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Abstract 

There is no general aging process therefore should health efforts directed at elderly population 
based on each individual as a unique person with specific needs. When aging becomes a fact 
not generally decrease the lust and the desire to be active but it is perhaps more about the 
body's ability to keep up on what the head wants. Therefore the range of activities towards the 
elderly population requires some adjustment that can partly be achieved by taking some of the 
older people’s experiences. The purpose of this study was that by the older people’s 
experiences of organized activities in a social context to illustrate how they perceive their 
participation. A qualitative approach with narrative theory was used and the study’s empirical 
results are based on stories from four elderly women. The result highlights the older person’s 
ability to create meaning in the moment from a life course context. The results are presented 
in three themes, the physical, social and finite context, that together can be traced to three 
perspectives on the cultural learning needs of the older person. Activities can thus assume to 
bring further value and visibility to older peoples need for social and cultural interaction. 
Prominent in this study is the importance of seeing the older person as a learning individual, 
which places demands on the society and the development opportunities available to older 
people’s disposal. 

Keywords: Older People, Organized Activities, Experiences, Learning, Socio- Cultural, Life 
Cycle Context. 



 

 

Sammanfattning 

Det finns ingen generell åldrandeprocess således bör hälsoarbete riktat mot den äldre 
människan utgå från denne som en unik person med specifika behov. När åldrandet blir ett 
faktum avtar vanligen inte lusten och viljan att vara aktiv utan det rör sig kanske mer om 
kroppens förmåga att kunna hänga med på det som huvudet vill. Utbud på aktiviteter för den 
äldre människan kräver därav viss anpassning som delvis kan uppnås genom att ta del av äldre 
människors erfarenheter. Syftet med studien var att genom äldre människors erfarenheter av 
organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang beskriva hur de upplever sitt deltagande.  En 
kvalitativ ansats med narrativ teori användes och studiens empiriska resultat bygger på 
berättelser från fyra äldre kvinnor. Resultatet belyser den äldre människans förmåga att skapa 
mening i nuet utifrån ett livsloppssammanhang. Resultatet redovisas i tre teman, det 
kroppsliga, det sociala och det ändliga sammanhanget som tillsammans kan härleda till tre 
perspektiv på kulturellt lärande hos den äldre människan. Aktiviteter kan därigenom antas 
bringa ett mervärde och lyfta fram den äldre människans behov av social och kulturell 
samvaro. Framträdande i den här studien är vikten av att se den äldre människan som en 
lärande individ vilket ställer krav på samhället och de utvecklingsmöjligheter som finns till de 
äldres förfogande. 

Nyckelord: äldre människor, organiserade aktiviteter, erfarenheter, lärande, sociokulturell, 
livsloppssammanhang. 



 

 

Förord 

Med den här studien vill jag lyfta fram den äldre en människans erfarenheter utifrån ett 
livsloppsammanhang. I mitt yrke som hälsopedagog har jag fördelen att dagligen möta äldre 
människor och på olika sätt ta del av all den kunskap om livet de besitter. Något som är mer 
eller mindre uttalat är en upplevd ensamhet och isolering som drabbar den äldre människan 
dels på grund av att närstående gått ur tiden och/eller svårigheter till att umgås i samma 
utsträckning som tidigare. Stora som små behov av social gemenskap finns latent, behov att 
bli sedd samt att ha någon som lyssnar. Genom att ta del av äldres egna berättelser kring 
aktiviteter har jag en förhoppning att bjuda in fler till att göra desamma. På så sätt kan 
underlag för kommande satsningar gentemot den äldre generationen växa fram. För vem kan 
veta bättre vad den äldre människan vill ha om inte just hon själv?   

Tack! 

Till att börja med vill jag uttrycka mitt hjärtligaste tack till de fyra kvinnor som så öppet delat 
med sig av sina livsberättelser och berikat mig med jättefin kunskap om livet. Även ett varmt 
tack till min handledare som inspirerat och stöttat mig genom skrivandets gång. Mina 
arbetskollegor tilldelas ett tack för att de har stöttat och uppmuntrat mig vilket jag är tacksam 
för. Till sist ett varmt tack till min familj och mina vänner som fyllt mig med kärlek under 
studiens gång.   

Stockholm, 2011 

Frida Bergström 

Högskolan i Gävle 
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1. Studiens undersökningsområde 

1.2 Inledning 

Målet för äldrepolitiken är att äldre1 ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande 
i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet 
oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg 
(äldrepolitikens mål, Sweden.gov.se, 2011). 

Då Sveriges befolkning når en allt högre ålder är det angeläget att i god tid tillgodose den 
äldre generationens behov och skapa möjligheter till aktivitet och engagemang i samhället i 
enighet med äldrepolitikens nationella mål. I sammanhanget är det betydelsefullt att se äldre 
människor som unika individer med olika behov som präglar hur hälsoarbetet riktas 
(Carlsson, 1998). I samhället föreligger än idag en mindre positiv syn på den äldre människan 
något som ibland tillskrivs begreppet ålderism2 (Andersson, 2008). En syn som kan 
missgynna utvecklingen av hälsofrämjande arbete mot äldre.  

Ett angeläget intresse för folkhälsoarbete riktat mot äldre och fler studier inom området visar 
att olika hälsointerventioner sent i livet ger positiva resultat i form av uppskjutning av 
funktionsnedsättningar (Agahi, Lagergren, Thorslund, & Wånell, 2005). På sikt är 
hälsointerventioner lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnader för vård och 
omsorg för äldre kan minskas (Nilsson, E & Nilsson, S, 2009). Folkhälsoarbete riktat mot 
äldre kan exempelvis syfta till att ge äldre möjligheter att bibehålla och öka 
funktionsförmågan för att underlätta att klara sig på egen hand och för att bevara och höja 
livskvaliteten (Who.int, 2010).  

Ett av många exempel på folkhälsoarbetet för äldre är upprättandet av sociala 
mötesplatser3exempelvis i form av en seniorträff vilken är en träffpunkt med öppen 
verksamhet dit seniorer är välkomna att delta i olika organiserade sociala aktiviteter 
exempelvis friskvårdsaktiviteter, pyssla, spela bingo eller att äta och fika tillsammans. Genom 
utvärdering av tidigare insatser skapas förutsättningar för utveckling av befintligt hälsoarbetet 
gentemot äldre och kunskap genereras om huruvida en insats genererat någon effekt eller 
uppnått sitt mål (Agahi et al., 2005).  

I mitt yrke som hälsopedagog har jag haft förmånen att leda kostnadsfria organiserade sociala 
aktiviteter för äldre på olika seniorträffar i en kommun. En nyfikenhet har vuxit inom mig 
kring vad det är som gör att de äldre väljer att delta i organiserade aktiviteter i ett socialt 

                                                

1 När äldre benämns generellt i studien avser det personer i en ålder av 65 år eller äldre. När det rör studiens informanter representerar de 

den äldre generationen äldre då de befinner sig i en ålder mellan 77- 87 år.  

2 Begreppet ålderism skildrar negativa inställningar eller diskriminering utifrån en människas ålder (Andersson, 2008). 

3 Mötesplats som i den här studien även går under benämningarna seniorträff eller träffpunkt, definieras i enlighet med Statens 

folkhälsoinstituts benämning: En mötesplats med hälsofrämjande fokus som utgör en stödjande miljö för hälsa. (Fhi:2008). 
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sammanhang? Genom samtalsintervjuer har jag tagit del av fyra äldre människors berättelser 
med hopp om att få kunskap om den äldre människan och hennes erfarenheter om livet.  

Utgångspunkten i folkhälsoarbete för äldre handlar om att främja det friska (Agahi et al., 
2005), vilket styrker vikten av att ta del av vad den äldre människan mår bra av. Den här 
studien avser att titta på organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang och söka finna en 
helhet i det sociokulturella sammanhanget med utgångspunkt i att människor gör erfarenheter 
och därmed även tar intryck av vad de deltar i. Angeläget blir även att se hur ett samhälle är 
organiserat i kommunikativ bemärkelse, exempelvis vilka forum finns tillgängliga för äldre 
att verka och kommunicera i?  

1.3  Studiens disposition 

Uppsatsen är uppdelad på sex kapitel. Inledningsvis i detta kapitel 1 har jag presenterat 
studiens undersökningsområde. 

I kapitel 2 utvecklas kommunikativ förståelseinriktning via berättelseforskning och det 
sociokulturella perspektivet. Därefter presenteras något om en åldrande befolkning och dess 
fysiska och psykiska åldrande samt om hälsoinriktat arbete mot äldre och deras 
välbefinnande.  

I kapitel 3 följer studiens empiriska problemområde och studiens syfte. 

I kapitel 4 presenteras val av studiens metod, aspekter på intervjuarens roll, urval, 
genomförande, följt av bearbetning och redogörelse för tolkningsprocessens olika steg. 
Kapitlet avslutas med etiska överväganden och studiens kvalitativa giltighet.  

I kapitel 5 presenteras och behandlas studiens resultat uppdelat i tre teman som presenteras 
var för sig med tillhörande sammanfattning. Kapitlet avrundas med en sammanfattande analys 
om den åldrande människans sociokulturella lärande. 

I kapitel 6 diskuteras studiens metod, övergripande resultat och resultatet utifrån syftets 
underfrågor vilket gav upphov till diskussion kring den äldre människan och samhället. 
Slutligen presenteras förslag på framtida forskning inom området följt av några avslutande 
ord. 
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2. Bakgrund 

2.1 Studiens kommunikativa förståelseinriktning  

Det sociokulturella perspektivet utgör denna studies kommunikativa teoretiska förankring 
liksom berättelseforskning. Ansatsen för studien är av narrativ karaktär och avser att genom 
berättelser erhålla en fördjupad kunskap om äldre människors erfarenheter av organiserade 
aktiviteter i ett socialt sammanhang.  

2.1.1. Narrativa empiriska studier 

Den narrativa forskningsansatsen baseras på att kunskap ses som personlig inom vilken 
forskaren utgår från data i form av berättelser av muntlig eller skriftlig framställning. 
Begreppet narrativ kan grovt översättas till ”berättad historia” och är ett samlingsbegrepp för 
alla slags berättelser och historier som inbegriper en relation i den bemärkelsen att en person 
berättar en berättelse för en annan. En berättelse förmedlar således mening om sociala 
sammanhang och identitet Conle (2001). 

Narrativ ansats rekommenderas när undersökaren vill utforska individens inre värld och fånga 
olika perspektiv från hennes livssammanhang och/eller från den kultur hon lever i. Analyser 
av narrativ karaktär är enligt Conle (2001) en värdefull forskningsmetod för att undersöka hur 
vi människor lever våra liv och även hur vi förstår våra liv. Berättelseforskning är lämplig då 
man vill försöka förstå innebörden av personlig identitet, livsstil, kultur, historia samt 
erfarenheter och förståelse (Johansson, 2005). Vidare kan berättelser generera unika och 
ovärderliga erfarenheter från individer, unika i den mening att ingen kan upprepa erfarenheter 
på samma sätt (Lai, 2010). Det narrativa inbegriper processen att skapa en berättelse, den 
kognitiva sammansättningen i berättelsen, resultatet av processen, om ett sätt att samla in data 
på eller om ett sätt att tänka eller göra känslor av erfarenheter (ibid.).  

Berättelser har alltid varit något som människan ägnat sig åt och kommunikation genom 
berättelser ses som en grundläggande mänsklig aktivitet. En berättelse är en skildring av 
verkliga handlingar och kan förmedla och återberätta konkreta händelser som redan ägt rum 
och är ett sätt för människan att tänka och kommunicera på. En individs berättelse har ett 
sammanhang i en social värld och förmedlar syften, känslor och inger en verklighetstrohet där 
lyssnaren och läsaren i slutändan bestämmer hur berättelsen ska förstås eller tolkas (Lundby, 
2002). Berättelser är även ett sätt att lära, när vi möter människor förmedlar vi ofta någon 
form av berättelse vilket bidrar med kunskap till samhället (Johansson, 2005). 

Berättelseforskningen har kommit att tillämpas alltmer i forskning kring hälsa och ohälsa och 
har bland annat använts i forskningsprojektet livslopp och åldrande då man avsett att 
analysera äldre människors förhållningssätt till sitt åldrande (Johansson, 2005). Genom 
berättelseforskning får individers erfarenheter utrymme i det man avser undersöka till skillnad 
från exempelvis det medicinska kunskapsområdets tillvägagångssätt vilket man genom 
sjukdomskriterier utesluter eller inbegriper personers sjukdomsupplevelser (L- C, Hydén & 
M. Hydén, 1997).  

Människan är en tolkande skapelse och en aktiv tolkning av våra erfarenheter sker genom hela 
livet men för att kunna tolka behöver vi bergripliga ramar som kan placera våra erfarenheter i 
sammanhang. I en berättelse upprättas just ramar och ord för erfarenheter samtidigt som nya 
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sätt för att förstå eller tolka våra erfarenheter skapas. En berättelse tillskrivs även funktion i 
det sociala samspelet då den framställer handlingar och handlande personer på ett moraliskt 
och utforskande sätt och försöker övertyga läsaren eller lyssnaren om denna framställning. 
Vad vi gör och åstadkommer med hjälp av berättelsen, hur vi formulerar en identitet, påverkar 
någon, förmedlar glädje och inte minst hur vi använder de berättarmässiga medel vi har till 
vår hjälp förutsätter och bygger på kulturella och sociala överenskommelser (Lundby, 2002). 
Ett berättarmässigt medel vi människor använder oss av för att förmedla erfarenheter är 
talspråket det är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap och kan 
därigenom fungera som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Genom 
språket kan vi analysera och begripa företeelser som exempelvis vetenskapliga teoripolitiska 
åsikter och vi kan kommunicera om våra erfarenheter och hur vi upplever känslor (Säljö, 
2006).  

2.1.2. Kommunikation i relation till sociokulturell förståelse  

Den här studien avser att titta på organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang och söka 
finna en helhet i det sociokulturella sammanhanget. Utgångspunkten blir således att 
människor gör erfarenheter och därmed även tar intryck av vad de deltar i och delar av dessa 
erfarenheter bär individen med sig som utformande resurser till kommande situationer4 (Säljö, 
2006). Under hela livet utvecklas människor som lärande och tänkande individer och genom 
kulturella5 erfarenheter utvecklas strategier för att begripa saker och ting, diskutera, minnas, 
värdera, argumentera, lösa problem och använda olika slags verktyg. Lärande sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv är något som pågår hela livet vilket understryker betydelsen av att 
skapa tillfällen för lärande även på äldre dagar då lärande ses som dynamiskt och föränderligt 
och att det ständigt finns något nytt där ute att upptäcka oavsett ålder (Säljö, 2005). 

Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikativa processer ledande, kärnpunkten 
ligger i att försöka förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar. De 
sammanhang som är aktuella att studera är de olika sociokulturella sammanhang individer 
medverkar till att skapa, hur skapas dessa, hur ser de ut, vilka förutsättningar finns inom 
sammanhangen, hur deltar och vad bidrar individer med i dessa sammanhang? (Säljö, 2006). 
Människan föds med inriktning mot kommunikation med andra människor och söker från 
början social kontakt och så småningom utvecklar hon även olika strukturer av interaktion 
med personer i sin omvärld. Människan gör och utvecklar olika erfarenheter eftersom hon har 
olika tillgång till olika typer av kunskap och resurser. Erfarenheter skapas med andra, 
erfarenheter som sedan hjälper individen att omedvetet begripa hur omvärlden fungerar och 
skall begripas. Individen lär sig att uppmärksamma, beskriva och agera på det sätt som 
omgivningen medger och uppmuntrar till. Därigenom handlar människor inom ramen för 

                                                

4 Med utgångspunkt i pedagogikprofessorn Roger Säljös tolkning, den främste förespråkaren inom det 
sociokulturella perspektivet i Sverige. Säljö i sin tur inspireras av psykologen och pedagogen Lev Vygotskij 
(1896-1934) som är lärofader och grundare av det sociokulturella perspektivet (Egidius, 2003). 

5  I den här studien utgår begreppet !"#$"%&'%()&*+$&!"#$%$&'()*++##+%&*#",$-$%$&'()*+!"#$"%,+-%+..+$&/)01&
2/#!3&405/3#3&43113)63)-&056&#/24.%05+44+%&7%&274+)$#/-3&056&,8--+%&.(&'0#!#/-&!"#$"%&056&#/24'9%/)-&:;6/<&
=>>?@=ABC&
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praktiska och kulturella sammanhang och genom direkt eller indirekt samspel med andra 
(ibid.). Människan är en kulturvarelse i den bemärkelsen att det ur hennes handlingar växer 
fram och återskapar av en viss social praktik. Kultur i sig är något som kräver kommunikation 
och uppkommer då människor kan nå fram och förstå varandra med någon typ av språk, 
(kropps, bild, tal eller skriftspråk). En individs tankar, emotioner och handlingar formas av 
den kontext hon lever och verkar i. Utifrån denna kontext skapas individens egna sociala 
kontext inom vilken hon lär det som kommer att prägla henne som människa. Inom det 
sociokulturella perspektivet studeras inte lärande och utveckling generellt och det antas inte 
att dessa processer ser ut på samma sätt i alla samhällen och kulturer (Stensmo, 2007).  
 
En del av den kritik som lyfts fram mot synen på lärande inom det sociokulturella 
perspektivet är att man inte tycks kunna förklara lärande hos individer eftersom en individ är 
förutsägbar i sitt sätt att lära. Inom exempelvis utvecklingspsykologin ses lärande och 
utveckling som något som kommer inifrån individen och att lärande först blir möjligt när 
individen uppnått en viss mognad. Således utgår man från individen och hennes förmåga och 
som om lärande vore något biologiskt bestämt och styrt mot en bestämd riktning. Det skiljer 
sig från det sociokulturella perspektivet där lärande och utveckling fokuserar på att människan 
tillägnar sig samhälleliga erfarenheter genom olika aktiviteter vilket i sin tur blir utvecklande 
(Säljö, 2005).  
 
Kritiken väcker enligt Säljö (2005) intressanta frågor kring vilka talanger människor måste 
utveckla och hur tidigare erfarenheter, insikter, kunskaper och färdigheter ska hållas vid liv 
samt var dessa ska lagras och förankras för att överhuvudtaget kunna leva vidare och 
användas i framtiden. På de sätt människan tillskriver sig samhälleliga erfarenheter, hur hon 
lär sig att bruka dessa i olika sammanhang och hur betydelsen av insikter och kunskaper ter 
sig är ytterligare relevanta frågor utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Med dessa 
frågeställningar kan förståelsen av lärande inte enbart begränsas till vad som händer inom den 
enskilda individen eller utifrån utvecklingspsykologins teori; att lärande enbart sker via 
undervisning (ibid.).  
 
Lärande pågår hela livet och den viktigaste läromiljön är den vardagliga interaktionen och det 
naturliga samtalet mellan människor (Säljö, 2006), vilket framhåller betydelsen av att skapa 
möjligheter för lärande även på äldre dagar. Med utgångspunkt i att lärande är något 
dynamiskt och föränderligt finns det ständigt något nytt därute att upptäcka oavsett ålder 
(Säljö, 2005). 

2.2 En åldrande befolkning  

Som tidigare nämnts är det utifrån ett sociokulturellt perspektiv viktigt hur ett samhälle är 
organiserat i kommunikativ bemärkelse. I den här studien blir det intressant att se vilka forum 
som finns tillgängliga för de äldre samt vilka kommunikativa erfarenheter tillåts de äldre som 
grupp i samhället att göra och vilka diskursiva miljöer har de tillgång till? Även hur 
samhällets kommunikativa ekonomi ser ut och hur möjligheterna fördelas kring deltagande i 
kvalificerade och utvecklingsorienterade kommunikativa verksamheter är i sammanhanget 
viktiga faktorer att ta hänsyn till (Säljö, 2006).   

Sverige har idag en av världens äldsta befolkningar och de äldre behåller en god hälsa längre 
upp i åldrarna (Statistiska centralbyrån). Enligt Statens folkhälsoinstitut kommer var tredje 
svensk år 2025 vara i en ålder över 60 år vilket enligt en kanadensisk studie (Tate, Lah, & 
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Cuddy, 2003). Det ställer krav på professioner inom hälso- och sjukvård samt att en 
förberedelse finns för att möta upp de behov som kommer med en ökad äldre befolkning. 
Tack vare dagens förbättrade teknik och ett ökat utbud av mediciner överlever äldre individer 
sjukdomstillstånd som de tidigare kanske inte skulle gjort, vilket i sin tur ställer krav på en 
mer utvecklad och avancerad vård (Grimby & Grimby, 2001).  

En statlig offentlig utredning (SOU: 2003:91) lyfter fram en rädsla för de brister som råder 
kring äldrepolitikens roll i framtiden och en rädsla för de brister som finns kring att organisera 
samordningen för olika insatser för äldre. Utredningen lyfter även fram den negativa bild av 
den äldre människan som finns och som sätter käppar i hjulen för nytänkande insatser. De 
äldre är till viss del beroende av samhället men samhället är även beroende av äldre 
människor något som i större utsträckning bör beaktas. En avsaknad av kunskap om äldre och 
deras roll är påtaglig i dagens samhälle vilket är en fara då de äldre själva utgör 
förutsättningar för hur vård och omsorg ska investeras i framtiden (ibid.). 

2.2.1. Fysiskt och psykiskt åldrande 

För var dag som går åldras människan, hur vi åldras och hur vi får möta ålderdomen står 
oskrivet. Åldrandet i sig är en process som upplevs olika individer emellan och en stor 
variation finns i hur man väljer att se på sitt åldrande och sin livssituation. I en amerikansk 
studie (Berkman, 1995) beskrivs åldrandet som en livslång dynamisk process när många 
sjukdomar ökar och den funktionella förmågan avtar vilken för många blir avgörande när det 
kommer till att hantera dagliga sysslor och bevara god livskvalitet. Kroppens funktionella 
förmåga påverkar i vilken utsträckning äldre kan delta i olika evenemang, träffa andra 
människor samt utnyttja de anläggningar och tjänster som samhället och organisationer 
tillhandahåller (ibid.). Det är inte enbart fysiska förändringar som sker i samband med 
åldrandet utan även den kognitiva förmågan påverkas i form av att närminnet försämras 
(Grimby & Grimby, 2001). Olika aktivitetsformer såväl fysiska som psykiska kan ha en 
uppbromsande inverkan på minnesförlusten då minnet behöver stimulering vilket det får när 
vi under positiva former är tillsammans med andra (Agahi et al., 2005). I en brittisk studie 
(Bowling & Gabriel, 2004) där individer i åldern 65 år eller äldre tillfrågades om vad som 
ansågs bringa livskvalitet framkom följande faktorer; goda relationer, hjälp och stöd, att bo i 
ett tryggt stödjande område, tillgång till transportmedel, syssla med någon hobby eller 
fritidsaktivitet, ha en roll i samhället, en positiv inställning till det man inte kan förändra, en 
trygg ekonomi som täcker de basala behoven och att göra saker som bringar glädje samt ha en 
god rörlighet och en bra hälsa. Dessa faktorer indikerar på att olika områden i livet är 
sammanlänkade och interagerar med varandra när det kommer till vad som bringar 
livskvalitet (ibid.).  

En brasiliansk studie (Xavier, 1995) uppvisade att äldre individer (65+) som rapporterade 
missnöje över sin livssituation rapporterade fler hälsoproblem än de som var nöjda. I samma 
studie observerades även olika faktorer som associerades till god livskvalitet där sociala 
kontakter och aktiviteter ansågs betydande för hur livssituationen upplevdes. Aktiviteter i sig 
var av vikt då de ansågs bidra till ökad tillfredställelse och sågs som ett tillfälle för individen 
att upprätthålla en identitet i en grupp och ju mer aktiva de äldre var desto mer nöjda var de 
med sin livssituation.  

Olika föreställningar om äldre och hur de har det i samhället har i en internationell studie visat 
sig påverkas av hur individens hälsotillstånd uppfattas, en pigg äldre individ tillskrivs ofta en 
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mer positiv bild än tvärtom (Glass, de Leon, Marottoli, & Berkman, 1999). Historiker är eniga 
kring att det aldrig funnits en gyllene epok då äldre bemötts med värdighet oberoende av kön, 
hälsotillstånd eller ställning i samhället. En obeslutsamhet föreligger kring synen på den äldre 
individen och motsatta begrepp förekommer. Exempelvis ses äldre som visa men 
ålderdomssvaga, de respekteras eller föraktas och hög ålder i sig ses antingen som något 
prestigefullt eller som ett lidande (Andersson, 2008). Det förekommer att den äldre 
generationen framhålls som ett socialt problem. Detta tillsammans med den bristande kunskap 
som råder om äldre går inte hand i hand med det faktum att befolkningen idag blir allt äldre 
och de högre krav och satsningar som krävs i och med detta (Grip, 2000). Statens 
folkhälsoinstitut (2008) har låtit utvärdera hälsoinsatser mot äldre med syfte att öka 
kunskapen kring ett hälsosamt åldrande och för att kunna kartlägga nästa steg i arbetet mot det 
hälsosamma åldrandet. En framstående slutsats av rapporten är presentationen av 
epidemiologisk forskning som visar på att äldre människor som är socialt aktiva är friskare 
och lever längre (Fhi, 2008). Rapporten belyser även att den äldre generationen idag är mer 
medveten om sina rättigheter och därmed ställer de högre krav på samhället. Ständigt 
tillkommer nya grupper äldre med nya krav som kontinuerligt behöver attraheras (Agahi et 
al., 2005).  

2.3 Hälsoinriktat arbete mot äldre och deras välbefinnande 

För att följa pågående utveckling inom hälsoarbete riktat mot äldre och för att möta de nya 
behov som ideligen skapas är den äldre människans erfarenheter från olika hälsoinsatser 
centrala för utvecklingsarbetet. Sociala relationer och gemenskap blir en kärnfråga vilken 
lyfter fram de sociala mötesplatsernas viktiga funktion i sammanhanget (Fhi, 2008). Flera 
studier visar på aktiviteters betydelse för den äldre människan där en viktig utgångspunkt är 
att det hälsofrämjande arbetet inte enbart vilar på individens axlar utan även familjen och 
samhället bör bidra med resurser för att skapa och implementera resultatrika 
hälsointerventioner (Berkman, 1995).  

Åldrandet är en samverkan mellan biologiskt orsakade förändringar och förändringar som 
orsakas av den miljö vi lever i. Som framgår i föregående avsnitt bidrar samhälleliga 
hälsofrämjandeinsatser till ökad livskvalitet för äldre och sociala aktiviteter som bedrivs på 
sociala mötesplatser är ett exempel på insatser som visats ha betydelse för en ökad livskvalitet 
och livslängd hos äldre individer (Agahi et al, 2005). Sociala kontakter som utvecklas genom 
möten mellan människor kan reducera skadliga effekter av psykisk stress, skapa meningsfulla 
sociala roller för individen samt stärka det sociala nätverket och det sociala stödet (Glass et 
al., 1999, Fhi, 2008). I takt med åldrandet minskar i många fall det sociala nätverket vilket 
understryker betydelsen av sociala mötesplatser som en stödjande miljö och möjlighet till 
social gemenskap (Agahi et al., 2005). Deltagande i sociala aktiviteter har visats skapa 
tillfällen för samvaro och beskrivs som en motiverande faktor till ett fortsatt engagemang 
(Fhi, 2008). En brittisk studie (Cattan, White, Bond, & Learmouth, 2005) som ämnade 
undersöka effektiviteten av hälsofrämjande interventioner mot social isolering och ensamhet 
hos äldre människor visade även att pedagogiska och sociala aktiviteter riktade till specifika 
grupper kan lindra social isolering och ensamhet.  

Tidigare omnämnd studie (Berkman, 1995) visar att den sociala faktorn påverkar människors 
hälsostatus och socialt integrerade individer som är aktiva, deltagande i samhället och har 
sociala relationer generellt mår bättre. Flera av studiens deltagare upplevde att de kände sig 
ensamma eller deprimerade och att deltagande i någon typ av aktivitet fick dem att må bättre 
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(ibid.). En dansk studie (Bonde-Nielsen & Platz, 2006) visade på starka sammanhang mellan 
ensamhet och fysiskt, psykisk funktionsnedsättning och socialt utanförskap då ensamhet i 
studien relaterades till frånvaro av maka/make eller saknad av social och känslomässig 
relation. För att människor ska slippa vara och känna sig ensamma behövs andra människor 
som individen har lust och kan umgås med (ibid.).  
 
En amerikansk studie (Calderon, 2001) med syfte att identifiera faktorer som samvarierar med 
depression hos äldre och om aktivitet i sig kan minska depression visade att deltagarna 
upplevde ett större välbefinnande i samband med ökad aktivitet något som även rapporterades 
av de deltagare som skattat sin hälsa som dålig. Men det föreligger en komplexitet när det 
kommer till att nå ut till de som är ensamma och det handlar inte alltid om en 
beteendeförändring hos den äldre människan utan också om att bevara och stimulera den vilja 
som finns inom dem (Fhi, 2008). Utifrån detta ställs krav på samhället när det kommer till 
utbud och tillgänglighet på aktiviteter där faktorer som enkelhet och närhet är av betydelse 
(ibid.). Sociala träffpunkter har en fallenhet att skapa möjlighet till sociala möten för den äldre 
människan (Cronlund, 2005). Samspel och kontakt med andra berikar vår världsbild och 
personlighet vilket har inverkan på hur vi tenderar att tänka och agera i olika sammanhang 
(Säljö, 2005). Inom en social träffpunkt där äldre människor möter likasinnade genom 
exempelvis organiserade aktiviteter skapas en kulturell kontext där deltagarna skapar egna 
koder och sammanhang som förenar gruppen vilket påverkar individ och grupp både medvetet 
och undermedvetet (Cronlund, 2005). 

2.3.1 Sammanfattning av bakgrund 

Under föregående avsnitt introducerades inledningsvis den här studiens kommunikativa och 
teoretiska förankring, dess tyngdpunkter och betydelse lyfts fram för att ge kännedom om 
dessa. Det är i sammanhanget centralt att påminnas om att vi människor under hela våra liv lär 
och utvecklas som lärande individer. Genom att betrakta lärande utifrån ett helhetsperspektiv 
exkluderas varken ett specifikt lärande eller ett åldersbetonat lärande. Vidare berättas om den 
åldrande befolkning som står samhället till mötes samtidigt som det förekommer en viss 
stigmatisering kring den äldre människan. Åldrandeprocessen är oundviklig, hur vi åldras och 
den miljö vi åldras i är till viss del betydelsefull för livskvaliteten. Den äldre människans 
erfarenheter är centrala i hälsoinriktat arbete, erfarenheter som kan komma till andras 
kännedom genom exempelvis berättelser. Sociala aktiviteter har uppvisat en positiv inverkan 
på den äldre människan då de främjar sociala möten, skapar möjlighet till interaktivitet och 
deltagande i ett socialt sammanhang. Hälsoinriktat arbete för äldre står inför ständig 
förändring i takt med att en ny generation pensionärer står för dörren med nya krav och 
förväntningar på samhället. 
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3. Beskrivning av problemområde och studiens syfte 

3.1 Problemområde  

En explicit bild framhålls i den här studiens bakgrund om fördelar med hälsofrämjande 
satsningar för att skapa långsiktiga samhällsekonomiska vinster. Vikten av att den äldre 
individens behov inte hamnar i skymundan problematiseras också vilka anses vara viktiga 
utgångspunkter för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete som kan bringa ökad livskvalitet 
(Agahi et al., 2005). Det faktum att befolkningen i Sverige blir allt äldre och allt som kommer 
med åldrandet skapar behov för riktade hälsofrämjande insatser så att den äldre individen ges 
möjlighet att bibehålla en god livskvalitet så länge som möjligt (Fhi 2009:24). Det sociala 
innehållet i den äldre individens liv är en framträdande faktor som visats ha en betydande 
inverkan på äldres definition av livskvalitet och meningsfullhet (Bowling & Gabriel, 2004). 

Att åldras är en naturlig del av livet och de flesta av oss människor eftersträvar livskvalitet 

livet ut. Utifrån ett livsloppssammanhang ser man till hela livet, dåtid, nutid och en 
kommande framtid och åldrandet ses som en lika sammansatt och värdefull del som övriga 
perioder i livet. Den äldre människan blir således ingen annan än oss själva i en senare del av 
livet (SOU, 2003:91). Då det inte finns någon enhetlig definition av begreppet livskvalitet 
avser jag att i denna studie fokusera på hälsorelaterad livskvalitet med utgångspunkt i WHO:s 
definition av hälsa; Hälsa ses som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom och handikapp. 

Studiens övergripande undersökningsmaterial som problematiseras är äldre människors 
erfarenheter av organiserade aktiviteter. Studieobjektet är organiserade aktiviteter riktade mot 
äldre med definitionen av aktivitet som en intellektuell samordnad verksamhet med 
gemensam målsättning eller funktion som omfattas av fler än en individ (Allwood, 1994). Vid 
aktiviteter bildas sociala grupper där interna och externa relationer existerar och allteftersom 
skapas mer eller mindre påtagligt en social energi inom gruppen. När människor samordnas i 
aktiviteter finns alltid en kommunikation verbal som icke- verbal (ibid.). Aktiviteter bidrar 
även till att sociala strukturer inleds, bibehålls, ändras och avslutas och det formas 
kontinuerligt en uppsättning sociala roller inom gruppen vilka kommer att utvecklas i takt 
med olika förväntningar kring vilket beteende som är lämpligt inom respektive aktiviteten 
(ibid.). Utifrån definitionen av aktivitet benämns fortsättningsvis den fysiska aktivitet från 
vilken urvalet av informanter gjordes som aktivitet samt organiserad aktivitet.  Detta för att 
inte utesluta andra aktiviteter som kan ha betydelse för informanterna likt den fysiska. De 
äldres erfarenheter blir väsentliga i studiens berättelser med utgångspunkt i den innebörd 
Denzin (1989) tillskriver begreppet; att erfarenhet innehåller moment av tolkning och kan 
beskrivas som det sätt individen skapar mening kring olika livshändelser. Med erfarenhet 
avses i den här studien kunskap som bygger på upplevelser och iakttagelser (Norman, K. D, 
1989). 
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3.2 Studiens syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva äldre människors erfarenheter av organiserade 
aktiviteter i ett socialt sammanhang. Studien inriktar sig på följande frågeställningar:  

- På vilket sätt kan den äldre individen känna sig betydelsefull genom sitt deltagande i 
organiserade aktiviteter i sociala sammanhang? 

- Hur tänker den äldre kring sitt deltagande i relation till tidigare erfarenheter som lärts 
under ett helt liv? 
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4. Metodavsnitt 

I följande kapitel redogörs för studiens ansats, urvalsgrupp samt genomförande från samtal till 
bearbetning av insamlad data. Genom att ta del av informanternas6 berättelser har jag fått 
kunskap om deras upplevelser och erfarenheter av sociala organiserade aktiviteter. Johansson 
(2005) betonar vikten att uppmärksamma att den text som skapas av mig som undersökare 
skiljer sig från informantens ursprungliga berättelse och att tolkningen av berättelsen sker 
utifrån mitt perspektiv. Således skapas ytterligare en berättelse utifrån hur jag tolkat det som 
berättats. Enligt Johansson (2005) handlar det om att systematiskt tolka andra människors 
tolkningar av sig själva och sin sociala värld och användandet av narrativa analyser och 
metoder skall därav uppfattas som en tolkande aktivitet där undersökaren som uttolkare frågar 
sig: Vad betyder den här berättelsen och vilken mening har den? Tolkningen söker inte en 
enda sann tolkning utan utgår från att varje berättelse står öppen för en mångfald tolkningar 
(ibid.). Jag har valt att i resultatpresentationen inkludera citat för att åstadkomma en mer 
verklighetstrogen resultatdel citaten skrivs med kursiverad stil för att urskiljas från övrig text. 
Genom att citera ges läsaren en möjlighet att tolka berättelserna i dess ursprungliga form 
likväl som vissa av de citat som återges också kommer innehålla mina uttalanden för att på 
det här sättet påvisa den gemensamma skapelsen av berättelse och förståelse (Lieblich, Tuval-
Mashiach & Zilber, 1998).  

4.1 Narrativt inspirerad studie  

För att besvara studies syfte och beskriva äldres erfarenheter av organiserade sociala 
aktiviteter användes kvalitativa data i form av muntliga berättelser såkallad narrativ 
ansats/teori som tidigare klargjorts under bakgrund. Forskningsprocessens uppförande är lika 
viktig som dess resultat (Cohen, Manion & Morrison et al., (2007).  

Begreppet erfarenhet innehåller moment av tolkning och kan beskrivas som det sätt individen 
skapar mening kring olika livshändelser (Denzin, 1989). Genom att lyfta fram särskilda 
erfarenheter som i denna studie avser erfarenheter av organiserade aktiviteter och lägga andra 
åt sidan konstrueras den föredragna berättelsen (Norman, 1989).  

Det råder tvetydigheter kring begreppet narrativ och dess innebörd, Hendry (2009) anser inte 
att det finns ett narrativt sätt att samla in data (narrativ metod) utan beskriver det mer som en 
process där det handlar om att skapa mening och struktur för att organisera kunskaper och 
erfarenheter. Den här studiens kvalitativa karaktär avser att genom berättande intervjusamtal 
samla in underlag som sedan kommer att analyseras i enlighet med narrativ analys vilket 
innebär att berättelserna kommer att tolkas likt inom den hermeneutiska tolkningstraditionen 
(Kvale, 2009). Tolkning enligt den hermeneutiska traditionen innebär att tolka texternas 
betydelse och mening till en omformulerad förståelse. Den existentiella hermeneutiken söker 
att förstå människans värld genom djupgående analys av textens betydelse och genom 

                                                

6 Informanterna i denna studie omnämns även som de äldre kvinnorna och de äldre för att erhålla större variation 
i texten. 



12 

 

tolkning av människors uttalanden för att sedan via dessa försöka förmedla en ökad förståelse 
av den mänskliga existensens grundvillkor (Ödman, 2007). 

Jag har valt en narrativ studie med tolkningsprocesser som undersöker betydelse, mening och 
definitioner. Jag har valt att använda mig av intervjuer/samtal som metod och är intresserad av 
en avgränsad berättelse av informanternas liv med begynnelsepunkt i aktiviteter. Till min 
hjälp har jag skapat en samtalsguide (se bilaga 1) vilken hjälpte mig att fånga in de områden 
som var av intresse för denna studie (Johansson, 2005) genom att välja en ostrukturerad 
samtalsform erhålls ett större utrymme.  

En nackdel med narrativ metod är att vi endast får ta del av de upplevelser som informanten 
väljer att berätta och att de då kanske väljer att bara prata positivt eller välja ut specifika delar 
som de tror att undersökaren vill höra vilket bör tas i beaktning vid behandling av insamlat 
material (Occhs & Capps, 2001).  

4.2 Val av intervju som metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker kvalitativ kunskap utryckt i form av informantens 
egna föreställningar och den kunskap som erhålls skapas genom det medmänskliga samspelet 
i situationen som uppstår vid en intervju. Intervjun är ett samtal om hur individen upplever sin 
livsvärld7 där den muntliga berättelsen så småningom förvandlas till texter som ska tolkas 
(Kvale, 2009). Till skillnad från ett vardagligt samtal så är intervjun till viss del strukturerad 
och har ett specifikt syfte. Samtal kan innehålla här- och nu situationer och tankar om 
framtida situationer vilket ger rik information som inte är lika lätt att tillgå vid exempelvis en 
observationsstudie. Men för att uppnå ett rikligt underlag från intervjusamtalet är det 
betydande att ett förtroende skapas mellan intervjuare och informant därav är det även av vikt 
att ge utrymme för i den här studiens fall; de äldres egna erfarenheter och tankar (Claeson, 
2010).  

Den berättelse undersökaren återger efter det att materialet bearbetats vilar inte enbart på den 
ställda forskningsfrågan utan även på informantens verkliga liv och hennes sanning vilken 
kanske inte alltid går hand i hand med forskningsfrågan men kan generera ny insikt för 
undersökaren (Rapport, 2010). Metoden som omfattar berättelsematerial är i sig tidskrävande 
då den genererar ett stort omfång data som sedan ska transkriberas och analyseras (Cohen et 
al., 2007). Studiens empiriska material består av berättelser som skaptas genom samtal och de 
berättelser som analyseras är individernas egna berättelser. Det empiriska resultatet är 
berättelser vilket analyserar studieobjektet äldres organiserade gruppaktivitet utifrån 
sociokulturell teoretisk förståelse.  

                                                

7 Enligt Bengtsson (1999, s. 39-40) definieras livsvärlden som den värld vi alltid redan lever i tillsammans med 
andra människor och som vi kan stå i ett kommunikativt förhållande till. Livsvärlden är således en social värld 
med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet, traderat från människa till människa. 
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4.2.1. Intervjuarens roll  

Rapport (2010) beskriver intervjuarens roll som enastående då hon har förmånen att vara 
budbärare av en individs unika berättelse och föra dess budskap vidare. Den som utför 
intervjun bör eftersträva närhet, försöka få en dialog med informanten och försöka förstå hur 
informanten upplever sitt liv och sin verklighet utifrån dennes perspektiv. Intervjuarens 
funktion blir således att lyssna aktivt, spegla tillbaka, sammanfatta och skapa ett förtroende 
mellan sig och informanten. Den kommunikativa kompetens och samtalsstil som intervjuaren 
besitter är av vikt för hur samtalet kommer utformas och samspelet som uppstår intervjuare 
och informant emellan formas i sin tur av den sociala situation som det sker i (Johansson, 
2005).  

Enligt Lanngelier & Peterson (2004) involveras intervjuaren indirekt i det sammanhang som 
berättelsen skapas och blir därmed medskapare av berättelsen. Det är viktigt att som 
intervjuare reflektera över denna medskapande roll och vara medveten om den egna närvarons 
betydelse för intervjusamtalet samt att beakta den relation man har till den som intervjuas. 
Min förförståelse (vilken tidigare omnämnts i inledningen) som hälsopedagog med inriktning 
mot äldre är central för förståelsen av undersökningsunderlaget och den föränderliga 
förförståelsen och kompetens jag har kommer att påverka hur berättelserna därnäst tolkas 
(Ödman, 2007; Kvale, 2005).  

Genom en ökad medvetenhet kring den egna närvarons betydelse och tidigare relation till 
informanten kan djupare insikt erhållas kring hur kunskap skapas (Ehn & Klein, 1994). Ett 
exempel på intervjuarens medskapande till berättelser är vid användning av en intervjuguide 
vilken till viss del vägleder berättelsen och medför att intervjuaren tillsammans med sin 
informant skapar en berättelse. Intervjuarens roll som medskapare av berättelser får även 
betydelse längre fram i metodprocessen vid transkribering och sammanställning av data vilket 
problematiseras under rubriken metodologiska reflektioner Lanngelier & Peterson (2004).  

4.3 Om urval 

I urvalsgruppen för den här studien ingår fyra äldre kvinnor som tillgivits fiktiva namn och 
benämns fortsättningsvis som Margareta, Maja, Stina och Karin. Jag ansåg att antalet 
informanter var lämpligt för att ge ett tillräckligt underlag för analys och samtliga kvinnor 
ansågs ha berikade erfarenheter av organiserade sociala aktiviteter just genom sitt deltagande i 
dessa. I kvalitativa studier tillåts ett mindre urval (Cohen et al., 2007) och det rekommenderas 
att inkludera så många deltagare som behövs för att kunna ta reda på det forskaren vill veta 
(Kvale, 2009) eller som Cohen et al. (2007) uttrycker tills de att jag som undersökare bedömer 
att materialet nått en viss mättnad. Det är dock viktigt att ifrågasätta val av informanter när det 
kommer till vem som utgör en god informant för studiens syfte och även när det kommer till 
frågor som tillgänglighet och tillgång (ibid.).  

Enligt Kvale (2009) bör urvalet syfta till att erhålla rik och täckande information för att kunna 
ge en kvalitativ skildring av ett visst fenomen i ett visst urvalsunderlag. Syftet blir alltså inte 
att mäta förekomster eller att bestämma kvantitativa skillnader.  
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4.3.1. Studiens urvalsgrupp 

Som ålderspensionärer har deltagarna levt ett långt liv och många berikande livserfarenheter 
har upplevts och genom berättelser ges möjlighet att dela med sig av dessa till andra (Katz, 
2005). Enligt Säljö (2005) har människan en komplex relation till sin verklighet och hur 
omöjligt det är att kunna uttala sig om vad något egentligen är. Språket blir då en 
grundläggande komponent i vår förmåga att konstituera verkligheten på olika sätt. Då studiens 
empiriska data består av individers berättelser via samtal är det av vikt att välja informanter 
som har språkliga förutsättningar att uttrycka sig (ibid.). Informanterna i den här studien var 
kända för mig sen tidigare i bemärkelsen urvalsgrupp och inte som enskilda individer. 

Inom riktad kommun erbjuds olika sociala organiserade aktiviteter och en av dessa ingår i 
föreliggande studie. En specifik fysisk aktivitet valdes för att rekrytera informanter och att det 
blev just dessa fyra äldre kvinnor var för att de ansågs uppfylla tidigare beskrivna 
urvalskriterier och de valdes i syfte att medge ökad förstålelse och få insikt i studiens 
undersökningsområde. Samtliga tillfrågade tackade ja till medverkan i studien men på grund 
av sjukdom blev en av informanterna tvungen att ställa in vårt samtal, en annan informant 
tillfrågades i hennes ställe och tackade ja utifrån samma urvalskriterier.  

Urvalet gjordes i enighet med strategiskt urval vilket grundas i att försöka finna erfarenheter 
som bygger på berättelser från äldre personer som med egna ord lyfter fram vad som betyder 
något för dem i vardagliga sammanhang. Ett strategiskt urval innebar även att jag gjorde ett 
ställningstagande kring vilka informanter som skulle vara lämpliga för min studie utifrån dess 
syfte och underliggande frågeställningar (Cohen et al., 2007), ett urval som rekommenderas 
när man söker finna detaljerad kunskap inom specifikt område från dem som anses besitta 
den. Nackdelen med denna typ av urval är dock att det inte blir aktuellt med ett representativt 
urval eller generaliserbara uttryck (ibid.).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet och det som Säljö (2006) skriver skapar människan 
erfarenheter och tar intryck från vad de deltar i, därav kan samtliga deltagare i urvalsgruppen 
utgöra ett representativt urval vilket också motiverar ett strategiskt urval. Informanterna i den 
här studien valdes ut just för att de deltar i en eller flera organiserade aktiviteter på någon 
seniorträff inom riktad kommun. Informanterna är alla kvinnor med anledning av att det 
genomgående är få män som deltar i aktivitetsgruppen. Kvinnorna bidrar med olika berättelser 
kring sina erfarenheter av organiserade aktiviteter. Samtalen utvecklades olika beroende på 
hur mottaglig informanten var att prata om de olika ämnena. De olika ämnena berörde dem på 
olika sätt och olika mycket vilket kan ha medfört att de pratade mer eller mindre kring vissa 
delar.  

4.4 Aspekter på studiens genomförande 

Jag valde att rekrytera informanter till den här studien genom en fysisk aktivitet då jag 
önskade ta del av äldre personers erfarenheter av dessa. För mig är äldre människor en 
inspirationskälla utifrån deras levda erfarenheter som är unika i den bemärkelsen att de är 
personliga.   

Förberedelserna inför samtalsintervjuerna omfattades av utformning av en samtalsguide samt 
utförande av en pilotintervju vilken syftade till att pröva samtalsguiden och för att jag som 
otränad intervjuare skulle få en känsla för samtalssituationen. Pilotsamtalet var givande och 
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resulterade i omstrukturering av samtalsguidens flöde. Därefter tillfrågades var och en av 
informanterna om deltagande i studien. Vid detta tillfälle informerade jag även om studiens 
syfte samt lämnade ut ett missivbrev innehållande information om bland annat deras 
medverkan (se bilaga 2). Efter det att informanten läst igenom missivbrevet fanns möjlighet 
att ställa frågor kring deltagandet och reda ut eventuella oklarheter. När de bestämt sig för att 
medverka bokades tid och plats in för vårt möte utifrån informanternas önskemål.  

När vi återsågs vid samtalstillfället berättade jag återigen om syftet med min studie, jag förde 
fram att mitt intresse låg i att höra just deras unika berättelse samt påminde om att samtalet 
kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Innan samtalen initierades medgav samtliga 
informanter samtycke till deltagande i studien vilket även återupprepades på bandupptaget. 
Samtalen inleddes med att informanten ombads berätta sin ålder och hur deras pensionärsliv 
ser ut i vardagen, detta för att få igång samtalet och för att få en bakgrund/utgångspunkt till 
resten av berättelsen. I tidigare erhållet missivbrev hade informanten blivit upplyst om att 
samtalet beräknades ta omkring 30 minuter, något samtal blev kortare än så men inget varade 
under 20 minuter eller överskred överenskommen tid på 30 minuter.  

Mitt syfte med intervjusamtalen var att låta informanten tala fritt för att fånga den enskildes 
unika erfarenheter. En samtalsguide användes som stöd för att vägleda samtalet runt de ämnen 
jag avsåg att fokusera och fördjupa mig särskilt kring och för att återkommande kunna 
sammanfatta det som berättas. Samtalsguidens utformning anpassades till studiens 
frågeställningar och fungerade således som ett schema över de frågor som undersökaren kan 
ha för avsikt att ställa under intervjuns gång (Cohen et al., 2007). Då intresset var att ta del av 
informantens berättelse handlade intervjusamtalet om att få informanten att berätta sin 
berättelse och skapa en förtrolighet oss emellan. Samtalsguiden kom till användning som ett 
stöd för mig som relativt otränad intervjuare och underlättade för avstämning under 
intervjusamtalets gång. I och med att jag valt en ostrukturerad samtalsform gestaltades 
samtalen olika och samtalsguiden användes som ett stöd för att få dem berätta mer om de 
områden i deras liv som denna studie avser undersöka. Under samtalets gång försökte jag inta 
en tillbakadragen roll så att informanten inte skulle störas i sitt berättande. Ibland upplevdes 
detta svårt då de ofta sökte någon form av bekräftelse under samtalets gång vilket jag bemötte 
med gensvar genom att nicka och humma för att visa att jag var med och förstod det som 
berättades. Emellanåt ställde jag följdfrågor på det som berättades med syfte att få dem att 
berätta mer eller förtydliga det som sagts. Ibland behövde jag omformulera frågor eller 
förklara lite mer. Vid ett flertal tillfällen under samtalen hamnade vi utanför ämnet vilket jag 
såhär i efterhand inte ser som något negativt. Det kändes bra att de kunde slappna av i sitt 
berättande samtidigt som det gav mig en djupare förståelse och ett större sammanhang för 
studiens undersökningsområde. När jag kände att samtalet var mättat avrundade jag med att 
tacka för deras medverkan samt gav dem chans att göra eventuella tillägg i berättelsen. 

Intervjusamtalen tog plats i avskild miljö, tre av intervjusamtalen genomfördes i ett avskilt 
mysigt rum på en plats som var känd för informanterna sen tidigare vilket gjorde det lätt för 
dem att ta sig dit. Ett fjärde samtal genomfördes hemma hos informanten enligt 
överenskommelse. Samtalen spelades in med hjälp av en diktafon, jag avstod från att ta 
anteckningar under samtalets gång för att inte få informanterna att tappa fokus och fundera på 
vad jag skriver och för att jag själv skulle kunna vara mer närvarande och lyssna aktivt.  
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4.4.1. Transkribering av muntliga berättelser 

Transkribering av elektroniska inspelningar är vanligt förekommande inom den kvalitativa 
forskningen. Genom att göra någon form av inspelning (video eller enbart ljudupptagning) 
anses undersökaren kunna få en mer precis återberättelse av intervjusamtalet i sin helhet 
(Hammersley, 2010). Transkribering ses som en process av konstruktion och handlar om att 
skriva ner det som framförts under samtalets gång, om att tolka det som sägs och vara lyhörd 
för avvikelser, betoningar eller annat som kan förstärka eller undertrycka det som sägs 
ordagrant. Det är komplicerat att omvandla hörda ord till en text men genom att återge orden 
på det sätt som de berättades, såsom de berättades gör undersökaren sitt bästa (ibid.). 

Intervjusamtalen spelades in med hjälp av en diktafon efter informerat samtycke, materialet 
lyssnades igenom och en grovtranskribering utfördes då samtalet skrevs ner utan vidare 
noggrannhet. Därefter lyssnades inspelningarna igenom ett flertal gånger för att fylla i 
eventuella luckor och stämma av att det som sagts uppfattas korrekt. När samtliga 
inspelningar transkriberats lästes berättelserna igenom ett flertal gånger med syfte att lyfta 
fram den enskilde berättelsens bemärkta delar. Sedan gjordes en jämförelse av berättelserna 
för att urskilja eventuella generella eller återkommande teman som framträdde. Därefter 
omformulerades berättelserna och därigenom skapades informanternas enskilda berättelser. 

Tolkningen är en oundviklig del i transkriberingen inom vilket ett uppbyggande arbete ingår. 
Den skapande delen i transkriberingsprocessen är ofta kritiskt ansatt och den som 
transkriberar och tolkar data bidrar till att det blir just dennes tolkning. Kritiker menar att data 
skapas av den som transkriberar snarare än att data faktiskt företräder vad som sades och 
inträffade under exempelvis intervjusamtalet. Men om tvivel skulle väckas kring möjligheten 
att det som hörts och de ord som andra människor sagt skulle vi således ha en liten eller ingen 
anledning alls att tro på någonting överhuvudtaget. Tvivel på något innebär alltid att något 
annat tas för givet och det är få saker som tas mer för givet av de flesta människor som det 
faktum att man kan höra andra tala och dessutom veta vad de säger (Hammersley, 2010). Med 
utgångspunkt i att det som berättats i den här studien är dessa kvinnors sanning som sedan 
låtits tolkas går databearbetningen vidare till nästa steg för en djupare bearbetning och analys. 

4.5 Berättelsernas bearbetning och analys 

Bearbetning och analys av berättelserna har gjorts i enighet med att den muntliga berättelsen 
är öppen för förändring och modernisering (Norman, 1989). En berättelse innehåller 
kronologiska händelser mellan vilka det föreligger någon form av kausalitet (Johansson, 
2005). Berättelseforskning utgörs av studier av livsberättelser och i den här studien har jag 
valt att låta informanterna berätta kring en speciell del ur deras livsberättelse för att se på 
vilket sätt just denna skapar mening. Då berättelseforskning bygger på just intresse för vad 
människor har att säga och hur de bygger upp och ger sina liv mening. I livsberättelsen kan 
även olika tidsperspektiv urskiljas i form av förfluten tid (ett levt liv), händelser om livet i 
nuet och förväntningar på framtiden (Claeson, 2010, Hydén, L- C & Hydén, M, 1997). 

Frågorna som skall försöka besvaras i den här studiens analys är vad det är som gör att äldre 
människor väljer att delta i organiserade aktiviteter i olika sociala sammanhang? På vilket sätt 
kan de få betydelse och ett sammanhang genom sitt deltagande och hur tar erfarenheter som 
de lärt sig under ett helt liv tillgodo idag? För att beskriva detta användes som också 
redogjorts för data i form av muntliga berättelser så kallad narrativ metod. De berättelser som 
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analyseras är de texter som informanterna genom samtalsintervjuer berättat. Enligt Lanngelier 
& Peterson (2004) involveras intervjuaren indirekt i det sammanhang som berättelsen skapade 
och är därmed även medskapare till berättelserna då en samtalsguide användes för att till viss 
del styra berättelsen. Det empiriska resultatet är berättelser vilket analyserar studieobjektet 
äldres organiserade aktivitet i relation till mening, lärande och påverkan med ökad 
sociokulturell teoretisk förståelse. Analysen görs utifrån ett livsloppsperspektiv och inleddes 
med att söka efter vad som karakteriserade varje enskild informant för att sedan urskilja 
framstående erfarenheter som var och en beskrev. Därefter gjordes en mer ingående analys av 
de berättade erfarenheter som kom upp under samtalen för att försöka få en bild av de 
organiserade aktiviteternas betydelse för informanterna.  

I återangivelsen av berättelserna som präglas av tolkning har jag strävat efter att beskriva 
kvinnornas erfarenheter av organiserade aktiviteter. De kategorier som därur framträdde anses 
vara betydelsefulla i sammanhanget. Vidare fokuseras förståelsen på innehållet i berättelserna 
och inte på hur de berättas. Jag har sökt finna metoder och resonemang kring hur det som 
berättas från dåtid påverkar informanternas liv idag och vad som anses meningsfullt kring 
deltagandet. I analysarbetet har jag låtits inspirerats av Claesson (2010) och i uppläggningen 
förenklat modellen av den berättelseteori vilken utvecklats i hennes avhandling om kvinnors 
berättelser om sitt liv med allvarlig sjukdom. Claesons framtagna hermeneutiska 
tolkningsmodell bygger på förståelsen av filosofen Paul Ricoeurs berättelseteori och användes 
för att nå djupare teoretisk förståelse i det kvinnorna berättar. Framträdande blir då hur 
kvinnorna omformulerar sin verklighet i relation till upplevelser i dåtid för att skapa nya 
livssammanhang i nutid.  

Nedan presenteras analysens steg konstruerad av Claeson (2010) som en hermeneutisk 
narrativ analys och i samtliga steg har studiens forskningsfråga styrt sökandet av mening i 
berättelserna. För den här studien innebar det att berättelsernas förståelse strukturerades efter 
tre steg: Inledande analys av intervjusamtalen, analys av de formulerade berättelserna samt 
en omformulerad tolkning av berättelserna. 

4.5.1. Steg 1- inledande analys av intervjusamtalen 

Analysens inledande steg innebar en objektiv förståelse av samtalet kring informanternas 
erfarenheter av organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang med syfte att skapa en 
grundläggande naiv förståelse. Sedan transkriberades samtalen och texterna lästes igenom för 
att få en första känsla av dess innebörd. Utifrån den första läsningen väcktes tankar inom mig 
och olika strukturer tog form. Därefter gallrades viss text bort från den ursprungliga texten 
och således formades en mer komprimerad och selektiv text. I denna studie avsåg 
textgallringen att avlägsna information som ansågs privat och för långt ifrån studiens 
sammanhang. Gallringen ledde fram till omformulerade texter och skapade en berättelse kring 
fyra äldre kvinnors erfarenheter av sociala aktiviteter (Claeson, 2010).  

4.5.2. Steg 2- analys av de formulerade berättelserna, strukturanalys 

I analysen första del lades grunden för kommande steg inom vilket jag sökte att identifiera 
och organisera framträdande och meningsfulla delar för att komma närmare textens mening. 
Även i detta steg gallrades text bort vilket resulterade i att texterna komprimerades ytterligare. 
Jag sökte därefter meningsenheter av likande sort som sedan mynnade ut i teman och i vissa 
fall underteman. Därefter läses de formulerade berättelserna ett flertal gånger med intention 
att söka ytterligare meningar och innebörder i själva texten. Genom upprepad läsning av 
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texterna gavs möjlighet att söka mer på djupet vad som uttrycktes i berättelserna. I detta steg 
fanns en större öppenhet för nya vändingar än studiens från början uttalade frågeställningar 
(Claeson, 2010). 

Efter att texterna analyserats mer djupgående påbörjades en förtydligande utformning som tog 
form utifrån texternas handlingar. Den handling som präglar varje personlig berättelse har en 
indirekt funktion där min värld som tolkare möter textens värld som sedan skapar berättelsens 
gestaltning. För den här studien låg fokus på att lyfta fram de äldre kvinnornas erfarenheter av 
organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang (ibid.).    

Analysen i detta steg har nu gått från en aningslös tolkning till att bli en mer kritisk tolkning 
där informanternas enskilda berättelser länkas samman. Olika teman försöktes här att lyftas 
fram i syfte att bilda innebördsrika helheter. Innehållet i texterna ligger till grund för de teman 
som vuxit fram. Varje tolkningstema har för att inkluderas som ett tema förekommit flera 
gånger i texterna i enligt min mening relevanta sammanhang. Där varje tema är beroende av 
helheten och omvänt. Enskilda teman kan ses utifrån åtskiljande delar som tillsammans ger en 
helhetsförståelse. Olika betydelsers meningar och innebörder som i sin tur kan skapa 
förståelse har försökts urskiljas. Genom tolkning av detta slag möjliggörs ett försök i att förstå 
meningsskapandet i det texterna skildrar (Claeson, 2010). 

4.5.3. Steg 3- en omformulerad tolkning av berättelserna 

I analysens sista steg fördjupades förståelsen ytterligare en nivå genom kritisk tolkning och 
sammanvävning av det som kommit ur de föregående stegen (förförståelse, reflektion, naiv 
läsning, strukturanalys, forskningsfråga och teori). Berättandet omvandlar vardagliga 
erfarenheter av tiden och olika tidsuppfattningar analyseras ständigt genom minnen. 
Uppmärksamhet och förväntan som återberättats i texterna återkommer och klargörs i den 
djupgående analysen (Claeson, 2010).  

De fyra berättelser som analyseras i den här studien är inte likadana och kan inte 
generaliseras. Vid djupare analys av texterna framträder dock en mer ingående vidgad 
tolkning och allmänna tendenser och något slags gemensamt livsmönster kan urskiljas. Enligt 
Ödman (2007) skapas en ny förståelse hos personen som tillägnar sig texten i läsningen. En 
ny tolkningsförståelse av den egna existensen utvecklas i en komplex och utvidgad 
kommunikation med texten. Under läsningens gång klarnar sedan sammanhangen 
tillsammans med en förförståelse som kontinuerligt revideras (Claeson, 2010.). 

Analysen ledde till att tre övergripande teman lyftes fram ur berättelserna: Berättelsen om det 
kroppsliga, det sociala och det ändliga livsloppssammanhanget vilka presenteras mer 
ingående i kapitel 5, studiens resultatdel.  

4.6 Etiska överväganden 

I utförandet av en vetenskaplig undersökning skall undersökaren överväga värdet av det 
förväntade kunskapsbidraget mot risker såsom negativa konsekvenser för informanter och för 
en eventuell tredje person. De fyra huvudkraven i den allmänna forskningen är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Hur dessa har tagits i beaktning i denna studie redovisas i följande 
text.  
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Informationskravet har uppfyllts genom att samtliga informanter informerades muntligt och 
skriftligt om deras villkor för deltagande i studien, vad deras deltagande innebar samt studiens 
syfte. Informanterna meddelades även om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 
kunde välja att avbryta sin medverkan därmed anser jag att samtyckeskravet tillgodosetts. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att inga namn utelämnats eller annat som kan 
återknyta informanterna till deltagande i studien samt att allt insamlat material hanterats 
konfidentiellt.  

Allt insamlat material har enbart använts som underlag för studien därmed anses 
nyttjandekravet tillgodosett (ibid.). 

4.7 Studiens kvalitativa giltighet 

Tillförlitligheten i kvalitativ forskning beskrivs enligt Kvale (2009) som en anpassning mellan 
undersökarens grundläggande tanke och vad som faktiskt sker i den reella situation som håller 
på att undersökas. En tillförlitlighet kan vara svår att uppnå vid kvalitativa intervjuer av den 
anledning att det som samtalas kring är tankar vid just den tiden och därav kommer inte 
intervjun kunna ge samma svar vid ett annat tillfälle (ibid.). 

Enligt Cohen et al. (2007) bör val av tillvägagångssätt göras medvetet i samstämmighet med 
studiens syfte, metod för datainsamling, tidsplan och begränsningar. En del i målsättningen att 
säkerställa den här studiens validitet har varit att enbart inkludera deltagare med erfarenheter 
från organiserade aktiviteter och att begränsa antal informanter anpassat efter studiens metod 
som påverkar dess tidsplan. Cohen et al (2007) påpekar även att validiteten hos livsberättelser 
ligger i dess förmåga att företräda informantens personliga verklighet, alltså dennes definition 
av situationen. Detta har eftersträvats genom att i återberättandet av berättelserna använda 
citat. 

Studiens reliabilitet har eftersträvats genom den pilotintervju som lät göras innan de faktiska 
intervjusamtalen. Pilotintervjun lät testa min kompetens och var nyttig för mig som otränad 
intervjuare. Studiens trovärdighet har dels ernåtts genom att jag stegvis beskrivit mitt 
tillvägagångssätt i min tolkning av insamlad data och genom citering från kvinnornas 
berättelser (ibid.). 
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5. Resultat 

I följande del presenteras studiens empiriska resultat i form av berättelser vilka analyserar 
studieobjektet äldres organiserade gruppaktivitet i relation till sociokulturell teoretisk 
förståelse. Berättelserna har strukturerats i tre steg vilka tidigare redogjorts för i kapitel 4.5, 
berättelsernas bearbetning och analys (Claeson, 2010).  

Inledningsvis följer en kort presentation av kvinnorna bakom berättelserna. Därefter beskrivs 
tre övergripande teman som omfattas av analysens steg två: Berättelsen om det kroppsliga, 
det sociala och det ändliga livsloppssammanhanget. Varje tema presenteras enskilt, där det 
kroppsliga och sociala livsloppssammanhanget inleds med en sammanfattning följt av en mer 
detaljerad presentation av resultatet. Temat det ändliga livsloppsammanhanget inleds till 
skillnad från föregående teman med den detaljerade presentationen och avslutas med en 
sammanfattning. Slutligen sammanfattas samtliga tre teman i en övergripande analys där den 
äldre människans sociokulturella lärande står i fokus. 

5.1 Informanterna 

Margareta, 78 år, kom i kontakt med kommunala organiserade aktiviteter för äldre ganska 
snart efter att hon gick i pension. Det började med engagemang i en volontärverksamhet inom 
kommunen vilket senare ledde in henne på andra aktiviteter. 

Maja, 81 år, har varit pensionär sedan 60 års ålder då hon fick erbjudande om avtalspension. 
Maja har deltagit i den riktade aktiviteten i snart ett år och är även engagerad i en 
pensionärsförening. 

Stina, 77 år, har deltagit i riktad aktivitet i snart ett års tid och hon har även tagit del av andra 
sociala aktiviteter som kommunen tillhandahållit. I sitt yrkesverksamma liv har Stina varit 
sekreterare och hon har alltid tyckt om att röra på sig. 

Karin, 87 år, handelsutbildad och bor idag på ett seniorboende. Karin var hemmafru när 
hennes barn var små och hon ser sig själv som en aktiv individ som alltid tyckt om att röra på 
sig. Hon har deltagit i kommunala organiserade aktiviteter i snart ett års tid. 

5.2 Informanternas berättelser om det kroppsliga 
livsloppssammanhanget 

Det första tema som presenteras är det kroppsliga livsloppssammanhanget som underbyggs 
med underteman: Upplevda kroppsliga begränsningar, upplevd vitalitet. Dessa har framträtt 
genom informanternas berättelser om tidigare intresse för fysisk aktivitet, upplevelse av 
kroppsliga begränsningar på grund av ålder och/eller sjukdom, hinder och motstånd att delta i 
aktiviteter samt tankar kring att vara fysisk aktiv i förebyggande syfte för att förhindra 
krämpor och för att bevara fysiska funktioner och vitalitet.  

5.2.1. Berättelsernas sammanfattande tolkning: äldre och fysisk aktivitet 

Av de äldre kvinnornas berättelser kring det kroppsliga livsloppssammanhanget återkommer 
genomgående ett tidigare intresse för aktivitet vilket bekräftas när de talar om att de alltid 
varit aktiva eller rört på sig. En informant berättar hur hon har älskat att åka skidor, spelat 
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bordtennis, en annan att hon har rest mycket eller alltid varit aktiv inom gymnastik. Utöver 
fysiska aktiviteter berättas även om andra fritidsaktiviteter och nöjen såsom resor, musik, 
teater, körsång, vävning och pyssel vilket belyser en betydelse av mångsidig aktivering och 
stimulering för dessa kvinnor.  

När berättelserna behandlar nutid uppenbaras ett medvetande om att den fysiska förmågan 
inte är vad den en gång har varit. Texten lyfter fram upplevda smärtor och krämpor och även 
mentala motstånd och hur de härbärgerar dessa. På det sätt kvinnorna talar om sin kropp 
förmedlas en känsla av en kroppsmedvetenhet byggd på erfarenheter. En informant talar om 
vikten av kontinuitet och en annan om att hon genom sitt deltagande i fysisk aktivitet vill 
uppnå det där ”lite lagom”. Samtliga informanter berättar att de har ett aktivt liv än idag, i den 
mån de kan. De berättar att de är aktiva flera gånger i veckan och att de mår bra utav det, 
såväl fysiskt som mentalt. Berättelserna illustrerar hur de övervinner kroppsliga motstånd 
vilka de upplever blir mer påtagliga med åldern. En informant talar om hur det handlar om att 
våga prova på nya saker innan man tar ställning och att inte se smärtor och kramper som ett 
för stort hinder till att delta.  

Något som påtalas i berättelserna men som inte tycks utgöra ett hinder till deltagande i 
aktiviteter är faktum att det tar längre tid att utföra vissa moment i vardagen därav krävs lite 
mer planering för att saker ska bli av. En aspekt som lyfts fram i detta sammanhang är vikten 
av närhet till aktiviteter då det upplevs vara en betydande aspekt när det kommer till att kunna 
delta i olika aktiviteter. Det lyfter fram samhällets roll i att kunna erbjuda aktiviteter och 
tillgodose äldre människors behov. 

Viljan att fortsätta vara aktiv är påtaglig och en text uttrycker en kvinnas tankar på att fortsätta 
vara aktiv eftersom det kommer så mycket positivt utav det. Det talas om framtida planer och 
ett avseende att vara aktiv imorgon, nästa vecka och nästa år. Ett fortsatt deltagande i 
aktiviteter är som en kvinna beskriver det, ett sätt att samla kraft och orka med vardagliga 
sysslor. En annan berättar att hon läser mycket sport vilket kan vara ett sätt att försöka 
tillfredställa ett fysiskt behov som på grund av kroppsliga förutsättningar inte är möjligt 
längre. Samtliga informanter berättar om ett aktivt förflutet och ett genomgående intresse för 
aktivitet är påtagligt något som skapar en fundering på om äldre människor som har ett aktivt 
förflutet i större utsträckning söker sig till aktiviteter senare i livet? 

Genom att ta del av informanternas berättelser kring upplevd funktionsförmåga under 
åldrandet uppenbaras en genomgående förståelse och insikt över att kroppen inte är vad den 
en gång varit. Samtidigt som en lust och vilja till aktvitet finns närvarnade trots att kroppen 
ibland sviker. Det som berättats säger något om hur fysisk aktivitet bidrar till en ökad 
livskvalitet oavsett ålder och funktionsförmåga.  

5.2.2. De äldre kvinnornas berättelser om fysisk aktivitet 

Margareta berättar att hon har haft ett aktivt liv och ganska snart efter att hon gick i pension 
sökte sig till olika aktiviteter och hon berättar hur hon alltid försökt att hoppa på de aktiviteter 
som finns att tillgå. 
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Det har varit jättebra, man måste hålla igång… 

Maja berättar att hennes intresse för sport skapades redan i tidig ålder då hon var aktiv i 
bordtennis. Nu på äldre dagar är hon fortfarande aktiv men genom andra aktiviteter och hon 
håller sitt sportintresse vid liv genom att läsa mycket sport samt genom att delta i de fysiska 
aktiviteter som hon förmår.  

Även Stina berättar att hon har haft ett aktivt liv och hon vill minnas att hon rört sig sedan hon 
började i småskolan.  

Jag vet inte att jag aldrig har hållit på med gymnastik, jag tycker alltid att 
jag har hållit på. 

När Stina berättar detta framkommer att hennes deltagande i aktiviteter på senare år inte alltid 
varit en självklarhet då hon upplevt ett motstånd till att delta i olika aktiviteter. Motståndet 
berodde på att hon upplevde vissa delar som trista vilket gjorde att det tog ett tag innan hon 
bestämde sig för att vara med. Idag är Stina aktiv i olika aktiviteter flera gånger i veckan och 
hon omnämner specifikt en aktivitet, sittgymnastiken8 som så bra eftersom hon blir varm och 
svettig.  

Karin berättar följande om sin aktiva vardag förr och nu: 

Så jag går ut varenda dag, jag tror nog att den här tiden när jag flyttade hit 
i april månad (visst nu var jag på landet hela sommaren) men efter den 
tiden har jag nog varit ute varenda dag utom kanske någon dag när det var 
snöstorm. Jag har alltid tyckt om att röra på mig, hela mitt liv. Jag har gått 
på gymnastik och extra gymnastik ända sen jag gick i skolan faktiskt. 

Av texten framgår att Karin varit aktiv sedan barnsben något hon alltid har tyckt om och ännu 
idag finns ett behov av att komma ut dagligen. En stolthet genomlyser i berättelsen när hon 
berättar att det inte finns mycket som hindrar henne från att komma ut. 

5.2.3. De äldre kvinnornas upplevda kroppsliga begränsningar 

Som Margareta vill minnas har hon alltid varit aktiv på något sätt något som på senare år har 
avtagit i takt med åldrandet. Därtill en ond höft vilken begränsar henne i vissa rörelser men 
det hindrar henne inte från att vara aktiv i den mån hon kan. Berättelsen tar fasta på att det 
inte spelar någon roll om man inte kan vara med och utföra alla moment i en aktivitet utan att 
man deltar utefter sina egna förutsättningar. Margareta berättar att det inte enbart är den 
fysiska förmågan som gör att hon inte är aktiv i samma utsträckning längre utan även en 
avsaknad av ork har viss inverkan. 

Sittgympan är ju det man har kommit ner till man orkar ju inte stå, man 
orkar inte stå en hel trekvart. När det är gymnastik på golvet alltså, ja då 
sjunker man ihop som en hösäck. 

                                                

8 Fysiska övningar i grupp som till största del utförs sittande. 
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I Margaretas berättelse uttrycks hennes tillfredsställelse över sittgymnastiken som aktivitet 
och att den har en vital funktion både kroppsligt och mentalt då hon beskriver den som ganska 
härlig eftersom den går igenom hela kroppen. När Margareta berättar hur hon upplever sin 
kropp idag framgår att hon gärna skulle bli av med några kilon i tron om att det skulle öka 
hennes rörlighet. Samtidigt lyfter hon fram att det inte är så lätt men att hon i varje fall 
försöker att inte öka på det hon redan har. Berättelsen klargör utifrån hennes erfarenheter att 
det inte enbart är fysiska hinder som kan leda till att fler inte deltar i olika aktiviteter utan att 
det handlar om som Margareta beskriver att ”peppa sig själv”: 

Man kan väl tycka det, att det är varmt i sängen på morgonen men det är ju, 
ja det får man ju inte tänka på. Det är som att gå till ett jobb liksom va, det 
är att peppa sig själv. 

När Margareta berättar om upplevda barriärer och begränsningar i samband med åldrandet 
talar hon om hur det numera krävs mer planering för att saker ska bli av. Hon vill gärna ha det 
lite mer planerat och det impulsiva agerandet som tidigare existerade avtar i en allt större 
utsträckning. Vilket tyder på en kroppskännedom och självmedvetenhet och hur hon upplever 
det som sker i kropp och själ i samband med åldrandet. Genom att vara social och bjuda på sig 
själv i de aktiviteter hon deltar i hoppas Margareta kunna få lite socialt tillbaka från andra 
deltagare.  

Margareta berättar om mentalt motstånd som kan dyka upp i samband med att det är dags att 
bege sig till någon aktivitet och det märks att hon talar av erfarenheter när hon säger följande;  

Det är ingen som kommer hem och ringer på min dörr och säger att nu ska 
vi göra det eller det. 

Även Maja lyfter fram hur olika, fysiska begränsningar försvårar möjligheten till att vara så 
aktiv som hon idag önskar och en gång har varit, både socialt och fysiskt. Maja berättar att 
hennes fysiska begränsningar är orsaken till att hon exempelvis inte kan stanna kvar och fika 
efter aktiviteten. Därefter berättar Maja om hur hon tänker kring att inte fler äldre väljer att 
delta i aktiviteter, hon tror att de kanske inte riktigt vågar och att: 

De nya 40-talisterna och nu kommer även 50-talisterna snart, de har så 
mycket annat för sig. Många har sommarstuga och istället för att sitta och 
brodera vill de spela golf. 

Här framkommer Majas tankar kring olika generationer och grupper av pensionärer, hon 
skiljer på de lite yngre och de lite äldre och upplever att de har olika kulturella intressen. 
Vidare berättar hon att självklart är man aktiv så länge man kan för en dag kommer då man 
bara kan sitta och brodera. 

Stinas text berättar hur hon upplever sittgymnastiken fysiskt vilket leder in på hennes 
yrkesverksamma liv som sekreterare. Sekreteraryrket som innebar mycket stillasittande något 
hon skyller sin dåliga stela höft på, den onda höft som begränsar hennes rörlighet men som 
inte hindrar henne från att vara aktiv. Stina upplever att när hon inte rört sig på ett tag känns 
det i hela kroppen och hon beskriver ett stort behov av alla dessa rörelser som fås genom olika 
aktiviteter att dessa behövs för att inte ”stelna till”.  
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Stina värdesätter kontinuitet och missar helst inte något aktivitetstillfälle och upplever heller 
sällan motstånd när hon ska bege sig till någon aktivitet. 

Jag känner aldrig att usch idag är det gympa igen eller någonting sånt. 

Det Stina uttrycker lyfter fram en lustfylldhet som hon förknippar med sitt deltagande i 
aktiviteter, trots det fysiska motstånd som hon tidigare berättat om. Varför inte fler äldre 
deltar i aktiviteter tror Stina handlar om att man måste våga prova på innan man tar ställning, 
precis som hon själv gjorde.  

Om man inte provat det så vet man ju inte. 

Karin berättar att hon tidigare i livet älskat att åka skidor och att promenera. När hon sedan 
berättar om sitt liv idag, utifrån fysisk aktivitet handlar det mer om begränsningar och att hon 
lever med en sjukdom vilken medför kroppsliga begränsningar. 

… Och det är jag väldigt, väldigt ledsen för, för jag har älskat att gå i 
naturen. Men jag kan ju vara med på sittgymnastiken det tycker jag är 
jättetrevligt. Det här med att man rör sig och när man inte gör det så 
känner man att man behöver alla de här rörelserna annars skulle man ju 
stelna till. 

En balans framträder i berättandet, trots de fysiska begränsningar Karin berättar om hindrar 
det inte henne från att vara aktiv. Utifrån hennes egen situation tror hon att många äldre 
kanske drar sig lite från att delta i aktiviteter då de kanske tror att de inte kommer att orka 
och/eller behärska de övningar som utförs. Av egen erfarenhet vet Karin att det går alldeles 
utmärkt att delta då det ofta finns alternativa övningar. 

För det märker jag ju själv att jag har svårt med mitt ena ben men jag 
försöker göra så mycket som går och jag tror att det är väldigt nyttigt det 
där att man rör benen för man sitter lite för mycket kanske när man är 
hemma mycket. Jag menar man vill ju inte bli någon elitidrottare efter det 
här utan man vill ha det där lite lagom så att man kan behålla det man har 
för stunden så att säga. Man vet ju ingenting nu när man är i den här åldern 
plötsligt slår det till och då får man börja om på noll…  

I Karins berättelse talas om fysiska och mentala tidsskillnader ”då och nu” när hon berättar att 
hon alltid sett sig själv som en social person som aldrig suttit hemma och bara rullat 
tummarna.  

Utan det är mest som jag gör nu för nu har jag liksom, nu är man mer 
begränsad. 

Av det Karin berättar ovan framgår en känsla av tristess och en inre konflikt blir framträdande 
när förnimmelsen lyfts fram av att inte kunna vara så pass social och aktiv i samma 
omfattning som hon kanske önskar, som hon en gång varit.  
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5.2.4. De äldre kvinnornas upplevda vitalitet  

Margaretas berättelse lyfter fram den positivitet hon upplever i samband med aktiviteter men 
att det idag är roligt på ett annat sätt än då hon var yngre. 

Men när det känns positivt så är det väl roligt… så tolkar jag ju roligt.  

Margaretas berättelse klargör att fysisk aktivitet för henne handlar om att uppnå det där ”lite 
lagom” för att kunna behålla den fysiska förmåga hon har. I Margaretas sätt att beskriva sitt 
deltagande framhåller hon tankar på ett långsiktigt syfte med att fortsätta vara aktiv. 
Margareta berättar om de fördelar hon upplever med att vara aktiv och hopp om att återgå till 
en viss aktivitetsgrupp som hon tyvärr fått avstå ifrån en tid på grund av fysiska hinder. Ett 
hopp och en vilja att fortsätta vara aktiv blir här framträdande.  

I och med de fysiska begränsningar Margareta upplever som mer påtagliga med åldern lyfter 
hon fram vikten av en närhet till aktiviteterna då resor till och från olika platser inte är lika 
självklara längre.  

För Maja handlar de fysiska aktiviteterna om att ingå i ett sammanhang eftersom hon inte 
kommer för sig att göra det hemma, dels för att hon glömmer av det eller för att annat 
kommer i vägen.  

Men det är ju det här också, jag måste komma iväg, du gör det inte gärna 
hemma sitter ensam och håller på och sliter men i grupp gör jag det. 

I Majas berättelse urskiljs ett inre driv vilket jag tolkar påverkar hennes i nuläget aktiva 
vardag hon beskriver. Maja själv uttrycker att det handlar om att inte slappa till utan att man 
måste hålla igång.  

Det gäller och hålla igång, vara trevlig mot andra och framförallt kämpa. 

Stinas berättar att hon tycker om att vara aktiv och umgås med andra människor och 
deltagandet i aktiviteter gör att hon orkar med vardagliga sysslor. 

Ja, men jag tycker att jag mår bra av alla de här aktiviteterna helt enkelt, 
höll inte jag på med allt det här då skulle jag inte orka hemma så är det. Vi 
är visserligen bara två personer i hushållet men det är positivt att röra på 
sig. 

Utöver de fysiska aktiviteterna berättar Stina att hon och hennes man alltid tyckt om att resa 
vilket inte är lika lätt längre då hennes mans fysiska förmåga försämrats. Stina känner att 
resandet inte blir samma sak utan hennes man. För att fylla detta tomrum av något som har 
betytt och än betyder mycket för henne, försöker hon komma iväg på lite kortare resor 
tillsammans med en väninna. 

Sammanfattningsvis ger Stinas berättelse kring aktiviteters betydelse en känsla av att hon 
kommer att fortsätta vara aktiv då hon gång på gång samtalar om dess positiva fördelar.  
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Som pensionär kan man väl gärna isolera sig, jag vill gärna vara igång och 
röra på mig och det är jättepositivt tycker jag. 

I Karins berättelse klargörs att hon inte tillåter sig att bli passiv och att hon trots den smärta 
och de tillfälliga krämpor som stundom upplevs inte hindrar henne från att vara aktiv i den 
mån det går. När hon är hemma under dagarna ser hon till att gå upp och röra på sig säkert en 
gång i timman och berättar skrattandes att det inte är bra att sitta stilla för mycket så att 
”benen torkar ut”.  

Närheten till aktiviteter betyder mycket för Karin eftersom hon på grund av sin sjukdom inte 
kan vara ute längre stunder. 

Jag ska spara på det jag har kvar i mina ben har min sjukgymnast sagt till 
mig så att därför kan jag inte vara ute så mycket och då är det väldigt fint 
att kunna gå hit ner och kunna, ja träffa lite folk och sådär så att man inte 
bara sitter här hemma hela dagarna. 

Trots mycket positivt som framkommer i Karins berättelse kring aktiviteter uttrycks även ett 
upplevt motstånd att ta sig iväg till aktiviteten. Ett motstånd som Karin försöker att förbise 
genom att mer eller mindre tvinga sig att gå dit ändå eftersom hon själv är medveten om att 
det är väldigt viktigt. 

Är man väldigt ung är man ju pigg och har mycket annat att göra men när 
man kommer upp i min ålder så tar allting mycket längre tid. Man ska laga 
mat, gå och handla, klä på sig allting sånt tar mycket längre tid. Ja, och det 
är väl kanske det som gör också att man inte engagerar sig så mycket. 

De fysiska aktiviteterna de äldre kvinnorna deltar i skapar ett kulturellt sammanhang inom 
vilka olika kulturella livsmönster växer fram. Deltagandet får därav ett mervärde utöver dess 
fysiska fördelar, det sociala sammanhanget blir här påtagligt vilket behandlas i nästkommande 
avsnitt. 

5.3 Informanternas berättelser om det sociala 
livsloppssammanhanget 

Nästkommande tema som urskiljts ur berättelserna är det sociala livsloppsammanhanget 
vilket, lyfter fram vad kvinnorna berättar om relationer till omgivningen med syfte att få en 
uppfattning om deras sociala livssituation. Temat underbyggs med kategorierna: De äldre 
kvinnornas nära relationer och de äldre kvinnornas sociala gemenskap.  

5.3.1. Berättelsernas sammanfattande tolkning: äldre och social gemenskap 

När vi lämnar informanternas erfarenheter av aktiviteters fysiska fördelar tar betydelsen av 
den sociala gemenskapen vid och aktiviteten i sig får en mer omfattande kulturell mening. 
Aktiviteter som de äldre kvinnorna tidigare i livet värdesatt lever kvar genom minnen. 
Minnen får mening igen tillsammans med andra människor och erfarenheter från tidigare 
delar i livet blir betydelsefulla. På olika sätt lyfts kvinnornas erfarenheter fram om deras 
sociala livssituation nu och då. Utifrån det sociala perspektivet blir den fysiska aktiviteten ett 
tillfälle att ingå i en gruppgemenskap samt en ingång till social gemenskap.  
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Kvinnorna talar i sina berättelser om fysiska och psykiska barriärer till deltagande i 
aktiviteter, de fysiska barriärerna handlar om kroppens begränsningar och det kanske upplevs 
skämmigt och utlämnande att inte kunna utföra olika moment. En sårbarhet blir här tydlig 
som möjligen handlar om att inte vilja blotta sina svagheter för andra. I kvinnornas berättelser 
framkommer överlag positiva erfarenheter av gruppgemenskapen, de kan identifiera sig med 
likasinnade vilket kanske kan luckra upp eventuella motstånd och bidra till starkare 
självkänsla. Gemenskapen blir här en meningsbärande faktor inom vilken en sociokulturell 
kommunikation uppstår. En av kvinnorna upplever det svårt att komma ut och träffa folk 
samtidigt som hon innerst inne vet att hon mår bra i sällskap med andra. Utöver det sociala 
sammanhang som skapas inom en aktivitet talar kvinnorna även om betydelsen att känna igen 
människor i närområdet, vilket skapar en trygghet.  

Upplevelser av betydelsefulla förbindelser ges plats i kvinnornas berättelser tillsammans med 
olika metoder att ersätta förluster av närstående. Tidigare erfarenheter av vänskap och 
relationer kan antas sätta prägel på hur kvinnorna tänker kring att skapa nya vänner. Med 
åldern krymper det sociala nätverket i takt med att möjligheter och tillfällen att skapa nya 
kontakter försvåras. En kvinna berättar hur hon upplever det mer komplicerat att skapa nya 
relationer, en annan kvinna berättar att hon genom sitt deltagande i aktiviteter träffat sin idag 
bästa väninna och en tredje har varit ute och rest med en vän hon träffat genom en aktivitet. 
Det en av kvinnorna omtalar kring svårigheter att skapa nya relationer bör uppmärksammas 
och kan antas bero på hur personen tänker kring relationer och vänskap, tankar som präglas av 
tidigare erfarenheter om detta. Det handlar även helt krasst om att ha tur när det kommer till 
att ha nära relationer kvar eller att ha närhet till sociala mötesplatser som bjuder in till socialt 
och kulturellt umgänge. Aktiviteter fyller de äldre kvinnornas vardag med sociala möten och 
gemenskap och erbjuder möjlighet att bli en del i ett socialt sammanhang.  

Det är påtagligt att de äldre kvinnornas intensitet på aktivitet har förändrats med åren och de 
beskriver hur förlorad aktivitet ersätts med annat. En kvinna berättar att hon alltid har älskat 
att umgås med andra och genom deltagande i aktiviteter kan hon fortsätta umgås. En annan 
berättar om sin passion för resor och om en insikt i att långresornas tid är förbi men som 
istället görs en och annan kortare resa. Resorna blir en aktivitet som berikar med omväxlande 
kulturella erfarenheter. En tredje kvinna berättar att hon alltid har promenerat långa sträckor 
vilka med åren ersatts med kortare sträckor flera gånger om dagen och en fjärde kvinna om 
sitt engagemang för sport något hon idag tar del av och lever ut genom att läsa om sport som 
då utgör en kulturell aktivitet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att aktiviteter skapar möjlighet till socialt umgänge och 
skänker ett kulturellt mervärde utöver de fysiska fördelarna. Ett aktivt liv, såväl fysiskt som 
socialt framträder ur kvinnornas berättelser och ett livsloppssammanhang blir här tydligt. Sett 
utifrån ett dåtidsperspektiv handlar det om aktiviteter tidigare i livet. Ur ett nutidsperspektiv 
rör det sig om kvinnornas aktiviteter i dagsläget och ur ett framtidsperspektiv handlar det om 
planering för framtiden i form av berättelser om önskemål på fler aktiviteter samt om en 
önskan att kunna återgå till aktivitet när man mår lite bättre. Tidigare erfarenheter av 
aktiviteter har sannolikt betydelse för aktivitetsnivån, val av aktiviteter idag och för tankar 
kring aktivitet i framtiden. Trots kvinnornas relativt höga ålder finns ingen antydan att sluta 
att vara aktiv på grund av olika barriärer utan det handlar mer om att finna alternativa 
aktiviteter som passar.  
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5.3.2. De äldre kvinnornas nära relationer  

I Margaretas berättelse talas om betydelsen av relationer och hon berättar om sina fyra barn 
som i sin tur har barn och där tillkommer även barnbarnsbarn. Av berättelsen framgår att 
Margareta är glad att nu ha mer tid att finnas tillhands för sin familj vilket inte var lika enkelt 
när hon fortfarande jobbade. Margareta berättar även om sina nära relation till sina systrar 
som hon har fördelen att bo nära så att de kan träffas ofta.  

Nära relationer är också centralt i Majas berättelse vilket framträder i hennes berättande om 
sin relation till systern. Berättelsen förtäljer att hon bor tillsammans med sin syster och att 
Maja stöttar och tar hand om henne och hushållet. De båda har förhoppningar om att en dag 
flytta till ett mer funktionellt och centralt boende vilket Maja tror skulle underlätta 
vardagssituationen. Trots all den tid Maja ger sin syster hinner hon med att ingå i andra 
sociala gemenskaper och med glädje berättar hon om de resor hon gör med 
pensionärsföreningen. Specifikt en resa ges lite mer uppmärksamhet i hennes berättande och 
det gällde en resa till Göteborg för att se en konsert med Jerry Williams. 

Det är som när jag åker till Göteborg, jag älskar att resa, jag älskar att 
lyssna på musik och jag älskar att umgås. 

Majas ord uppvisar en lust inom henne, en lust att ingå i ett socialt sammanhang och om 
aktiviteternas förmåga att skapa meningsfullhet. Då Maja berättar att hon älskar att umgås 
skapas en nyfikenhet på hur det hade varit om hon inte haft det där drivet inom sig som lyser 
igenom hennes berättande. När berättelsen forsätter kan detta förstås utifrån hennes bakgrund 
och uppväxt vilken präglats av jobb, kämparglöd och ansträngning. Hon själv spekulerar 
kring om huruvida det kan ha bidragit till att hon upplever sig själv som en drivande person. 
Drivande i den bemärkelsen att hon alltid har hållit på med något och arbetat hårt för att bland 
annat kunna finansiera olika fortbildningskurser.  

I Stinas berättelse talar hon om sin relation med sin man och hon berättar ganska snart att de 
alltid tyckt om att resa tillsammans men att det inte är lika lätt nu eftersom hennes man inte 
klarar av att resa. När hon nämner sin man är det med kärlek och värme och hon berättar hur 
han stöttar henne i allt hon vill göra.  

Han tycker också att det är så positivt att jag har så mycket vänner och han 
kan sakna att han inte har det. Jag är så glad liksom att han tycker att det 
är helt okej. Han sitter ju väldigt mycket ensam hemma men han glädjer sig 
för min skull att jag har roligt. Det finns ju dem som inte är så. 

Karin berättar om sina nära relationer, om sina barn och barnbarn att de ofta hör av sig och 
ställer upp för henne. Hon berättar om upplevda skillnader i hur ungdomar samtalar med 
varandra och att hon ibland kan ha svårt att hänga med i sina barnbarns prat trots att de 
försöker prata tydligt.  

Och sen har dem väldigt mycket uttryck som man inte begriper riktigt. 

Som tidigare berättats har Karin varit hemmafru under en period när hennes man arbetade 
som mest. En tid som Karin såhär i efterhand inser att hon kanske fick anstränga sig lite extra 
för att upprätthålla en social gemenskap som i många fall sker automatiskt på en arbetsplats. 
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Karin ser sig själv som en social person som aldrig suttit hemma och bara rullat tummarna 
och trots mycket arbete i hemmet har hon sett till att vårda sina vänskapsrelationer. Ämnet 
vänskap pratar Karin varmt om, vad det innebär för henne och om svårigheter att träffa nya 
nära vänner på äldre dagar.  

Egentligen ska man skaffa sig lite yngre väninnor och jag är faktiskt yngst 
av alla mina fyra, de som jag har.  

Karin berättar lite mer om sina närmaste vänner, en kvinna som är 94 år som hon har känt 
sedan barndomen, en annan vän som bor en bit ifrån och de brukar åka färdtjänst till och från 
varandra och ytterligare en vän kommer på tal men som dessvärre inte har hälsan. 
Vänskapsrelationer för Karin innebär att ha ett förflutet tillsammans det hindar inte från att 
träffa nya bekanta och ha trevligt tillsammans med men just nära relationer blir allt svårare på 
äldre dagar menar hon.  

5.3.3. De äldre kvinnornas sociala gemenskap 

Margareta berättar om sitt resintresse och att hon genom sitt deltagande i en aktivitet på en 
seniorträff träffat en väninna med samma intresse. Hon berättar att de bland annat tar 
promenader tillsammans något som lyfter fram aktiviteternas mervärde. Inte nog med de 
aktiviteter Margareta tidigare berättat om är hon sen några år tillbaka aktiv i en kör vilket 
inrymmer en annan social gemenskap och andra relationer.  

En långsiktig intention med att vara aktiv i olika sammanhang urskiljs då hon delar med sig 
av sina tankar kring att åldras. 

I och med att vi håller till på såna här äldreboende och de här 
seniorträffarna som i princip är lite av ett äldreboende kan man ju undra 
hur länge man själv ska klara sig hemma. Så vill man väl att det ska finnas 
kvar lite sånt då så att man kan sitta där och prata och så kanske det 
kommer till det att jag inte vill laga min mat själv, ja då kan jag ju gå dit 
och äta. Det beror sig på i vilken form man är. 

Det sägs i berättelsen att Margareta är glad över att kunna besöka olika seniorträffar i 
kommunen något som har utökat hennes bekantskapskrets och så länge orken och möjligheten 
finns fortsätter hon gärna med det. 

Jag kan gå på alla de här ställena utan att känna att jag inte får vara med 
här liksom och det är väldigt skönt. 

Citatet säger något om att Margareta genom sitt deltagande i aktiviteter känner gemenskap 
och att deltagandet även har bidragit till att hon känner igen fler i sitt närområde vilket 
skänker en betydelsefull trygghet. Margareta berättar om sin uppskattning över att det finns 
mötesplatser för äldre och vikten av att det finns någonstans för äldre att ta vägen.  

Maja berättar om hur gemenskapen i gruppen påverkar henne att vara aktiv.  

Men det är ju det här också, jag måste, jag gör det inte gärna hemma sitter 
ensam och håller på och sliter men i grupp gör jag det. 
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Maja menar att hon inte skulle göra dessa fysiska rörelseövningar som ingår i aktiviteten när 
hon är hemma för då hon har annat för sig, den sociala gemenskapen har således en inverkan 
på henne. 

Det var ”mun till mun metoden” i kommunikation mellan de äldre som kom att öppna 
portarna för Stinas fortsatta aktiva vardag som pensionär vilket resulterade i att hon idag 
deltar i flera organiserade aktiviteter. Stina berättar om hur hon ingått i en specifik fysisk 
aktivitetsgrupp i flera, flera år och det Stina upplever som meningsfullt med sitt deltagande i 
aktiviteterna är just möten med att andra människor.  

Stina trivs med de aktiviteter hon deltar i och upplever ett trevligt bemötande från de andra 
deltagarna. Trots att hon upplever sig själv vara lite blyg hindrar det inte henne från att gå ut 
och möta andra.  

Som pensionär kan man väl gärna isolera sig, jag vill gärna vara igång och 
röra på mig och det är jättepositivt tycker jag. 

En medvetenhet om att äldre människor gärna isolerar sig blir här uppenbart och Karin 
berättar vidare att även hon trivs med gruppaktiviteter och har aldrig känt sig nedstämd 
tillsammans med de andra. Det framkommer att Karin emellanåt upplever en inre stress när 
hon är hemma vilket yttrar sig i en känsla av ensamhet som tränger sig på. Hon berättar om ett 
motstånd inom henne vilket gör det svårt att komma igång och ta sig ut och träffa folk, ”då 
och då” trotsar hon detta motstånd och söker kontakt med andra. 

Jag är tvungen till att göra det helt enkelt, jag vet inte varför jag blivit sån 
nu jag har inte varit sån förr. Jag har varit väldigt utåtriktad så att jag vet 
inte vad det beror på, att jag varit för mycket ensam helt enkelt. 

I och med att Karin inte träffar sina väninnor lika frekvent längre uppenbaras ett behov av 
stimulering från annat håll. En besvikelse blir påtaglig i hennes berättelse när hon samtalar om 
utbudet av aktiviteter på seniorträffen i hennes närområde. Karin önskar fler aktiviteter att 
sysselsätta sig med, lite mer intellektuella aktiviteter, något att fylla det tomrum hon tidigare 
omnämnt. Aktiviteter i form av olika föredrag eller högläsning skulle uppskattas vilka i sin tur 
kan sätta igång andra samtalsämnen.  

Bingospel det tycker jag är trevligt och då får man ju tänka lite grann också 
och det är det som är viktigt för oss äldre, man blir lite isolerad om man 
inte träffar lite folk som man kan prata lite med och inte bara sitta och 
slöprata. Sen tycker jag någon kunde ha högläsning av en bok kanske eller 
något sånt där det skulle vara väldigt trevligt, det skulle jag verkligen 
uppskatta. 

Berättelsen framhäver en längtan och en vilja att bryta den ensamhet som återkommer i 
Karins berättelse, en ensamhet som inte funnits där tidigare. Hon känner inte någon mening i 
att bara sitta nere på seniorträffen och vara tyst och dricka kaffe vilket ibland är fallet, då 
känner Karin att hon lika gärna kan sitta hemma och läsa en bok. Så trots tillgång och närhet 
till sociala mötesplatser får de ingen betydelse om de äldre inte känner sig motiverade att gå 
dit.  
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Karin berättar vidare att hon har haft lite svårt att komma igång och gå och träffa folk sen 
flytten till sitt nya boende. Den närliggande seniorträffen besöks oftast när det är någon 
specifik aktivitet. Karin beskriver att hon har svårt att identifiera motståndet som stundvis 
finns inom henne eftersom hon alltid varit så utåtriktad. Idag upplever hon att det är svårt att 
”tränga sig på” något som inte upplevts tidigare. Ordvalet ”att tränga sig på” ger en känsla av 
att inte känna tillhörighet. Efter lite betänkande beskriver Karin att dessa känslor kanske beror 
på att hon varit ensam mycket på senare tid. Berättelsen lyfter fram en självkännedom och 
medvetenhet över att hon mår bra i umgänge med andra men trots detta finns ett motstånd 
inom henne som inte går hand i hand med önskan om att det vore annorlunda.  

Kanske flera är så att de har svårt att komma ihåg att: jaha nu är det 
gymnastik den här dagen och det tror jag att det skulle kanske personalen 
kunna aktivera sig lite mer för att påminna om att idag är det gymnastik, 
idag kan du gå dit och så. Jag vet att vi har en här som är lite så här att hon 
glömmer av att det är gymnastik att hon kommer ofta för sent och sådär. 

Citatet ovan talar om en omtanke och en känsla för andra äldre då Karin lägger märke till att 
vissa glömmer av att det är aktiviteter en viss dag. Kanske är det även en egen rädsla som 
framträder över att själv en dag vara den som glömmer och en önskan om att någon då 
påminner henne.   

I Karins berättelse iakttas en känsla av upplevd ensamhet när relationer och social gemenskap 
kommer på tal. Behov av social gemenskap blir tydlig när Karin uttrycker en saknad av 
aktiviteterna om de är inställda. I Karins berättelse ges ett annat exempel på behov av social 
gemenskap och det är Karins önskan om ett bredare utbud på aktiviteter, hon vill delta i 
aktiviteter med andra och bryta en ensamhet som ibland tränger sig på. 

Kan aktiviteter bidra till något mer utöver dess fysiska och sociala fördelar som ovan 
skildrats? Under livets gång är det sannolikt att människan någon gång reflekterar över livets 
ändlighet något som kan antas blir mer påtagligt ju äldre man blir. Tankar och tidigare 
erfarenheter kring existentiella frågor kan behöva få ta plats utanför människan och delas med 
andra. På vilket sätt inryms dessa frågor i organiserade aktiviteter? Nästkommande tema 
behandlar de äldre kvinnornas berättelser om det ändliga livsloppsammanhanget. 

5.4 Informanternas berättelser om ett ändligt livsloppssammanhang  

De äldre kvinnorna har under sitt livslopp gjort olika erfarenheter vilka sätter prägel på deras 
livssyn och förmåga att hantera tillvaron i nuet. Det kan finnas en underliggande sorg av det 
som gått förlorat både när det handlar om fysisk förmåga och förluster av människor och 
relationer. I tolkningen av berättelserna framträder ett tredje tema, om ett ändligt 
livsloppssammanhang. Livets ändlighet blir någonting utöver det fysiska och det sociala och 
lyfter fram ett kulturellt mönster kring meningsskapande i nuet utifrån tidigare delar i livet. 
Hur de äldre kvinnorna härbärgerar sitt åldrande, vad de berättar kring det som gått förlorat 
tillsammans med tankar om livet och dess mening står i fokus i kommande text. 

5.4.1. De äldre kvinnornas tankar om livets ändlighet 

Det sägs i Margaretas berättelse att hon upplever det roligt när det kommer nya deltagare till 
gruppaktiviteterna och att hon knyter an lite nya kontakter genom dessa ”men så dör dem ju”. 
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En medvetenhet om döden och livets ändlighet ger sig tillkänna något hon inte undviker att 
föra på tal.  

Man får vara glad för det man har, då man aldrig fått något gratis i livet. 

En tacksamhet kring vad livet givit Margareta framträder i citatet och framhåller även 
kunskap om livet. Margareta har tidigare berättat att deltagande i aktiviteter får henne att må 
bra och skapar meningsfullhet, en meningsfullhet som kan tänkas överföras på andra 
situationer i hennes vardag. 

Maja berättar att hon var 14 år när kriget tog slut, kriget som fick henne att så småningom fly 
sitt hemland Tyskland, kriget som förde henne till Sverige.  

”Man vet inte hur mitt liv hade blivit om jag varit kvar där.” 

Maja berättar att hennes familj flyttade till Norra Tyskland och när hon blev arbetsförmögen 
tog hon jobb i byns mejeri. Men Maja hade en längtan efter något mer, tillsammans med sin 
syster begav hon sig till Sverige där hårt arbete väntade så att studierna kunde finansieras. 
Denna del av berättelsen avslutas med att Maja utifrån ett dåtidsperspektiv ifrågasätter hennes 
liv i nutid, minnen från kriget ger upphov till frågor kring hur hennes liv hade sett ut om inte 
kriget brutit ut?  

Kanske hade mitt liv överhuvudtaget varit helt annorlunda. I och med att det 
började 1939, då var jag nio år, nu vet jag hur det blev. 

Utifrån min tolkning har kriget påverkat Maja på så sätt att hon idag ifrågasätter sitt liv och 
hur det hade sett ut om det inte vore för att kriget brutit ut, och om hon då hade levt kvar i 
Tyskland? Vilka spår dessa erfarenheter lämnar efter sig är svårt att veta, kanske upplevs en 
känsla av utanförskap eller som Maja själv berättar att hennes behov av att vara aktiv kanske 
är en omedveten förträngningsprocess. Hur livet ter sig kan inte förutspås men efter att ha levt 
ett långt liv och förvärvat många erfarenheter framträder olika tidsperspektiv som ger 
möjlighet till reflektion för minnen över tid. 

Maja berättar om ytterligare en brytpunkt i hennes liv då hon förlorade sin syster i 
sockersjuka. Därefter förflyttas fokus i berättelsen och Maja talar om att hon i samband med 
detta flyttade med sin andra syster till en ny och mer anpassad lägenhet. I dagsläget trivs de i 
lägenheten men har ställt sig i kö för att i framtiden flytta till ett så kallat 65+ boende. I 
samband med detta påtalas för första gången Majas egna tankar om livets ändlighet. 

Det finns ingen chans, jag hinner nog dö innan vi får ett erbjudande om 
lägenhet det är så långa köer. 

Plötsligt inges en känsla av hopplöshet eller kanske en realism över att livet inte är evigt. 
Maja har tidigare talat om döden när hon berättat om personliga förluster och nu framhålls 
även hennes egen sårbarhet och medvetenhet inför livets ändlighet. Maja gör en summering 
av sitt hittills levda liv och framträdande blir då lite av ett livsmotto:  

Jag tror att jag har haft ett skrik och elände med mig det har jag, men du 
kan inte slappa, utan du måste hålla igång. 
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Citatet skulle kunna förstås som att trots upplevda motstånd har livet lärt henne att inte ge 
upp. Här lyfts kunskap fram som livet skänkt Maja, av erfarenhet vet hon att motstånd i livet 
förekommer och att det många gånger handlar om inställning till hur man bemöter detta vilket 
i hennes fall har handlat om att just ”hålla igång”.  

I Stinas berättelse får det kulturella rum när hon talar om resor hon upplevt tillsammans med 
sin man och om nya människomöten. Sen sker en betydelsefull vändning i berättelsen om 
något som gått förlorat då hon ledsamt berättar att de inte kan göra några långresor nu 
eftersom hennes man inte längre orkar. 

”Jag orkar ju, men jag vill inte åka själv utan honom”.  

Här blir det påfallande hur samtalet kring aktiviteter väcker tankar om livets ändlighet. En 
sorg i det som gått förlorat uppenbaras då Stina först framhåller att resandet tillsammans med 
hennes man givit mening och berikat hennes liv för att sedan berätta hur detta inte längre är 
möjligt.  

Karins berättelse lyfter fram betydelsen av vänskap. Karin berättar att hon skrattar och har så 
kul med sina vänner vilket får ett annat perspektiv när hon därefter berättar att de inte ses lika 
ofta längre. En sorg framträder över betydelsefulla relationer som till viss del gått förlorat, 
relationer som inte längre kan upprätthållas på grund av olika omständigheter. Karin berättar 
även att hennes man är framliden, citatet nedan säger något om hennes känslor kring det som 
gått henne förlorat: 

Det har jag lite svårt att acceptera faktiskt att jag är ensam även fast jag 
varit det ett tag, min man dog 2006. Du vet, är man 87 år gammal så har 
man inte så många väninnor kvar, det är det som är det värsta. 

Ensamhet ges här utrymme i berättelsen när Karin talar om vikten av att inte vara ensam och 
älta problem något hon inte är van vid att göra. Det kan tolkas som att Karin haft nära 
relationer och sällan upplevt ensamhet vilket kan framkalla en inre dold konflikt mellan en 
känsla av osäkerhet inför hur upplevd ensamhet ska hanteras, en ensamhet hon känner men 
som hon själv inte har valt.  

Karin berättar vidare om en nära väninna till henne som ligger alldeles borta från världen och 
som förmodligen inte kommer att leva så länge till. Förlorade relationer just i detta nu blir 
påtagligt vilket kan skapa reflektion kring Karins egen existens. 

Jag har egentligen inga problem därför så är jag lyckligt lottad, jag är inte 
sjuk och jag har min familj som ställer upp och allt sånt där så det har jag 
inte ont av va, det måste jag säga. 

Citatet ovan visar Karins tacksamhet för livet och hur hon värdesätter sitt hälsotillstånd och 
hennes relationer trots den sorg som tidigare samtalats kring.  

5.4.2. Berättelsernas sammanfattande tolkning om livets ändlighet 

Det som sägs i berättelserna om livets ändliga livsloppssammanhang var inte lika 
framträdande som föregående teman vilka trädde fram mer konkret. Men de uttalanden som 
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kunde urskiljas kring livets ändlighet öppnade upp för ytterligare betydelser. En helhet 
uppenbarades då samtal kring organiserade aktiviteter visade sig beröra och öppna upp för 
oanade samtalsämnen kring livet och dess mening vilket lyfter fram den äldre människans 
berikande. Livets ändlighet framträder personliga förluster, krig och livets ändlighet i form av 
betydelsefulla personers död i samtliga berättelser. Mening ges innebörd över tid genom 
minnen av tidigare värdefull gemenskap i dåtid.  

Under livets gång blottas vi inför vår egen och andra människors sårbarhet och ur detta skapas 
erfarenheter vilka kan antas hjälpa oss att förstå livets mening. En klokhet formad av det 
levda livet kommer säkerligen att påverka hur människan väljer att se framtida möjligheter i 
livet. En kvinna berättar att hon har svårt acceptera sin ensamhet efter sin mans bortgång, hon 
har varit ensam ett tag och tycker därav att hon borde ha vant sig vid det, men hur ska 
ensamhet accepteras om man är van vid närhet och någon att dela livets stunder med? Ett 
tomrum blir påtagligt och oundvikligt, ett tomrum som antagligen lämnar frågor kring livet 
och dess ändlighet.  

Tankar kring livets gång blir återigen tydliga i en kvinnas berättelse om sina upplevelser från 
kriget och tankar på hur hennes liv hade sett ut om kriget inte brutit ut och att hon nu vet hur 
livet blev. Hennes berättelse belyser det vi i förväg inte vet om människor vi möter, det vi har 
med oss i bagaget får en mening i nuet vilket kvinnas berättelse bekräftar. Från att börja prata 
om aktiviteter och dess betydelse får berättelsen allt eftersom ett ändligt livsperspektiv då 
djupa frågor om livet träder fram. 

Gemensamma drag i kvinnornas berättelser är en klokskap om livet vilka erhållits genom 
såväl smärtsamma som glädjande erfarenheter. I berättelserna talas indirekt om döden 
parallellt med känslor av lust och glädje att vara i nuet och för en acceptans av åldrandet. Det 
framkommer att minnen av tidigare erfarenheter i nutid ger den åldrande kvinnan ett 
retroperspektivt livssammanhang. Intressant blir hur och om den sociala och kulturella 
gemenskapen i en grupp kan tillfredställa en viss känsla av ensamhet i nutid och saknad av det 
som gått förlorat? Även förmågan att hantera tillvaron blir intressant ur detta perspektiv, 
genom att dela livet med andra antas det bli hanterbart något som i kvinnornas berättelser 
avspeglas genom att de alla fyra aktivt sökt sig till aktiviteter.  

5.5 Sammanfattande analys- den åldrande människans 
sociokulturella lärande  

I kommande avsnitt följer en omformulerad tolkning av studiens resultat i enlighet med 
analysens tredje steg (se rubrik, 4.5.3). Syftet var att eftersträva en mer vidgad tolkning och 
omformulerad förståelse till läsaren av det som framträder i kvinnornas berättelser. Genom att 
lyfta resultatet ytterligare ett steg (se metodavsnitt) och sammanväva ovanstående tre teman 
tydliggjordes sammanhangen och framträdande blev att de äldre kvinnornas deltagande i 
aktiviteter kan förstås i olika kvaliteter av ett sociokulturellt lärande. Kvaliteter av lärande 
som i sin tur visar på ett mervärde aktiviteterna ger de äldre kvinnorna utöver det kroppsliga, 
sociala och även om tankar kring livets ändlighet.  

I föregående avsnitt har studiens resultat presenteras och de berättelser som utgör underlaget 
visar likheter med tidigare framförd forskning inom ämnet (Glass et al., 1999; Bowling & 
Gabriel, 2004). De äldre kvinnornas berättelser förenas i tre teman som samtliga framhålls ur 
ett livsloppsammanhang. De berättar om det fysiska och det sociala som betydelsefullt i tidig 
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ålder och även i nutid men med en skillnad märkbar i vitalitet och ohälsa. Det sociala är 
framträdande genom hela livsloppsammanhanget då kvinnorna talar om vikten av närstående 
personer vilket visar på en insikt om livets ändlighet. Dessa tre teman lyfter fram ett 
gemensamt livsmönster som genom det sociokulturella perspektivet visar olika kvaliteter av 
ett lärande. 

Som art är människan läraktig. Faktum är att det är ett av hennes mest 
utmärkande drag: förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i 
framtida sammanhang (Säljö, 2006 s. 13). 

Vardagsförståelse av ordet lärande och dess innebörd förknippas ofta med vad vi lär i form av 
ren faktakunskap. Ett antagande kan vara att det för den äldre människan inte alltid handlar 
om att lära sig något nytt utan mer om att få använda och ta tillvara tidigare erfarenheter och 
berätta om dessa. Självklart kan den äldre människan fortfarande lära av sina nytillkomna 
erfarenheter och som tidigare nämnts hävdar Säljö (2006) att enligt det sociokulturella 
perspektivet pågår en lärandeprocess hela livet. Lärandeprocesser som pågår i olika kontexter 
och skapar mening utifrån ett livsloppssammanhang. I denna studie påvisas vilket utförligt 
beskrivits kunskap om den åldrande människans lärande. För att ytterligare förstå 
berättelserna används i analysen det sociokulturella perspektivets teori som ett pedagogiskt 
redskap. Detta för att fördjupa förståelsen hur några äldre kvinnor förhåller sig till sociala 
aktiviteter vilket tycks påverka deras välbefinnande, en hälsoaspekt till att finna sin vardag 
betydelsefull. Erfarenheter de äldre kvinnorna lärt under ett helt liv tar sig tillgodo som ett 
kulturellt lärande vilket i den här studien presenteras i tre teman och frambringar ett lärande 
utöver det traditionella. Den viktigaste läromiljön utifrån det sociokulturella perspektivet är 
den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet mellan människor (Säljö, 2006) något 
som även framkommit i den riktade aktivitet som den här studien har undersökt. 

Mervärdet de sociala aktiviteterna anses bringa, styrks med det Säljö (2005) menar att 
lärandet inte endast är något som sker inom oss, utan det sker även i samspel med andra 
människor och de resurser den kulturella utvecklingen ställer till vårt förfogande. Med 
utgångspunkt i detta blir lärandet lite mer komplext och uppkommer i andra sammanhang än 
om man väljer att inte enbart se på det utifrån det traditionellt formella. Vidgar man 
förståelsen till exempelvis Stensmos (2007) framställning omfattar lärande även något som 
sker i många olika kontexter medvetet och undermedvetet, alla timmar, på olika sätt och 
betraktas tillsammans med kunskap som värdefullt och något som växer fram i sociala 
sammanhang. Utifrån denna pedagogiska uppfattning antas de äldre kvinnorna genom sitt 
deltagande i aktiviteter befinna sig medvetet och undermedvetet i en lärandesituation (ibid.).  

Exakt vad de äldre lär och hur de lär i sammanhanget går inte att generalisera men utifrån den 
här studien kan ett mer eller mindre konkret lärande tänkas vara det lärande som kan 
observeras, exempelvis då kvinnorna berättar hur de lär sig utöva en viss övning och utifrån 
detta tala om varför just denna är bra. Det undermedvetna lärandet blir inte konkret i den 
mening att det går att sätta fingret på, utan det blir synligt först då aktiviteten sätts i ett 
sammanhang utifrån kvinnornas berättelser. 

De äldre kvinnornas berättelseresultat synliggör att de genom sitt deltagande i aktiviteter 
stimuleras på olika sätt, det kan handla om lärande om det levda livet, att få summera sitt liv 
vilket visats ha betydelse genom det ändliga livsloppssammanhanget. Att åldras innebär 
begränsningar fysiska som mentala vilket ställer högre krav på hur samhället är utformat för 
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att stimulera äldre människors aktivering av livserfarenheter i kulturella sammanhang. 
Aktiviteter har i den här studien visat tendenser på att skapa tillfällen för en människas levda 
erfarenheter att möta nya erfarenheter. De visar även en förmåga att skapa ett mervärde i form 
av ett berättande om betydelsefulla minnen i kvinnornas långa liv och kan sätta förståelsen av 
sociokulturellt lärande i ett livsloppsammanhang. 
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6. Diskussion 

6.1 Inledning 

Syftet med den här studien har varit beskriva äldre människors erfarenheter av organiserade 
aktiviteter i ett socialt sammanhang. I kommande del följer en diskussion kring studiens 
resultat i relation till tidigare forskning inom området tillsammans med mina egna reflektioner 
kring utfallet. Inledningsvis förs en diskussion kring metodval följt av resultatdiskussion 
därefter en omformulerad förståelse av resultatet och avslutningsvis en diskussion kring den 
äldre människan och samhället. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av narrativ ansats gjordes med inspiration från Claeson (2010) och Johansson (2005) 
som beskriver berättandet som ett sätt att frambringa mening av sinnesuttryck från det som 
händer i livet. Då jag ville ta fasta på informanternas erfarenheter från just deras liv anser jag 
att berättelser är ett bra val för att försöka åstadkomma detta. Val av samtalsintervju som 
datainsamlingsmetod är relevant då jag eftersträvade att komma nära informanterna och 
erhålla detaljerad information om deras tankar och erfarenheter kring organiserade aktiviteter 
i ett socialt sammanhang.  

Enligt Cohen et al. (2007) syftar intervjuer till att förstå människors levda erfarenheter och 
dess innebörder vilket också var adekvat för den här studien. Resultatet från 
samtalsintervjuerna kan inte genrealiseras då val av informanter gjordes i enlighet med 
strategiskt urval samt för att studien omfattar ett litet antal informanter (ibid.).  

Miljön för intervjun bestämdes i överenskommelse med informanterna och samtliga 
intervjusamtal utfördes ostört i behaglig miljö. Trots informanternas samtycke till inspelning 
av samtalen kan det enligt Cohen et al. (2007) påverka resultatet då det kan ha haft en 
omedveten inverkan på informanterna. Under samtalen med kvinnorna användes en 
samtalsguide i stödjande syfte. Cohen et al. (2007) menar att en samtalsguide underlättar 
systematiseringen av data men kan även påverka intervjuaren negativt då den kan styra 
samtalet för mycket och på så sätt kan viktig information gå förlorad. I den här studien 
utgjorde samtalsguiden ett stöd för mig som oerfaren intervjuare med en medvetenhet om att 
den emellanåt kan ha styrt mig och därmed samtalet till viss del.  

I efterhand anser jag att antal informanter för den här studien har varit rimligt för att svara mot 
studiens syfte och överkomligt med tanke på att jag utfört studien i form av berättelser som 
ansats. Skulle jag göra om studien idag hade jag inkluderat uppföljningssamtal med kvinnorna 
för att ytterligare kunna fördjupa mig inom vissa delar. Uppföljningssamtal hade även varit 
fördelaktigt för mig som intervjuare då jag vid ett andra möte kanske känt mig tryggare i 
rollen som intervjuare. Det hade kanske öppnat upp för att jag skulle kunna närma mig 
kvinnorna på ett annat sätt med erfarenheter och kunskap från förgående samtal. 

När jag valde samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod fanns en medvetenhet om att det 
skulle bli tidskrävande i den bemärkelsen att de tar tid att narrativt genomföra, transkribera 
och analysera. Den berättelseteorimodell (Claeson, 2010) som använts vid strukturering av 
berättelsernas tolkning har underlättat hanteringen av ett relativt stort material, genom att dela 



38 

 

upp analysen i olika steg upplevde jag att det blev lättare att lyfta fram det jag fann betydande. 
Trots detta beaktande var det svårt att sålla bort text vilket även utelämnar en medveten risk 
för att resultatet omfattar mycket text. Jag vill påtala min medvetenhet om detta då jag själv 
upplever att ett stort omfång text lätt bidar till en blindhet över det som formulerats. Men 
problematiken med mycket text kan även ses som positiv då den möjliggör för läsaren att i 
större utsträckning tolka giltigheten i materialet. Skrivandeprocessen i sig har varit en lärorik 
utmaning och jag instämmer i att det är en minst sagt tidskrävande metod. Kvinnornas 
berättelser har bringat den här studien erfarenheter som kanske inte givits utrymme i en mer 
avgränsad, strukturerad intervju.  

6.3 Resultatdiskussion 

I kommande text diskuteras studiens övergripande resultat följt av diskussion kring 
kvinnornas berättade erfarenheter av organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang utefter 
syftets underfrågor. Avslutningsvis förs en diskussion utifrån den äldre människan i 
samhället. 

6.3.1. Studiens övergripande resultat 

Ur kvinnornas berättelser framträder aktiviteters mervärde dels i form av ett socialt och 
kulturellt lärande. Deltagande i aktiveter skapar en lärande situation för den äldre människan 
vilket i den här studien förstås och förklaras utifrån det sociokulturella perspektivet. Lärandet 
är den kommunikation som blir påtaglig i en social gemenskap vilken de äldre kvinnorna blir 
en del av genom sitt deltagande i organiserade aktiviteter. Resultatet är inte generaliserbart 
men har lyckats fånga ett begränsat urval av äldre kvinnors upplevelser kring organiserade 
aktivteter. Berättelserna har däremot fångat in ett begränsat urval av äldre kvinnors 
upplevelser kring organiserade aktivteter med omformulerad sociokulturell förståelse. 
Kvinnorna företräder olika berättelser som i sin tur skildrar olika händelser och övergångar i 
deras liv, således finns inte någon allomfattande beskrivning. Ingången till studien var fysisk 
aktivitet vilket inte kom att bli det centrala i resultatet då kvinnornas berättelser framvisade så 
mycket mer. När den fysiska aktiviteten kopplades samman med ett livsloppssammanhang 
bidrog detta till insikt om den äldre människan och hennes förmåga att skapa mening i nuet 
utifrån tidigare levda aspekter på sitt liv.  

6.3.2. Resultatdiskussion utifrån syftets underfrågor 

På vilket sätt kan den äldre människan få betydelse och ett sammanhang genom 
sitt deltagande i organiserade aktiviteter i ett socialt sammanhang? 

Genom det mervärdet aktiviteter ger vilket lyfts fram genom erfarenheter som kvinnorna 
delger i sina berättelser. Dessa bidrar till att sätta den sociokulturella aktiviteten i ett 
sammanhang där dels det fysiska, det sociala och livets ändlighet ges utrymme. Det sociala 
utgör dock kärnan i studiens reslutat då det handlar om att dela en gemenskap med andra 
vilket blir möjligt genom aktivitet.  

Resultat från (Glass et al., 1999) forskning visade att sociala kontakter skapade inom 
aktiviteter kan reducera skadliga effekter av psykisk stress, skapa meningsfulla sociala roller 
för individen samt stärka det sociala nätverket och det sociala stödet. Den här studien visar 
likande effekter främst när det kommer till att stärka det sociala nätverket.  
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Ett mervärde kan även lyftas fram genom upplevd livskvalitet som i den här studien definieras 
utifrån ett tillstånd av socialt välbefinnande. För de äldre kvinnorna antas livskvaliteten kunna 
påverkas i positiv rikting genom medverkan i aktiviteter utefter deras beskrivning om att de 
upplever deltagande positivt, något som även kunde urskiljas i Bowling & Gabriel (2004) 
studie där äldre människors livskvalitet förknippades med att göra saker som bringar glädje. 
Tidigare refererad studie föreslår att mätningar av livskvalitet bör baseras på de äldres egna 
uppfattningar och kunskaper av upplevd livskvalitet eftersom det finns åtskilliga faktorer som 
påverkar och har betydelse för denna (ibid.). Utifrån antagandet att livskvaliteten påverkas 
positivt genom olika former av sysselsättning kan nedgång eller begränsning i aktivitet antas 
innebära inskränkning på livskvaliteten. Informanterna berättar om alternativa sätt att 
härbärgera denna nedgång och att de stimuleras såväl kroppsligt som intellektuellt blir 
framträdande i berättelserna.  

Aktivitetens förmåga att stimulera sociala behov och tankar om livets ändlighet ges också 
utrymme genom en narrativ ansats. Det fysiska tillfredställs genom att de får röra på sig och 
upplever att kroppen mår bra av rörelse, det sociala tillfredställs genom att den fysiska 
aktiviteten utförs i gemenskap med andra och tankar kring livets ändlighet uppenbarar sig 
genom att aktiviteter skapar tillfälle för reflektioner kring livet i allmänhet tillsammans med 
andra. Utifrån detta kan antas att den äldre människan genom sitt deltagande i organiserade 
aktiviteter ges förutsättningar att reflektera kring sitt liv genom levda erfarenheter och 
därigenom uppleva en känsla av sammanhang.  

Hur tar erfarenheter som de lärt sig under ett helt liv tillgodo idag? 

Inom kulturella sammanhang i detta fall organiserade aktiviteter skapas möjligheter till samtal 
och utbyte av erfarenheter, levda erfarenheter blir pånyttfödda. Aktiviteter ger möjligheter för 
den äldre människan att bekräfta sin identitet genom användning av tidigare erfarenheter. 
Livet präglas i det stora av en helhet något som kanske blir mer påtagligt ju äldre man blir. 
Erfarenheter från det levda livet kan antas få betydelse genom det mervärde aktiviteter bidrar 
med utifrån det kroppsliga, det sociala och det ändliga livsloppssammanhanget. Tidigare 
presenterad forskning visar att sociala aktiviteter medför mental stimulering och därigenom 
påverkar det psykiska välbefinnande (Bowling & Gabriel, 2004). Något som även den här 
studien kan antyda då kvinnorna berättar att det känns jättepositivt och att de mår bra av att 
delta i aktiviteter. Bowling & Gabriel (2004) lyfter även fram negativa upplevelser i samband 
med åldrandet, i form av oro för att mista sin hälsa och/eller sin självständighet. Kvinnorna i 
den här studien belyser en medvetenhet kring dessa negativa upplevelser men trots det verkar 
aktiviteternas positiva fördelar triumfera i berättelserna vilket kan antas bero på tidigare 
positiva erfarenheter av aktiviteter och dess inverkan. 

Bland ett flertal viktiga aspekter som framkommer i den härd studiens resultat är att äldre 
människor är särskilt värdefulla som bärare av en kultur vars tankar och handlingar präglas av 
det sammanhang hon existerar och verkar i. Ur detta sammanhang lär hon det som kommer att 
forma henne som människa (Säljö 2006). Liksom deltagarna berättar om att de ingått i olika 
aktiva sammanhang sedan de var mycket unga något som i enlighet med det sociokulturella 
perspektivet får betydelse för vilka personer de är idag. Intressant i detta resonemang är hur 
det skulle ha sett ut om kvinnornas erfarenheter av aktiviteter varit av en mer negativ karaktär, 
skulle då resultatet bli det motsatta? Eftersom människan utifrån det sociokulturella 
perspektivet antas ha en inneboende vilja förankrad i värden, kulturella intressen och 
föreställningar (Säljö, 2005). Den här studien kan inte besvara dessa frågor däremot bidrar 
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den till synen på äldre som en heterogen grupp vilken fordrar olika typer av stimulering 
beroende på tidigare erfarenheter. 

Det som samlats i ryggsäcken under livets gång kan med hjälp av berättelser ge utbyte av 
kunskap och erfarenheter människor emellan. Äldres erfarenheter bör så tillvida 
uppmärksammas även i större vetenskapliga kontexter då de kan ha betydelse för hur olika 
hälsoinsatser ska ta form. För att kunna ta vid och erbjuda igenkännande aktiviteter som kan 
stimulera en aktivt pågående lärandeprocess hos den äldre människan framkommer att dennes 
tidigare erfarenheter bör tas i beaktning som hälsopåverkan. 

I den här studiens berättelser underbyggs ett tolkningsmönster som bör registreras, förlorad 
gemenskap och att livets ändlighet blir en mer betydande realitet genom år av eget åldrande, 
förlust av tidigare gemenskap och fysisk begränsning. I tolkningens livslopp framträder både 
livets ändlighet och kultur med en sammanflätad betydelse. Ett faktiskt samhällsansvar är att 
organisera kulturella aktiviteter med åldrande människor för att befrukta deras 
meningsskapande hälsa. Inom kulturella sammanhang i detta fall organiserade aktiviteter 
skapas möjligheter till samtal och utbyte av erfarenheter, levda erfarenheter blir pånyttfödda. 
Aktiviteter ger möjligheter för den äldre människan att bekräfta sin identitet genom 
användning av tidigare erfarenheter och en förutsättning för detta är att det finns aktiviteter 
tillgängliga.  

I förhållande till tidigare forskning visar även den här studiens resultat på aktiviteters 
betydelse för den äldre människan när det kommer till fysiska och sociala behållningar. Något 
som däremot inte uppmärksammas i samma utsträckning i tidigare forskning är synen på den 
äldre människan som en lärande individ, med tankar och behov att samtala om livets 
ändlighet.  

6.4 Övergripande diskussion - den äldre människan och samhället 

Med kommande avsnitt vill jag ta vid diskussionen kring utbud och tillgänglighet av 
aktiviteter och sätta den här studiens resultat i ett samhällsperspektiv. Utifrån det faktum att 
befolkningen i Sverige når en allt högre ålder ställs krav på samhällets struktur för vad som 
finns att tillgå i form av möjligheter till aktivitet, förkovring och engagemang i samhället. 
Behovet av aktiviteter som tilltalar och specifikt riktar sig till äldre kommer troligen att tillta 
när en ny generation pensionärer är på ingång. Vilken syn tillskrivs den äldre generationen 
och i vilken utsträckning tar samhället ansvar och tillvaratar deras kunskaper? Centralt blir att 
erhålla kunskap dels i form av äldres erfarenheter vilka kan utgöra resurser för hur 
hälsoinsatser ska riktas. På sikt kan detta komma att öka sannolikheten för lyckade insatser 
vilket även blir lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den föreställning som i 
framtiden kommer föreligga gentemot äldre är viktig för individens självupplevda 
hälsotillstånd och kommer påverka samhällets syn på äldre som tillgång och resurs. 

Oavsett ålder föreligger behov att dela erfarenheter med andra och vissa livsfrågor kanske blir 
mer framträdande under olika delar i livet. I vår svenska kultur upplever jag att vi accepterar 
att tala om det sociala åldrandet medan tankar om livets ändlighet får en mer undanskymd 
plats inom det offentliga rummet. Kan det bero på en allmän rädsla för vårt eget åldrande? 
Eller handlar det om att erbjudas en öppning till existentiella dialoger om tillvaron, 
sorgeprocesser och ett sökande omfattande livets ändlighet? Tillvaron i vardagen för den äldre 
människan handlar jämfört med den yngre i större utsträckning om sorg och saknad av det 
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förgångna. Kvinnorna i den här studien uppmärksammar i berättelserna minnet av människor 
som på djupet varit betydelsefulla i deras liv. Ett tomrum blir påtagligt för de äldre, vilket 
betonar vikten att skapa möjligheter och dialoger om livet i stort något som aktiviteter kan 
bidra och vara en öppning till. 

Vi står alla inför ett åldrande och jag tror inte att någon vill se det som en tillbakagång i 
livskvalitet där vi blir passiva individer oförmögna att påverka vår situation. Åldrandet är 
individuellt, så hur organiseras då ett samhälle i kommunikativ bemärkelse utifrån den äldre 
människan, finns forum tillgängliga att kommunicera och verka i? Den här studien 
representerar sociala mötesplatser som en arena inom vilken social samvaro uppmuntras i 
form av bland annat organiserade aktiviteter. I enighet med det sociokulturella perspektivet lär 
sig individen agera på det sätt som omgivningen medger och uppmuntrar till (Säljö, 2006) 
vilket väcker funderingar inom mig om vad äldre människor i dagens samhälle uppmuntras 
till samt vilka resurser som finns att tillgå denna uppmuntran?  

6.5. Förslag på framtida forskning 

Den tidigare omnämnda avsaknaden av kunskap om äldre och deras roll i samhället belyser 
vikten av att fylla denna narrativa kunskapslucka vilken redogjorts för som studiens resultat. 
Mitt framtida intresse är en jämförande studie som inkluderar både äldre med ett aktivt 
förflutet och äldre med ett relativt inaktivt förflutet. En sådan undersökning skulle ämna söka 
kunskap om huruvida äldre med ett aktiv förflutet i större utsträckning tenderar att söka sig till 
aktiviteter även på äldre dagar? Kunskap som skulle kunna tänkas bidra till mer 
individanpassade hälsosatsningar med fokus på att få den äldre människan att må bra i sitt 
åldrande. 

6.6 Avslutande ord  

Livet lär, något som kvinnornas berättelser i den här studien gestaltar på olika sätt. Den här 
studien uppvisar ett sätt att få tillgång till den äldre människans erfarenheter av organiserade 
aktiviteter i ett socialt sammanhang. Den äldre människans kunskap och röst måste få träda 
fram, tas tillvara på och användas som utgångspunkter för ett framtida hälsofrämjande arbete 
inom äldreomsorgen. För vem kan bättre veta vad den äldre människan vill ha än just hon 
själv?  
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Bilaga 1. Samtalsguide- intervjuns berättelseteman 

Bakgrundsinformation  

- Vill du lite kort berätta om din ålder och om ditt pensionärsliv i vardagen? 
- Vad har du i ditt verksamma liv särskilt tyckt om att göra? 
- Berätta kort vad dina gruppaktiviteter handlar om? 
- Hur länge har du deltagit i dessa organiserade aktiviteter? 
- Berätta kort om hur du ser på ditt deltagande i gruppaktiviteten? 
- Berätta vad det var som gjorde att du valde att vara med i dessa grupper/sociala 

aktiviteter? 

Utveckling/lärande  

– Vad känns fortfarande meningsfullt att lära som äldre?  
– Vad tror du att du kan lära genom ditt deltagande i sociala aktiviteter? 
– Skulle du vilja förändra någonting i ditt liv som skulle få dig att känna dig 

välmående/aktivare/ piggare/behålla hälsan? 

Meningsfullhet och livskvalitet 

- Berätta om vad som är meningsfullt i aktiviteter som du deltar i? 
- Vad värdesätter Du som betydelsefullt i gruppgemenskapen? 
- Har ni roligt någon gång i gruppen? Berätta om ett speciellt tillfälle. 
- Berätta om du fått någon ny bekant- eller vänskap i gruppen? 
- Har du känt dig nedstämd någon gång i gruppen? Berätta vad det handlade om. 

Påverkan 

- Vill du berätta hur du uppfattar att du mår tillsammans med de andra i gruppen. 
- Skulle du vilja ha det på ett annat sätt? 
- Berätta hur du tänker kring vad du själv kan påverka det ni gör i gruppen? 
- Pratar ni tillsammans om vad ni upplever i gruppen? 
- Kan du tänka dig att sitta med i gruppen utan att göra någonting alls? 
- Har du ändrat några av dina vanor sedan du började gruppen? Berätta vilka i sådant 

fall … 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

XXXXX april, 2011 

Informationsbrev till Dig som är intresserad att delta i min studie! 

Jag vill ta del av äldres erfarenheter av sittgymnastik som social aktivitet på specifik 
seniorträff. Mitt intresse är att ta del utav just dina erfarenheter som jag vill att just du berättar 
om från sittgymnastiken. 

Intervjuns utförande  

Intervjun kommer att hållas i ett avskilt rum och uppskattas ta cirka 30 minuter. Samtalet 
kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare och sedan skrivas ut i text. Syftet med 
inspelningen är att jag inte ska gå miste om väsentlig information. Efter transkriberingen 
kommer ditt namn inte att användas i resultatet. Samtliga uppgifter jag samlar in behandlas 
konfidentiellt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du har möjlighet att avstå från att svara på frågor du inte vill 
och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Inspelade data från intervjun raderas efter 
ett år och arkiveras under denna tid vid Högskolan i Gävle. 

Jag, Frida Bergström studerar pedagogik vid Högskolan i Gävle och syftet med min studie är 
att Studiens resultat kommer att publiceras i min pedagogiska D- uppsats samt presenteras för 
berörda inom kommunen. Den färdiga uppsatsen kommer att föras in på högskolans biblioteks 
hemsida: Diva. 

Vid frågor eller förhinder tveka inte på att kontakta mig 

Tack på förhand 

 

Med vänlig hälsning   Vetenskaplig handledare 

XXXXX XXXXXX   Fil.dr XXXXX XXXXX 

Telefon: XXXXXX   Högskolan i Gävle XX@XXXX 

 

 

 


