranscendens kunde göra förändringar i sina arbetsmetoder. De 

insåg att de inte bara skulle jobba efter gamla rutiner och vanor. Några uttryckte att det var 

viktigt att vara lyhörd och fånga ögonblicket när de äldre ville prata. Andra menade att det 

krävdes mer personalresurser för att kunna tillgodose dessa behov hos de äldre. De ansåg även 

att det krävdes mer personalresurser för att införa och arbeta enligt nya riktlinjer och metoder.   

 

Några av omvårdnadspersonalen uttryckte att de hade fått en annan kunskap för att det måste 

finnas tillfredställande miljö, så de äldre kan prata med varandra utan störande bakgrundsljud, 

såsom till exempel en tv som ofta står på rutinmässigt. En annan av omvårdnadspersonalen 

menade att det är svårt att prata i grupp om alla frågor och det gäller att hitta de rätta 

tillfällena för samtal med de äldre.   
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”Jag tror att man måste tänka på att när man pratar i stor grupp vad man talar om, det kan 

vara känsliga saker för en del äldre att diskutera kanske inför andra”. 

 

All omvårdnadspersonal uttryckte att de hade nytta av riktlinjerna för att främja utvecklingen 

mot gerotranscendens, bland annat för att det nu var mer legalt att ta sig tid att prata med de 

äldre. En annan aspekt de uttryckte var att riktlinjerna kunde ge förutsättningar för 

omvårdnadspersonalen att arbeta mot samma mål och utifrån samma synsätt. Ett exempel som 

någon av omvårdnadspersonalen angav var om den äldre inte vill vara med på gudstjänsten, så 

kunde de äldre ha svårt att säga nej när kyrkans personal frågade, även om de äldre hade sagt 

till omvårdnadspersonalen att de inte vill vara med. Hon menade att riktlinjerna i ett sådant 

här fall kunde vara ett verktyg för personalen att stötta de äldres önskan och stödja de äldre i 

deras beslut.  

 

Diskussion 

Denna studie tyder på att kunskap i teorier om åldrandet ger en ökad förståelse för åldrandet 

och en medvetenhet hos omvårdnadspersonalen, hur de kan känna igen tecken på 

gerotranscendens och därmed främja äldres väg mot gerotranscendens. Studien tyder även på 

att kunskapen om gerotranscendens har gett omvårdnadspersonalen andra redskap att använda 

i omvårdnaden av de äldre. Omvårdnadspersonalen har genom kunskap i teorin om 

gerotranscendens fått en medvetenhet om att de genom förändrade arbetsmetoder och annan 

samtalsteknik med de äldre kan främja de äldres väg mot gerotranscendens. 

 

Resultatdiskussion 

I studien framkom två huvudkategorier, ökad medvetenhet och nya redskap. Kategorin ökad 

medvetenhet beskriver omvårdnadspersonalens syn på åldrandet och hur de tror att 

omvårdnaden av de äldre kan påverkas genom att omvårdnadspersonalen fått kunskap om 

gerotranscendens. Kategorin nya redskap beskriver vad omvårdnadspersonalen efter att de fått 

kunskap om gerotranscendens tror att de kan förändra i omvårdnaden av de äldre.  

 

Ökad medvetenhet: 

I denna studie framkom att omvårdnadspersonalen fått en annan förståelse för åldrandet och 

de äldres individuella behov, samtidigt som de hade insett att det var en fortsatt utveckling att 

åldras. I en studie av Wadensten och Carlsson (2001) framkommer att vårdpersonal har svårt 
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att se de äldres behov om behoven inte är av praktisk natur. Anderberg, Lepp, Berglund och 

Segesten (2007) menar i sin studie att det är viktigt att personalen har en helhetssyn och tar 

hänsyn till varje äldres behov och önskemål utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 

perspektiv för att ge äldre en värdig omvårdnad. De flesta av omvårdnadspersonalen i vår 

studie såg åldrandet som en naturlig process, men det fanns någon av omvårdnadspersonalen 

som upplevde en rädsla för att åldras och bli beroende. All omvårdnadspersonal som deltog i 

denna studie var efter introduktionen positiva till teorin om gerotranscendens. Jönson och 

Magnusson (2001) påpekar i sin studie att det är viktigt att gerotranscendens inte likställs med 

det naturliga åldrandet och att åldrandet för de äldre som inte når gerotranscendens tolkas som 

onormalt. 

 

Omvårdnadspersonalen i vår studie ansåg att de hade fått en ökad förståelse för att de äldre 

hade ett behov av att prata och bearbeta sina liv. I en studie av Shaw, Williams och Assassa 

(2000) beskrivs att äldre får ett ökat förtroende för vårdpersonal om de har kunskap, förståelse 

och en förmåga att lyssna, vilket även är en förutsättning för en bra kommunikation. Vikten 

av de äldres behov av ensamhet och de äldres behov av bearbetning av livet framkommer 

även i en studie av Wadensten (2005a). I vår studie menade flertalet av 

omvårdnadspersonalen att de efter introduktionen om gerotranscendens såg ett samband 

mellan att bearbeta händelser i livet och en harmonisk ålderdom. Tornstam (1997) presenterar 

en jämförelse mellan två kvinnor som upplever ålderdomen ur olika perspektiv, den ena 

kvinnan uppvisar tecken i hög grad på gerotranscendens och upplever livet positivt, medan 

den andra kvinnan som inte påvisar tecken på gerotranscendens inte upplever samma 

livstillfredställelse. Båda kvinnorna i Tornstams studie har gått igenom livskriser och 

Tornstam menar att de båda kvinnorna haft olika förmåga att bearbeta motgångarna och vända 

dem till något positivt. 

 

I vår studie framkom att majoriteten av omvårdnadspersonalen ansåg att de hade fått en ökad 

förståelse för att de äldre inte ville vara så aktiva samt att de ibland ville var för sig själva. 

Liknande upplevelser beskriver vårdpersonal i en studie av Tornstam (1996). I studien av 

Tornstam beskriver en del av vårdpersonalen att de känner igen tecken på gerotranscendens 

hos sig själva, vilket även några av omvårdnadspersonalen i vår studie gjorde. I både denna 

studie och i Tornstams studie framkom att det var de äldsta av omvårdnadspersonalen som 

lättast kunde identifiera sig med teorin om gerotranscendens.  
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Det var flera av omvårdnadspersonalen i vår studie som efter att de fått kunskap om 

gerotranscendens kunde koppla teorin till omvårdnadshändelser som de varit med om. Även i 

Wadensten och Carlssons studie (2007) upplevde vårdpersonal att de kände igen tecken på 

gerotranscendens efter att de blivit introducerade i teorin om gerotranscendens. I en annan 

studie av Wadensten och Carlsson (2001) framkom att samtlig vårdpersonal som deltog i 

studien kände igen tecken på gerotranscendens hos de äldre vårdtagarna även om de tecken de 

kände igen var av olika karaktär.  

 

En av omvårdnadspersonalen i vår studie trodde att många äldre från tidigare generationer 

inte hade samma förutsättningar att prata med någon om svåra händelser som de upplevt och 

därför inte fått möjlighet till bearbetning, som leder till att komma vidare och nå 

gerotranscendens. Hon menade att nuvarande generation är mycket öppnare och har lättare för 

att prata med varandra. Hennes uppfattning var att detta kan bero på att kulturen i samhället är 

förändrad och det är mer vanligt att man träffas och till exempel pratar över ett glas vin.  

Några av omvårdnadspersonalen i vår studie funderade på om det fanns ett samband mellan 

de äldre som inte nått gerotranscendens och de äldre som hade svårt att släppa taget när de 

skulle dö. I en studie av Tornstam (1997) beskriver en kvinna att hon inte har någon rädsla för 

att dö utan hon anser att det är en naturlig del av livet. Denna kvinna har enligt Tornstam en 

nått en hög grad av gerotranscendens. Äldre kan enligt en litteraturöversikt av Hallberg 

(2004) förbereda sig inför döden genom att tänka tillbaka på livet som ett kretslopp, vilket 

binder ihop livet till en helhet. När de äldre tänker tillbaka på sin livscykel kan de se döden 

som en naturlig del av livet och därmed fullbordat. De äldre kan då antingen känna sig nöjda 

över sitt liv eller få en känsla av att deras liv varit utan mening. För att de äldre ska få en 

känsla av fullbordan har den sista tiden i livet stor betydelse för de äldres reflektion och 

bearbetning av livet. Detta ger stöd till Tornstams teori om gerotranscendens. 

 

I vår studie framkom tankar, om kvinnor hade bättre förutsättningar att nå gerotranscendens, 

av den anledningen att kvinnor i regel har lättare att öppna sig och prata än män och kanske 

på så sätt även har lättare att bearbeta händelser från livet. Detta tycker vi är en intressant 

tanke som delvis bekräftas i studier gjorda av Tornstam (2003) och Braam et al. (2006). I 

dessa båda studier framkommer det att kvinnor i högre grad uppnår kosmisk transcendens 

som leder till en ökad livstillfredställelse.  
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En annan erfarenhet som en av omvårdnadspersonalen i vår studie hade var att äldre som 

bodde i ordinärt boende enligt henne uppvisade mer tecken på gerotranscendens, jämfört med 

äldre som bodde i särskilt boende, vilket delvis bekräftas av Tornstam (2003). I Tornstams 

studie framkommer att äldre som bor kvar i ordinärt boende känner en större samhörighet 

med tidigare generationer jämfört med de som bor i serviceboende.  

 

Ett fåtal av omvårdnadspersonalen i vår studie sa att de tidigare tänkt att de äldre var dementa 

när de växlade i tid, men att de nu såg det ur en annan synvinkel. De menade att det kunde 

vara positivt när de äldre var i sin värld och att det kunde betyda att de äldre tänkte tillbaka 

och reflekterade över sitt liv och så hade de inte tänkt tidigare. I Tornstams studie (1996) 

framkom liknande reaktioner från vårdpersonalen. Även i en studie av Wadensten och 

Carlsson (2001) samt i Tornstam och Törnqvist studie (2000) framkommer att vårdpersonal 

hade tolkat tecken på gerotranscendens som att de äldre var dementa. Speciellt var det när de 

äldre växlade i tid som vårdpersonalen tolkade det som en begynnande demenssjukdom. Det 

framkom i en annan studie av Wadensten och Carlsson (2007) att vårdpersonal efter att de 

hade blivit introducerade i teorin om gerotranscendens hade fått ett annat synsätt på de äldre 

som växlade i tid och rum. De hade blivit medvetna om att det inte behövde tyda på att de 

äldre var dementa, utan det kunde vara ett tecken på gerotranscendens, vilket även framkom i 

vår studie. 

 

Flertalet av omvårdnadspersonalen i vår studie tyckte att det var svårt att prata om döden och 

de hade en uppfattning om att det var vanligt att omvårdnadspersonal undviker dessa samtal. 

De Araújo, da Silva och Francisco (2004) beskriver i sin studie att den västerländska moderna 

kulturen förnekar döden och att döden i allmänhet är ett socialt tabu samt att det är ett socialt 

mönster att undvika frågor om döden. Vidare menar De Araújo et al. att det i den 

västerländska kulturen skapar rädsla, ångest och oro bara genom att prata om döden. I en 

studie av Wadensten och Carlsson (2001) framkom också att vårdpersonal upplevde det svårt 

att prata om döden och de bytte gärna samtalsämne när döden kom på tal. Vårdpersonal i 

Wadensten och Carlssons studie försökte istället att prata om andra saker som var 

uppmuntrande och skulle få de äldre att må bättre. Det var även en del vårdpersonal i 

Wadensten och Carlssons studie som inte visste hur de skulle prata om döden med de äldre. I 

en annan studie av Wadensten och Carlsson (2007) framkommer det att vårdpersonal efter att 

de introducerats i teorin om gerotranscendens upplevde att de vågade prata om döden med de 

äldre. Detta var även något som omvårdnadspersonalen i vår studie uttryckte sedan de fått 
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kunskap om gerotranscendens. I en studie av Rokach (2005) beskrivs åsikter av Harper 

angående vårdpersonal som arbetar med döende människor. Vårdpersonal skulle enligt Harper 

behöva en anpassningsperiod på upp till två år för att kunna reflektera, få kunskap, ökad 

självkännedom och en empatisk förmåga. Med dessa färdigheter menar Harper att 

vårdpersonal är bättre rustade för att med medkänsla, omtänksamhet och professionell 

kunskap kunna trösta och samtala med den döende. I en studie av Black (2007) framkommer 

att vårdpersonals förmåga att kommunicera angående döendet påverkas av deras egen 

inställning till döden.  

 

I vår studie framkom det att de flesta av omvårdnadspersonalen tidigare försökte övertala de 

äldre att vara med i olika aktiviteter även om de äldre inte ville vara med. I Wadensten och 

Carlsons studie (2001) framkom det att vårdpersonalen helst såg att de äldre deltog i de 

aktiviteter som anordnades, men samtidigt sa vårdpersonalen att de inte skulle tvinga de äldre 

att delta om de inte ville. Majoriteten av omvårdnadspersonalen i vår studie upplevde att de 

såg annorlunda på deltagandet i aktiviteter efter att de fått kunskap om gerotranscendens. De 

menade att de hade blivit mer medvetna om att respektera de äldres egen vilja och inte 

försöka övertala de äldre att vara med i aktiviteter. I Tornstams studie (1996) har vårdpersonal 

beskrivit detsamma. Omvårdnadspersonalen i vår studie kände igen aktivitetsteorin i dagens 

äldreomsorg och menade att det fanns förändringar som de kunde göra i sitt arbetssätt med 

den nya kunskapen om gerotranscendens. Även i Wadensten och Carlssons studie (2001) 

framkommer att det är mest sannolikt att vårdpersonal stött på aktivitetsteorin i omvårdnaden 

och därför omedvetet influerats av den. 

 

De flesta av omvårdnadspersonalen i vår studie menade att det var viktigt att vara lyhörd, 

fånga ögonblicket samt respektera de äldres autonomi. Detta bekräftas i Tornstams studie 

(1996) där det beskrivs att personalen har ändrat sitt arbetssätt genom att inte tjata på de äldre 

att delta i aktiviteter samt genom att lyssna mer på de äldre och respektera de äldres integritet. 

 

Nya redskap: 

I vår studie framkom att all omvårdnadspersonal efter introduktionen om gerotranscendens 

ansåg att de hade fått kunskap om ett nytt sätt att samtala med de äldre. Det var framförallt tre 

saker som omvårdnadspersonalen poängterade att de tagit fasta på. Det första var vikten att 

ställa följdfrågor till de äldre för att samtalet skulle utvecklas. Det andra var att samtalen med 

de äldre skulle gå djupare genom att de äldre fick berätta om känslor och tankar som de hade. 
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För det tredje hade omvårdnadspersonalen lärt sig att de i samtalet inte skulle fokusera på 

sjukdomar och ohälsa. Liknande resultat har framkommit i en studie av Tornstam (1996) där 

vårdpersonal efter att de fått kunskap om gerotranscendens kommit fram till en ny 

samtalsteknik med de äldre som främjar vägen mot gerotranscendens. Vårdpersonal i 

Tornstams studie hade fått en förståelse för att vara mer tolerant och lyssnande i samtalet med 

de äldre. I en studie av Rokach (2005) framkommer att ett av vårdpersonalens viktigaste 

redskap är att lyssna. Det är en konst att ta sig tid och verkligen lyssna på människor. 

Lyssnandet kan leda till att de äldre får mod att uttrycka sin vilja och sina behov (Rokach, 

2005).  

 

I vår studie framkom att samtlig omvårdnadspersonal ansåg att de hade fått en ökad kunskap i 

hur de skulle bemöta de äldre. De flesta hade fått en annan syn på de äldres deltagande i 

aktiviteter och all omvårdnadspersonal tillstyrkte att det fanns förbättringsområden. Samtlig 

omvårdnadspersonal var efter introduktionen överens om att de inte skulle försöka övertala de 

äldre att vara med i aktiviteter om de inte ville. I Wadensten och Carlssons (2007) studie 

framkom att vårdpersonal som fått kunskap om gerotranscendens ändrade sitt bemötande 

gentemot de äldre efter att teorin och riktlinjer implementerades på deras arbetsplats. 

Vårdpersonal i deras studie försökte inte längre övertalade de äldre att vara med i aktiviteter 

om de äldre inte ville. Vårdpersonal i Wadensten och Carlssons studie hade en större 

förståelse för de äldres behov av ensamhet för reflektion. Omvårdnadspersonalen i vår studie 

menade att de efter introduktionen hade fått en större förståelse för att respektera den äldres 

integritet och autonomi. En del av omvårdnadspersonalen i vår studie uttryckte efter 

introduktionen att de förstått hur viktigt det var att de äldre fick lov att vara sig själva. 

Wadensten (2010) tar upp i sin bok att tecken på gerotranscendens kan vara att äldre känner 

att de nu kan vara sig själva och de äldre har fått en förståelse för livets olika rollspel. 

 

I vår studie framkom även att en av omvårdnadspersonalen trodde att det var viktigt med ett 

förtroende mellan omvårdnadspersonalen och de äldre för att de äldre skulle vilja prata öppet 

om sina tankar och känslor. I en studie av Macdonald (2007) framkommer att mötet med 

vårdpersonal uppfattades mest positivt när vårdpersonalen hade tid att sitta ner lyssna och 

prata. Ibland väljer äldre att undanhålla information till sina närstående för att skona dem då 

de äldre tror att informationen kan skapa oro eller ångest hos de närstående enligt en studie av 

Andersson, Hallberg och Edberg (2007). Enligt en studie av Wadensten (2005a) där en grupp 

äldre kvinnor deltagit framkommer det att dessa kvinnor ansåg det viktigt att lära känna 
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varandra för att konversationen skulle kunna bli djupare. Wadenstens studie bekräftar till viss 

del vikten av att ett förtroende mellan människor är viktigt för ett öppet samtal.  

 

Omvårdnadspersonalen i vår studie var överens om att de inte skulle fortsätta jobba efter 

gamla rutiner om de skulle främja äldres väg mot gerotranscendens. De menade att de var 

tvungna att förändra sitt arbetssätt för att nå det målet. En del av omvårdnadspersonalen 

trodde att det skulle krävas mer personalresurser för att kunna förändra arbetssättet, andra 

menade att de kunde förändra sitt bemötande i direkta omvårdnadssituationer utan ökade 

personalresurser. Det bekräftas i en studie av Rycroft-Malone, Harvey, Seers, Kitson, 

McCormack och Titchen (2004) att det behövs resurser om en implementering ska bli 

framgångsrik. En förändring som omvårdnadspersonalen påpekade i vår studie att de kunde 

göra utan ökade personalresurser var att inte försöka övertala de äldre att vara med i 

aktiviteter om de äldre inte ville. En annan förändring som de ansåg att de kunde göra var att 

förändra samtalstekniken med de äldre och miljön runtomkring för att underlätta för samtal. 

Omvårdnadspersonalen menade att de hade blivit medvetna om att de inte skulle prata så 

mycket om ohälsa och sjukdomar utan kunde som Wadensten (2010) beskriver i sina riktlinjer 

istället fråga om och vad de äldre hade drömt för att styra samtalet i en annan riktning. I en 

studie av Wadensten (2005b) framkommer att det oftast är vårdpersonal som väljer innehållet 

i samtalet med de äldre i samband med morgonarbetet. 

 

En aspekt som framkom i vår studie var att omvårdnadspersonalen tidigare tyckte att det 

kunde vara svårt att stödja de äldre när de inte ville delta i aktiviteter av olika slag. De ansåg 

att de nu hade fått redskap som gjorde det legalt att ta mer tid till de äldre vid till exempel 

samtal. Trots att en del av omvårdnadspersonalen i vår studie tyckte att de till viss del 

arbetade för att främja äldres väg mot gerotranscendens, så ansåg de flesta av 

omvårdnadspersonalen efter att de fått kunskap om gerotranscendens, att de hade fått en större 

förståelse för ett nytt sätt att arbeta. Vidare framkom i vår studie att omvårdnadspersonalen 

ansåg att riktlinjerna kunde underlätta för omvårdnadspersonalen att arbeta mer enhetligt. I en 

studie av Macdonald (2007) framkom att atmosfären var behagligare och tillvaron lugnare när 

vårdpersonalen samarbetade och arbetade mot samma mål.  

 

Metoddiskussion 

Studien är genomförd i form av semistrukturerade intervjuer och har en deskriptiv metod med 

en kvalitativ ansats. Valet av en semistrukturerad intervjumetod grundade sig på att det 
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förutom en frågeguide med öppna frågor möjliggjorde att ställa följdfrågor till dess att svar 

framkommit som var relevanta för studiens syfte. Författarna anser att intervju är att föredra 

då syftet är att få en djupare kunskap om tankar, känslor och upplevelser inom ett visst 

område. Genom att studien hade en deskriptiv metod och en kvalitativ ansats så framkom inte 

bara omvårdnadspersonalens kunskap utan även deras tankar och känslor. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) är en kvalitativ innehållsanalys att föredra då syftet är att få 

fram likheter och skillnader i analysen. 

 

Författarna anser att det varit en styrka att dela upp arbetet under datainsamlingen genom att 

den ena författaren utförde intervjuerna och den andra författaren transkriberade de inspelade 

intervjuerna. Författarna anser att intervjuerna blivit enhetligt genomförda då det utfördes av 

den ena författaren. En annan aspekt är att omvårdnadspersonalen kunde gå ifrån sitt arbete 

för att delta i intervjuerna utan att de kände någon tidspress då den andra författaren ersatte 

omvårdnadspersonalen i omvårdnadsarbetet under tiden som intervjun pågick.  

En svaghet i denna studie anser författarna vara författarnas oerfarenhet av att utföra 

intervjuer, vilket kan ha påverkat resultatet. En mer erfaren intervjuare hade kanske ställt 

andra följdfrågor och därmed fått utförligare svar, vilket möjligen hade påverkat resultatet. En 

annan svaghet som författarna anser är att den begränsade tiden på två timmar för 

introduktionen till omvårdnadspersonalen var för kort. Resultatet kanske hade blivit 

annorlunda om omvårdnadspersonalen hade fått en längre introduktion.  

 

För att stärka en studies trovärdighet används inom kvalitativ forskning enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) begreppen: giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet.  

 

Tillförlitlighet innebär att analysen beskrivs utförligt. I denna studie anser författarna 

tillförlitligheten vara hög då analysförfarandet beskrivs utförligt samt har båda författarna 

tagit del av intervjumaterialet flera gånger och tillsammans diskuterat samt analyserat 

materialet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ökar detta resultatets 

tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan användas i liknande studier. I denna 

studie har författarna valt att redovisa urval och datainsamlingsmetod samt exempel på 

analysförfarandet vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ökar möjligheten för 

läsaren att bedöma resultatets överförbarhet.  
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Giltighet innebär enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att resultatet beskriver vad 

som var avsett att studeras och inget annat. För att öka giltigheten i denna studie återgick 

författarna under hela processen till studiens syfte och jämförde så att resultatet svarade på 

syftet.  Giltigheten i en studie kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim styrkas genom att 

citat från intervjuerna presenteras i resultatet. För att stärka giltigheten avseende tolkning av 

material i denna studie användes citat i resultatredovisningen. 

 

Slutsats 

Det framkom i vår studie att omvårdnadspersonal tycks sakna kunskap om teorier i åldrandet. 

Det verkade även som om omvårdnadspersonalen var influerade av aktivitetsteorin. All 

omvårdnadspersonal i vår studie var positiv till teorin om gerotranscendens efter 

introduktionen och önskade mer kunskap. Författarna vill fortsätta att arbeta för att främja 

äldres väg mot gerotranscendens genom fortsatt introduktion om gerotranscendens till 

omvårdnadspersonal. Det finns lite forskning angående implementering av riktlinjer för att 

främja äldres väg mot gerotranscendens och dess effekter varför det skulle behövas mer 

forskning i ämnet.  
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Bilaga 1 

Frågeguide  

Vill du berätta lite om din erfarenhet inom omvårdnad? Utbildning? Antal år i yrket? Var har 

du arbetat? Hur gammal är du? 

Vad innebär åldrandet för dig? 

Vad visste du om teorier om åldrandet innan introduktionen? 

Vad visste du om gerotranscendens innan introduktionen? 

Hur tror du att kunskap om gerotranscendens påverkar omvårdnaden för de äldre? 

Har kunskap om gerotranscendens förändrat din syn på åldrandet?  Om ja, i så fall på hur? 

Om nej, i så fall varför?  

Känner du igen några tecken på gerotranscendens från möten med äldre? I så fall, vilka? Har 

du i så fall upplevt det som positiva eller negativ tecken? 

Tror du att kunskap hos omvårdnadspersonalen angående gerotranscendens är positivt för de 

äldre? I så fall, på vilket sätt? 

Tror du att din kunskap om gerotranscendens kan påverka processen mot gerotranscendens 

för de äldre? I så fall, på vilket sätt? 

Tror du att du kan ha hjälp av riktlinjerna angående bemötandet för att främja 

gerotranscendens? I så fall, på vilket sätt? 

Tycker du att gerotranscendens är något som kan vara positivt för äldre? I så fall, på vilket 

sätt? 
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 Bilaga 2  

 

 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

 
 
 

Till verksamhetschef 
 

vid Öllerbacka äldreboende Bromölla kommun 
 

Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i utbildning vid 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, söka uppgifter enligt 

den beskrivning som ges nedan.  
 

Kort beskrivning av studiens uppläggning  
 

Introduktion 

Vi ska göra en studie med syfte att presentera teorier om åldrandet med fokus på 
gerotranscendens. 

 

Frågeställning 

Hur tycker omvårdnadspersonalen att de nya kunskaperna påverkar deras syn på 

åldrandet?    

Hur tror omvårdnadspersonalen att deras kunskap om gerotranscendens påverkar 

omvårdnaden för de äldre?  

Vad beskriver omvårdnadspersonal att de kan förändra i sin omvårdnad av 

äldre? 

Syfte 

Syftet med studien är att presentera teorin om gerotranscendens för 
omvårdnadspersonal på ett särskilt boende och undersöka om kunskap om 

gerotranscendens hos omvårdnadspersonalen förändrar deras synsätt gentemot äldre.  
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Metod 

Vi kommer att ge en introduktion angående åldrandeteorier med fokus på 
gerotranscendens. Därefter kommer 12 stycken som har deltagit i introduktionen att 
intervjuas. Intervjuerna kommer inte att ske i anslutning till introduktionen utan enligt 

överenskommelse inom en tvåveckors period efter introduktionen. 
Intervjuerna spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant och bearbetas till ett resultat. 

 

Urval 
Omvårdnadspersonal som arbetar på ett av kommunens särskilda boende kommer att 

delta i studien. Omvårdnadspersonalen är 24 stycken till antalet. De är i olika åldrar och 
har olika lång erfarenhet och utbildning. Samtliga kommer att få introduktionen och 

därefter kommer 12 stycken frivilliga av omvårdnadspersonalen att intervjuas. 
 

Etiska aspekter 
Aktuell personal kommer att informeras om examensarbetet som ska genomföras samt 

att deras deltagande är helt frivilligt. Deltagarna kommer att informeras om att de när 
som helst kan avbryta sitt deltagande. Informationen kommer att ges både muntligt innan 
introduktionen och skriftligt genom ett informationsbrev. Frågan om att vilja delta kommer 

även att ställas i anslutning till introduktionen. All data kommer att avidentifierats. 
Deltagarna kommer att försäkras om att fakta som samlas in under intervjuerna inte 

kommer att kunna spåras till enskilda personer. 
 

 
 

Studerandes namn  Handledares namn 
 

Carina Christensen & 
Elisabeth Rovapalo                                  

  

 
Barbro Wadensten 

   
 
 
 

Tillstånd erhålles           Ja                 Nej 
 
 

Ort och datum 

 
 
 
 

Verksamhetschef 
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                                                                                                                                Bilaga 3 

 

Hej. 

Vi ska göra en studie med syfte att presentera teorier om åldrandet med fokus på 

gerotranscendens för att undersöka hur kunskap om gerotranscendens påverkar 

omvårdnadspersonalens synsätt på åldrandet. Vi kommer att ge en introduktion angående 

teorier om åldrandet med fokus på gerotranscendens. Därefter kommer 12 stycken deltagare i 

introduktionen att intervjuas. Intervjuerna kommer inte att ske i anslutning till introduktionen 

utan enligt överenskommelse inom en tvåveckors period efter introduktionen. Du tillfrågas 

härmed att delta i studien. Ditt namn har jag fått av din enhetschef.   

Metoden som vi kommer att använda oss av är intervjuer som spelas in för att sedan skrivas ut 

ordagrant och bearbetas till ett resultat. Fördelen med denna studie kan vara att du får ny 

kunskap om teorier om åldrandet med fokus på gerotranscendens. Det finns inga risker med 

att delta i denna studie.  All data som vi samlar in kommer att avidentifieras för att inte källan 

till materialet ska kunna spåras. Därefter kommer vi att sammanställa vår studie. Det färdiga 

arbetet kommer att presenteras som vår D-uppsats. Skulle Du vara intresserad av att läsa det 

färdiga arbetet kan du kontakta någon av oss.  

Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

lämna någon förklaring till varför. 

Våra namn är Carina Christensen och Elisabeth Rovapalo. Vi är legitimerade sjuksköterskor. 

Vi går Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Vård av äldre. Denna studie ingår i 

vårt examensarbete. Om Du vill ha kontakt med oss går det bra att ringa följande 

telefonnummer: 

Carina Christensen 0709-17 10 58 eller Elisabeth Rovapalo 0709-017 10 55 

Handledare: Docent Barbro Wadensten 018-471 66 31 

 

  

 


