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Abstract 

Antalet äldre blir idag allt fler och behovet av vård flyttas upp i åldrarna. Det kräver att 

insatser inom äldrevård och omsorg håller hög kvalité och placerar människan i centrum för 

att skapa förutsättningar för äldre att leva ett värdigt, meningsfullt liv och känna 

välbefinnande. Frågan om mat, trygghet, identitet, social interaktion, anpassning och KASAM 

är faktorer som påverkar äldres tillvaro på äldreboende. Syftet med studien var att få djupare 

kunskap och förståelse i äldres livsvärld på äldreboende, hur man som boende upplever sin 

vardag och vilken betydelse äldreboendet som institution har för deras hälsa. Två 

livsberättelseintervjuer genomfördes under en timme var med två äldre, en man och en kvinna 

boende på ett äldreboende i Mellansverige. Resultatet tolkades och analyserades utifrån 

tidigare forskning, salutogent och patogent perspektiv på hälsa och teorier som KASAM, 

Maslows behovstrappa och immanent pedagogik. Resultatet visade att deltagarna är väldigt 

nöjda med sin vistelse på äldreboendet och hänvisar till aspekter som uppskattning av hjälp 

med mat, trygghet och tillit. Tidigare livserfarenheter och livsförhållanden lyfts fram i 

samband med uppskattningens betydelse. Dock framgår det även att tillvaron består av 

begränsningar som gör att personernas viktiga, betydelsefulla områden i livet inte fullt 

tillgodoses, vilket påverkar de äldres möjlighet att uppleva meningsfullhet i tillvaron. De 

äldres hälsotillstånd, tidsaspekt gällande personalens möjlighet att tillgodose behov, en fråga 

om mindre spontanitet och de äldres uppfattningar att inte kunna fodra hur mycket hjälp som 

helst är påverkande faktorer. 
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1 Inledning 
Idag är över 17 % av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Antalet äldre i samhället ökar och 

beräknas att fortsätta öka i takt med att medellivslängden ökar. (Socialstyrelsen, 2009) 

Utvecklingen gör att personer över 65 år kan förvänta sig flera år med god hälsa. Fler äldre 

uppger att de har god hälsa och dess hälsotillstånd har successivt förbättrats under de senaste 

15 åren. Fler uppfattar sitt hälsotillstånd som gott och färre har sjukdomar eller besvär som de 

anser hindrar det dagliga livet. (Socialstyrelsen, 2012.) Dock är det bland kvinnorna som 

framförallt de yngre pensionärerna rapporterar bättre hälsa (Socialstyrelsen, 2009).  

I Sverige flyttas behovet av vård upp i åldrarna och utvecklingen medför allt högre och mer 

krav på äldrevården. Ju äldre vi blir, desto mer vård behöver vi (Socialstyrelsen, 2012). Idag 

minskar antalet platser på äldreboenden och reserveras för personer med grava 

funktionsnedsättningar, personer som inte kan ta hand om sig själva hemma och är helt 

beroende av andras hjälp (Lundgren, 2000). Det betyder att risken finns att många som vill bo 

på äldreboende inte får någon plats för att de inte är tillräckligt ”sjuka”. Faktum är att antalet 

platser i särskilda boenden idag inte motsvarar antalet behövande och mycket talar för att de 

kommunala hjälpinsatserna redan är otillräckliga för de allra äldsta (Socialstyrelsen, 2009). 

Verksamheternas resurser minskar i förhållande till det ökade antalet personer i åldrarna 80 år 

eller äldre (Socialstyrelsen, 2012), och det finns heller ingen diskussion om hur de knappa 

resurserna ska fördelas och i regel överlämnas prioriteringsdiskussioner till enskilda 

handläggare inom kommunen (Thorslund & Wånell, 2006). Utvecklingen pekar åt en 

äldrevård av kraftigt krävande arbete av personalen, något som i sin tur påverkar de äldres 

levnadsförhållanden och hälsa.  En utveckling för ett område som sedan några år tillbaka har 

fångat mitt intresse för äldres hälsa. 

Inspirationskällan för studien är min mormor, en kvinna som pratade gott om existensen av 

äldreboende men som liksom många andra tillslut isolerade sig på rummet till följd av ett 

alltmer försämrat hälsotillstånd. Känslan av att allra helst det sociala utbytet inte gav henne 

någonting var påtaglig och med denna uppsats hoppas jag på att få en djupare förståelse och 

insikt i hur de äldre upplever att det är att leva på ett äldreboende. Studien hoppas på att kunna 

bidra med mer forskning inom ämnet för äldres hälsa och skapa förutsättningar för en friskare 

äldrevård. Ett annars högprioriterad område inom hälsofrämjande arbete (Regeringens 

proposition, 2007/07:110 ).  

2 Bakgrund 
I avsnittet presenteras teorier, synsätt och begrepp gällande hälsa, behov och pedagogik där 

även mitt förhållningssätt i uppsatsen gällande några av begreppen förtydliggörs. Här görs 

även ett en presentation av institutionens betydelse för äldres hälsa där bland annat tidigare 

forskning presenteras.  
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2.1 Äldre, äldreboende, särskilt boende 
Äldre som grupp karaktäriseras vanligen av den så kallade tredje och fjärde åldern, från då vi 

slutat arbeta (eller inte arbetar av nödvändighet eller heltid) till den ålder då vi är beroende av 

andra för att klara oss (Thorslund & Wånell, 2006). I uppsatsen betonas ”äldre” inom den 

grupp för den fjärde åldern då det är den ålder, äldre boende på äldreboende i regel 

karaktäriseras av idag. Det är alltså den målgruppen som studien avser att undersöka.  

I Sverige är dagens ålderspensionärer födda under de fyra första årtiondena på 1900-talet och 

har upplevt det moderna samhället och den svenska välfärden växa fram. ”De äldsta 

pensionärerna har upplevt två världskrig och 1930-talets depression. De yngsta var barn under 

andra världskriget och har levt större delen av sina liv under efterkrigstidens 

välfärdsutveckling.”  (Socialstyrelsen, 2009, s. 146) I vårt samhälle har äldre som grupp i 

decennier karaktäriserats som skröpliga, svaga, overksamma och vårdkrävande, som menas 

bygga på en blandning av medvetna och omedvetna intryck från det omgivande samhället där 

samhällets struktur, makt- och familjeförhållanden är de faktorer som främst påverkar 

intrycken. Men det börjar skapas en ny bild av äldre som aktiva konsumenter. Detta beror för 

det mesta på att äldre (i tredje åldern) har fått en förbättrad hälsa och ekonomi som gör att 

äldre som grupp övergår från att uppfattas som förbrukare av offentliga tjänster (en beroende 

vårdtagare) till en förbrukare av varor, som aktiva konsumenter på marknaden som alla andra 

(Thorslund & Wånell, 2006).  

Äldre är en prioriterad grupp för folkhälsoarbetet idag (Regeringens proposition, 

2007/08:110). Många studier visar att förändrade levnadsvanor kan ge positiva hälsoeffekter 

även högt upp i åldrarna, i propositionen En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) kan man 

läsa att: ”hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till äldre kan skjuta upp 

funktionsnedsättning och beroende av hjälp. Det har i första hand betydelse för människors 

välbefinnande och livskvalitet, men även för omfattningen och kostnaderna för vård och 

omsorg” (a.a., s. 19). Att stimulera till hälsosamma val, motion och fysisk aktivitet, förebygga 

olycksfall och skapa förutsättningar för ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna, samt att stödja 

anhöriga som gör stora insatser för att hjälpa och vårda närstående är en del av de insatser 

man talar om. Man efterfrågar även ökad kunskap om inte bara sjukdom och svaghet relaterat 

till åldrarna, utan även åldrande som medför möjlighet till mognad, visdom och glädje över att 

leva ett långt liv (a.a.). 

När vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i den enskildes hem ska kommunen erbjuda 

ett boende anpassat för den enskildes behov. Äldreboende, ett såkallat särskilt boende, är ett 

exempel på sådant och är en boendeform för äldre människor med behov av särskilt stöd. Där 

har de boende tillgång till service dygnet runt och ska erbjudas trygghet, omsorg och service, 

samt hälso- och sjukvård av kompetent personal. På boendet finns gemensamt kök, 

sällskapsrum och tvättstuga, samt trädgård för möjligheten att njuta av naturen eller att 

promenera. Tanken är att de äldre ska kunna skapa ett hem (Svensson, 2002).  
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Socialtjänstlagen, lagen som bland annat reglerar kommunernas ansvar för äldreomsorgen, 

anger att de äldre ska kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin vardag, 

kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång 

till god vård och omsorg. De äldre ska ges information om de äldres rättigheter och 

möjligheter att få vård och omsorg efter egna behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2002). 

Omsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

och verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. (4 §) Vad 

gäller ”människor med funktionshinder” anger lagen att dessa ska ges möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och leva som alla andra. Den enskilde individen ska få en meningsfull 

sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 

stöd (7 §) (Socialdepartementet, 2001:453). 

2.2 Hälsa 
Begreppet hälsa är komplext och betyder ofta olika för alla människor. För att reda ut 

begreppets betydelse och inriktning för den här uppsatsen följer nedan en övergripande 

beskrivning av definitionen av hälsa. 

Definition på hälsa 

World Health Organisation, eller WHO, är den ledande myndigheten inom FN som arbetar 

med globala hälsofrågor (WHO, 2012). Deras senaste definition på hälsa publicerades 1948, 

och är den mest kända och lyder: "A state of complete physical, mental and social well-being, 

and not merely the absence of disease or infirmity." (Pellmer & Wramner, 2007, s. 10) Hälsa 

definieras alltså som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Definitionen har fått kritik för att 

vara utopisk och opraktiskt gällande kravet på ett tillstånd av fullständigt välbefinnande vilket 

har lett till en utveckling av definitionen där hälsa idag ska ses som en resurs i vardagslivet 

(för både individ och samhälle) och inte som livets mål (a.a.). 

Hälsa är med andra ord komplext och mycket spelar in när vi talar om faktorer som påverkar. 

Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av våra livsvillkor, till exempel utbildning, 

sysselsättning, ekonomiska villkor, tillgång till hälso- och sjukvård, de omgivande livsmiljöer 

i vilka vi bor och vistas i och av våra levnadsvanor och egna val (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). Det finns flera sätt att se på hälsa. Vissa ser det som ett tillstånd, något som en individ 

har (antingen är man frisk eller sjuk) medan andra ser det som en process, där hälsa är något 

ständigt föränderligt och påverkbart snarare än som ett statiskt tillstånd (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

 Nedan presenteras två vanligt förekommande perspektiv inom arbetet med hälsa. Perspektiv 

som jag finner högst intressanta i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

2.2.1 Salutogent och patogent perspektiv 

”Folkhälsoarbetet kan beskrivas som bestående av två komponenter – att förebygga sjukdom 

(disease prevention) och att främja hälsa (health promotion).” (Pellmer & Wramner, 2007, s. 

15)  
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Det salutogena synsättet ser hälsa som en upplevelse, synonymt med att uppleva 

välbefinnande eller en mening med livet. Hälsoarbetet inom detta perspektiv har fokus på 

faktorer som leder till hälsa och vilka strategier som ska användas för att uppnå hälsa. Man 

diskuterar vad som bidrar till hälsa och för att upprätthålla den. Ett slags friskhetsperspektiv 

där det intressanta är hur vi kan förbi friska, och inte vad som orsakar sjukdom. Hälsa och 

sjukdom ses på ett kontinuum och inte som varandras motsatser. Där finns en helhetssyn på 

människan där alla fysiska, psykosociala och materiella faktorer beaktas (våra 

livserfarenheter), som underlättar människans förmåga att uppfatta sin omvärld som 

strukturerad, begriplig och möjlig att hantera (Medin & Alexandersson, 2000).  

Det salutogenetiska synsättet ger inga garantier för att det går att lösa problemen i den 

komplicerade väv som människors liv utgör. Men om inte annat så leder det till en djupare 

kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att man ska kunna skapa en rörelse i riktning 

mot den friska polen på kontinuet. (Antonovsky, 2005, s. 30) 

I det patogena perspektivet byggs folkhälsoarbetet på kunskaper om faktorer och förhållanden 

som gör människor sjuka (Pellmer & Wramner, 2007). Perspektivet har sin grund inom 

medicinsk praktik och forskning med diskussioner kring vad som orsakar sjukdom, dess 

ursprung och uppkomst. Här ses sjukdom som något avvikande i tillvaron, i jämförelse med 

det salutogena synsättet som ser det som naturliga tillstånd som mer eller mindre alltid är 

närvarande (Medin & Alexandersson, 2000).  

2.3 Vetenskapliga teorier 
I avsnittet presenteras teorier om immanent pedagogik, KASAM och Maslows behovstrappa. 

2.3.1 Immanent pedagogik, kryptoinlärning och mentalitetsformering 

Ödman (2006) har myntat ett begrepp vid namn immanent pedagogik. Begreppet utformade 

sig i hans arbete om pedagogikens och mentalitetens utveckling i Sverige och grundar sig på 

Sjöstrands definition av pedagogiken som visar de dolda och öppna läroplanernas egentliga 

syftning i vårt land. Definitionen innebär att pedagogik som vetenskap behandlar olika sidor 

av ”the process of education” (edukationsprocessen) och att det i varje samhälle, samt i varje 

kultur finns en ständig påverkan på människorna. En påverkan som har för avsikt att dessa 

människor genom inlärning på bästa på möjliga sätt ska formas i överrensstämmelse med vad 

man inom samhället och kulturen önskar göra dem till (a.a.). Alla de former av den smygande 

pedagogik som genomsyrar våra liv, är vad Ödman (2006) kallar för immanent pedagogik, en 

slags inneboende pedagogik som sällan eller aldrig medvetandegörs som påverkan. 

I samband med begreppet påträffas begreppen kryptoinlärning och mentalitetsformering. 

Kryptoinlärning är det motsvarande lärande, det dolda lärande som den immanenta 

pedagogiken ofta resulterar i (a.a.). Detta lärande sker och påverkar oss mer eller mindre 

omedvetet. Mentalitetsformering är kopplat till ordet mentalitet, något som Ödman (2006) 

beskriver som inriktningen på vår mer eller mindre omedvetna världsbild, hur vi upplever 

världen och hur vi tycker att den borde vara. Han menar att denna inriktning medverkar i vårt 

sätt att konstruera verkligheten och vårt sätt att handla (a.a.). Mentalitet har alltså en 

handlande effekt och kan i sin tur föras vidare till kommande generationer samtidigt som det 

kan formas nya. De pedagogiska insatserna/handlingarna (den immanenta pedagogiken) som 
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görs kan i sin tur forma mentaliteter och är det som Ödman (2006) kallar för 

mentalitetsformering. 

Mentalitet innefattar även de omedvetna inflytelser från den påverkan vi utsatts för i 

uppväxten, samt den kryptoinlärning av attityder, vanor och mer djupgående förhållningssätt 

som sker under vårt vuxna liv (a.a.). Ödman (2006) menar att det historiska minnet, det 

överpersonliga (inte en enskild persons minnesbild av något), spontana, men självklara minnet 

som sitter som berg i medvetandet som fastnar i de vanor och inställningar vi har, överförs 

lika självklart och spontant på de människor vi har i vår närhet och är därför väsentligt för 

mentalitetsformeringen.  

2.3.2 KASAM 

Antonovsky (2005) var professor i medicinsk sociologi och en förespråkare av det salutogena 

synsättet av hälsa som tidigare nämndes i uppsatsen. Han myntade begreppet KASAM, känsla 

av sammanhang och talar om hälsa som ett tillstånd då människor upplever sig ha just 

KASAM. Kort sagt innebär det när en person känner begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i tillvaron.  

Teorin innefattar att människor kan ha ett lågt, respektive starkt KASAM (Antonovsky, 

2005). Vilken KASAM en person har är högst individuellt, och kan ha avgörande betydelser 

för dennes strategier att klara av stressfyllda situationer (Medin & Alexandersson, 2000). 

Starkt KASAM karaktäriseras av att en människa inför, eller i, någon slags förändring i livet 

(positiv eller negativ) finner tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 

2005). 

Begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. ”En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de… 

åtminstone går att orda och förklara.” (a.a., s. 44)  

Hanterbarhet, är den andra komponenten, och innefattar den grad till vilken individen 

upplever att det står resurser och hjälp till ens förfogande för att kunna möta de krav som hon 

påfrestas av i tillvaron. En hög känsla av hanterbarhet karaktäriseras av att personen inte 

känner sig som ett offer för omständigheterna utan ”tar tag” i situationen och reder sig. 

”Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja 

för alltid” (Antonovksy, 2005, s. 45)  

Meningsfullhet, är begreppets motivationskomponent och syftar formellt på i vilken 

utsträckning individer känner att livet har en känslomässig innebörd. En del av de krav och 

problem som du i livet ställs inför upplevs vara värda att investera energi i och ses som 

välkomnade utmaningar, snarare än bördor som man helst vill slippa. Personer med starkt 

KASAM karaktäriseras av att ha områden i livet som upplevs viktiga för dem, något som 

engagerar och upplevs betydelsefulla. Exempel kan vara utmaningar, värda engagemang och 

att känslomässigt investera i. Personer med lågt KASAM kan karaktäriseras av att inte ha 

något område som upplevs viktigt eller betydelsefullt, eller ha områden som endast ger 

missnöje (Antonovsky, 2005). 
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En tragisk händelse kan alltså för en person med starkt KASAM ändå bli begriplig och 

hanterbar och på sätt också meningsfull då personen tar sig an konfrontationen med 

utmaningen och söker en mening i den. ”När man ställs inför olika krav så krävs det en klar 

bild av vari dessa krav består för att man ska kunna uppleva sig ha resurser att klara av dem.” 

(Antonovksy, 2005, s. 48) Är kraven man utsätt för inte begripliga, eller meningsfulla uppstår 

en svårighet att kunna hantera dem då man varken upplever sig ha resurser för att klara av 

dem eller vilja att leta efter dem. Tillvaron blir kaotisk snarare än meningsfull och 

karaktäriserar en person med lågt KASAM, en låg känsla av sammanhang (a.a.). 

Det kan förekomma att personer ”placeras” högt på någon av komponenterna och lågt på en 

annan. Ett exempel på det är när personer upplever situationer som opåverkbar pågrund av att 

personens förmåga åsidosätts, i en tillvaro som annars upplevs skapa livserfarenheter och det i 

balans mellan över- och underbelastning. Tillvaron kan då upplevas som begriplig och 

hanterlig, men föga meningsfull. Meningsfullheten som komponent är den viktigaste av de tre 

eftersom det är det som styr vårt engagemang för att ”investera energi” (Antonovsky, 2005). 

2.3.3 Maslows behovstrappa 

Behov som begrepp är centralt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dock saknas en 

definition på begreppet från hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen (Wånell & 

Thorslund, 2006).  Enligt Nationalencyklopedin (2012) lyder definitionen: ”behov, begrepp 

som inom fysiologi och psykologi används för att förklara människors och djurs målinriktade 

beteende. Man brukar skilja mellan biologiska behov (t.ex. hunger, törst, sexualitet) och 

psykologiska och sociala behov (t.ex. behov av trygghet och uppskattning).”  

Maslow talar om behov i relation till människans motivation (Bärmark, 1985). Han menar att 

människans behov finns i hennes biologiska natur, och de grundläggande behoven är lika för 

alla människor, oavsett kultur. Behoven beskrivs utifrån en behovsstege, en trappa där 

människans grundläggande, fysiologiska behov (föda, skydd och sex) ligger som grund (1). 

Därefter kommer människans behov av trygghet innefattande rutiner och en trygg miljö (2), 

samhörighet, kärlek och bekräftelse från andra (3), självuppskattning innefattande ett behov 

av att bli respekterad av andra och att respektera sig själv (4) och till sist och högst upp på 

trappan ett behov av självförverkligande (5). Självförverkligande är med andra ord något vi 

människor med underliggande behov tillfredställda, strävar efter att uppnå och karaktäriseras 

av en människa som bland annat upplever en mission i livet. Självförverkligade människor är 

friska menar Maslow (a.a.).  

Då samtliga behov på det underliggande trappsteget är tillfredställda strävar människan efter 

andra, nya behov, högre upp på behovsstegen, men så länge de tidigare behoven inte 

tillfredställs finns ingen motivation till att sträva högre (Bärmark, 1985.). Exempelvis de 

fysiologiska behoven, när är människan hungrig eller har svårt att hitta mat prioriteras hennes 

handling till att finna mat att äta och därmed finner hon ingen motivation till att sträva eller 

tillfredställa nya behov högre upp i behovsstegen. ”Om människans samtliga behov är 

otillfredsställda kommer organismens primära behov att vara de fysiologiska…” (a.a., s.146)  
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Den omgivande miljön kan dock hämma och kväva de mänskliga behoven och därmed hindra 

människans förverkligande. Ju högre ett behov är desto lättare är det att undertrycka och för 

att bli helt utslaget (Bärmark, 1985). 

En jämförelse mellan omsorg enligt Antonovsky och Maslow 

Maslows sätt att se på människan som en biologisk varelse, som under gynnsamma 

omständigheter kan utvecklas till en psykologisk respektive en social varelse har en stark 

förankring i det tidigare nämnda patogena synsättet på hälsa (Westlund & Sjöberg, 2005).  

Westlund och Sjöberg (2005) har därmed gjort en tabell där de jämfört omsorg utifrån 

Antonovskys och Maslows synsätt - en salutogen omsorg (enligt Antonovsky) och en omsorg 

som stannar vid primära behov (enligt Maslow). Tabellen anser jag kan hjälpa oss skapa en 

uppfattning om hur de olika synsätten kan förankras i arbetet med äldre: 

”Tabell 7. En jämförelse mellan omsorg enligt Antonovsky och Maslow. 

Aspekt  Antonovsky  Maslow 

Personligt boende En lägenhet  Ett rum/en plats 

Arbetet i fokus  Meningsfullhet  Överlevnad 

Personalens orientering Samarbetsrelationer Uppgifter 

  Individualisering Standardisering 

Gemenskap  Självvald med släkt och Påtvingad med medboende i dag-  

  vänner i kök och vardagsrum och uppehållsrum 

Mötesplatser  Allaktivitetshus  Entréer, korridorer och personalutrymmen 

  dagcentraler 

Gruppaktiviteter Många och ofta deltagarstyrda Få och ofta som underhållning 

System  Öppet mot omvärlden Sluten mot omvärlden”   

(Westlund & Sjöberg, 2005, s. 55) 

Då verksamheten drivs av Maslows synsätt är utgångspunkten att tillgodose människans 

primära behov. De äldre får hjälp med att stiga upp/lägga sig, sin hygien (blöjbyten, 

toalettbesök, påklädning, byten av lakan och sängbäddning), medicin och mat. Personalens 

arbete är oftast uppdelat i omgångar av vågor med uppgifter under dagen då de har mycket att 

hinna med och tänka på. Ur den enskildes perspektiv leder en patogen äldreomsorg till att 

tillvaron struktureras av måltider, upp- och sänggående med att det där emellan inte händer så 

mycket (a.a.).  

En salutogen omsorg och vård ser till att de äldre är väl informerade om sina sjukdomar och 

omständigeter i övrigt och att de begriper sig på sina möjligheter, och för det krävs enligt 

författarna en omsorg av goda pedagoger. Antonovsky menar att hög meningsfullhet och hög 

begriplighet medför en mer hanterbar vård och omsorg, som i sin tur medför ett 

tillvaratagande av såväl de äldre som personalens resurser (Westlund & Sjöberg, 2005). 

Antonovskys (2005) förhoppning är att de båda synsätten (patogenetiska och salutogenetiska) 

ska ses som komplementära snarare än att ”avskaffa” det patogenetiska. Han menar att 

synsätten kan ge en mer balanserad fördelning av intellektuella och materiella resurser än vad 

som läget visar idag (a.a.).  
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Var står vården i behovfrågan idag? 

Behov för äldre i den fjärde åldern är idag kopplat till förutom primärbehov som föda och 

pengar, även till bland annat bostadens standard och dess handikapptillgänglighet för 

möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt. Behovet kopplas även till hjälp med att 

handla eller att besöka andra, och/eller av- och påklädning, hygien, måltider samt städning. 

Det avgörande behovet ligger dock på en fungerande äldreomsorg och sjukvård då behovet av 

vård och omsorg är det helt centrala för de svårast sjuka och funktionshindrade (Thorslund & 

Wånell, 2006).  

2.4 Forskning om institutionens betydelse för äldres hälsa 
Vad gäller äldres egna uppfattningar om hur det är att bo på en institution har tidigare 

undersökts i bland annat Lundgrens (2000) studie som visar att de äldre boende på ett 

särkskilt boende talar om trivsel, att ha det bra och att de främst sätter värde på vården, 

personalen, boendet och maten. Dock uttalar sig de äldre sällan om synpunkter på 

verksamheten. Detta menar Lundgren (2000) kan ha att göra med det satsvetaren Möller 

belyser: nämligen att dagens äldreomsorgsmottagare inte fostras till att ställa höga krav eller 

ifrågasätta sin tillvaro. 

Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning innefattande äldreboende som institutions 

betydelse för de äldres vardag och hälsa.  

2.4.1 Mat och äldres måltider  

Mat och måltider betyder mycket mer än bara föda för människor. Det är något som även 

förknippas som socialt, kulturellt och emotionellt, något vardagligt men också festligt. På 

äldreboende är måltidsplaneringen ordnat av personalen, vilket Thorslund och Wånell (2006) 

belyser med en svårighet att tillgodose alla de behov vi förknippar med måltider. De äldres 

måltidsmönster har i en studie visat ha att göra med de äldres individuella livssituation och 

tidigare livsvillkor snarare än hur samhällets äldreomsorg är utformad. Många äldre har 

präglats av tiden av sparsamhet under och efter världskriget där en mentalitet av ”man tager 

vad man haver” är vanligt förekommande. Den person som till exempel har negativa minnen 

gällande mat från sin uppväxt intar ett mer passivt förhållningssätt till maten och har lättare att 

anpassa sig till vad som erbjuds (Liukko, 2002 i Thorslund & Wånell, 2006). 

2.4.2 Identitet i åldrandet 

En studie har visat att möjligheten för att upprätthålla sitt jag, sin identitet är en viktigt i 

aspekt gällande hur äldre idag ser på situationen att få vård på äldreboende (Harrefors, 

Sävenstedt & Axlesson, 2009). I studien undersöktes svenska friska äldre personers (70 år och 

äldre) uppfattningar om hur de i framtiden vill vårdas när de är i behov av personlig vård eller 

socialt stöd.  Tolv par boende tillsammans med sin partner intervjuades i en öppen, enskild 

semi-strukturerad intervju med hjälp av skriftliga vinjetter (uppmålade bilder) som beskrev 

scenarion där de äldre var i behov av hjälp på tre olika nivåer. Resultatet av studien visar 

uppfattningar som överlag beskrev vikten av att i oavsett hälsotillstånd, ha möjlighet att 

upprätthålla sitt egna jag (sin identitet) och en vilja av att vårdas med värdighet till livets slut. 

Detta verkade bli viktigare ju mer behovet av vård ökade och ju mer sårbara personerna blev 

(a.a.). 
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Resultatet visar även att när behovet av hjälp är litet föredras vård och omhändertagande av 

respektive partner samt vårdpersonal på hemmaplan, i jämförelse med att vara helt beroende 

av vård då vård på ett vårdhem föredrogs. Där fanns en vilja av att bli behandlad av någon 

som kan hjälpa dem med att upprätthålla sitt jag och som känner till deras andliga, 

psykologiska och fysiska behov. Dock upplevde deltagarna i studien en rädsla för att vid 

vårdandet på äldreboende inte kunna uttrycka sig om vilka behov de har, när och på vilket sätt 

de skulle vilja ha vård, att inte bli sedd som en unik person med meningsfulla relationer. På så 

vis uppstod en rädsla för att vårdpersonalen skulle misslyckas med att behandla dem med 

värdighet (Harrefors, et al., 2009). Harrefors et al. (2009) menar att det behövs ett enskilt mål 

att stödja äldre genom alla skeenden i livet, genom erkännande och bekräftelse av dem själva 

och att ge vård med värdighet till livets slut.  

 

Identitet är ett komplext begrepp som ofta förekommer inom flera områden och diskussioner. 

Identitet är förutom en fråga om vem och vad vi är, också något som påverkas av det samhälle 

och människor du omger dig bland som ger dig en känsla av vem du är, samt anger vem eller 

vilka som du uppfattar är lik respektive olik dig (Hammarén & Johansson, 2007). Steir (2003) 

gör en liknelse över identitet som ett porträtt av vem och vad han eller hon är. Porträttet 

innefattar inte bara en slags personlighet, utan i porträttet framstår även individens egen bild 

på vem han eller hon vill vara. Porträttet är dessutom målat med hjälp av olika penslar, pennor 

och färger, samt innefattar konstnärens uppfattning om vem personen är (a.a.).  

 

Människor har i alla tider funderat över sin plats i tillvaron, vem vi är och vilken roll och 

funktion vi har i världen. Många forskare menar att identiteten är ett grundläggande mänskligt 

behov, något som ger oss svar på vem vi är, att vi är en unik och en speciell individ.  

Utan en identitet och en föreställning om vilka vi är gör oss förvirrade och vilsna och kan leda 

till overklighetskänslor, ångest, depression och självförakt. Olika händelser i livet (ex att bli 

vuxen, arbetslös, bli ihop, separera, åldras) påverkar vår identitet och beskrivs av forskare 

som en slags process, något som hela tiden pågår och som ett sätt att möta livet och dess 

utmaningar (Hammarén & Johansson, 2007). Identitet är därmed något som kan förstås i 

relation till kulturella faktorer och livserfarenheter (a.a.), och är en viktig faktor gällande 

människors hälsa.  

Vad gäller identiteten i en åldrande eller sjuklig kropp är mer eller mindre kopplat till den 

kroppsliga, fysiska förändringen som innebär fler småkrämpor och fysiska besvär. Särskilt 

gäller det de människor som fäster stor vikt vid fysiskt välmående, som då alltmer blir 

upptagna av den egna kroppen och dess funktioner. Hela tillvaron kan då komma att endast 

handla om krämpor, sjukdomar, begränsningar, ohälsa och döden. Å andra sidan finns det 

äldre människor som trots medvetenheten om krämpor och begränsningar, inte alls är lika 

kroppsfixerade i tillvaron. Istället har de en positiv självuppfattning genom att de har lärt sig 

att söka lycka, meningsfullhet och välbefinnande i andra saker. Då blir istället relationer, 

aktiviteter och intellektuell vakenhet viktigare för dess identitet (läs: hälsa) än en fullständig 

frånvaro av kroppsliga besvär (Steir, 2003).  



10 
 

Den nedsatta fysiska funktionsförmågan påverkan på äldres självuppskattade hälsa, har en 

studie om gjord på data från den tvärvetenskapliga enkäten Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe (SHARE) visat att äldre i åldergruppen 75 år och äldre är mer benägna 

att rangordna sig själva under variabeln ”missnöjda” (dissatisfied) än de yngre respondenterna 

(55-75 år) och att ett försämrat hälsotillstånd och de fysiska funktionsnedsättningarna spelade 

en avgörande roll för hur de äldre rapporterade sin hälsa (Angelini, Cavapozzi, Corazzini och 

Paccagnella, 2011). 

En studie gjord på 59 slupmässigt utvalda äldre personer boende på särskilt boende visade att 

majoriteten av de äldres självbild hade förändrats från att vara självförsörjande och 

oberoende, till att vara beroende och uppfatta sig själva och sin omsorg som en börda (Svidén, 

Wikström & Hjortström-Norberg, 2002). 

2.4.3 Social interaktion 

Social interaktion är en av viktiga aspekter inom vård och omsorg, då det är genom social 

interaktion uppfattningar av oss själva och vår identitet formas. Genom interaktion med andra 

människor formas våra uppfattningar om oss själva, vår identitet. Ömsesidig vård är något 

som de flesta människor har erfarigt genom nära relationer och innefattar att tillhöra någon, 

någon som kan bekräfta att du som människa är viktig, älskad och en väldigt unik och speciell 

person (Harrefors, et al, 2009).  

Säljö (2000) talar om den sociala interaktionens vikt för människan i den aspekt att vi genom 

det tar lärdom och utvecklas som människor. Han menar att vi genom kommunikation och 

samspel med andra människor delar erfarenheter, kunskaper och färdigheter om omvärlden, 

något som innebär nya erfarenheter och kunskap som i sin tur utvecklar människans 

perspektiv på verkligheten (a.a.). 

 

I en utvärdering av nybyggda särskilda boendeformer i Allingssås kommun, gjord på enkäter, 

har det visat sig att äldre boende i gruppbostäder har i relation till andra (gruppbostäder för 

utvecklingsstörda) lägst umgängesgrad och att personalen är den vanligaste samtalspartnern 

för de boende (Almberg, 1997). Att samtala med personal har i Svidéns et al (2002) studie 

visat sig vara en uppskattad företeelse för äldre boende på särskilt boende och många av dem 

önskade mer tid åt detta. Personalens bemötande och dess attityd gentemot de äldre visade sig 

vara viktiga faktorer för upplevelsen. Faktum var att de flesta äldre upplevde ett obehag och 

en svårighet av att socialisera sig med de andra på boendet på grund utav det sämre mental 

tillstånd de andra var i och att de hörde dåligt. Situationen gjorde att några blev nedstämda 

och flera började själva oroa sig över sin egna mentala hälsa, vilket medförde till att de flesta 

äldre föredrog att vara ensam (a.a.). 

För en person som oroar sig över hälsan och/eller som får vård har möjligheten att kunna 

berätta en betydelsefull del. Genom att berätta om sina upplevelser för någon som är 

intresserad av att lyssna ger personen bekräftelse och kan skapa mening i sjukdomen och/eller 

lidandet. Det har en vårdande och en helande förmåga att kunna lindra det eventuella lidandet 

(Skott, 2004). 
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2.4.4 Trygghet 

Harrefors et al. (2009), studie visade att de intervjuade äldres vilja av att vårdas på vårdhem 

(äldreboende) handlar till största delen av säkerheten om att få hjälp och för att minska risken 

att känna sig ensam. De intervjuade uttryckte vikten av att bli behandlad av välutbildad 

personal som kunde se dess vårdbehov och som dessutom kunde erbjuda det dygnet runt.  

 

Utvärderingen i Alingsås kommun visade att huvuddelen (65 %) av de boende i 

gruppbostäder för äldre upplever att tillvaron känns trygg (Almberg, 1997). En del av svaren 

handlar just om rädsla av att inte vilja bo ensam i en lägenhet och att tillgången till vård och 

service ger trygghet. Dock kunde inte brister i trygghetsupplevelsen diskuteras eller klargöras 

(Almberg, 1997).  

 

Det finns även en ekonomisk aspekt som verkar tryggande. Behovet av pengar är i denna 

livsfas (boende på äldreboende) begränsat då alla utgifter för bostad, mat, kläder, vård och 

medicin är betalda. Även om en ekonomisk marginal kan verka begränsande, kan det även 

verka i en trygghetsaspekt (Thorslund & Wånell, 2006). 

2.4.5 Anpassning 

I och med flytt till ett äldreboende, samt ett beroende av andras hjälp, innebär situationen 

förändringar av de äldres tidigare dagliga mönster och rutiner. I samband med detta har det i 

en studie gjord på 19 australiensiska äldreboenden visat att de äldre upplever det besvärligt att 

deras tidigare rutiner och sociala relationer splittras och att deras dagliga mönster förändras. 

De upplever en känsla av att måsta anpassa sig och lära sig leva med nya rutiner och vanor, 

något som innefattar en känsla av att de får ge upp en del av sin självbestämmanderätt (Nay, 

1995 i Jakobsen, 2007). 

2.4.6 Äldre och KASAM 

Jakobsens (2007) studie om äldres KASAM i samband med inflyttning på ett äldreboende 

samt efter nio månader, har visat ett resultat av högre KASAM hos samtliga deltagare (28 

stycken) efter nio månadersperioden. Äldre har med andra ord fått högre känsla av 

sammanhang efter att ha bott nio månader på äldreboende och detta gällande en ökning av alla 

tre komponenter (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet). Vid inflyttande på 

äldreboende var den lägsta komponenten meningsfullhet och högsta hanterbarhet och efter nio 

månader lägst i begriplighet och högst både hanterbarhet och meningsfullhet på lika många 

procent (a.a.).    

3 Problembeskrivning 
Idag ställs högre krav av medborgare, brukare, patienter, klienter och anhöriga på att insatser 

inom vård, omsorg och socialtjänst fungerar, håller hög kvalitet, ger goda resultat, är effektiva 

och placerar människan i centrum (Socialstyrelsen, 2012). Det ökade behovet av hjälp på 

äldre dagar i relation till ett minskande av äldrevårdens resurser är en ekvation som inte är 

hållbar och som krävs att uppmärksammas. Den fortgående utvecklingen som råder innebär 

att personal har allt fler äldre, med komplexa, olika behov att ta hand om samtidigt, något som 

även ställer större krav på dels flexibilitet och samarbete inom och mellan organisationerna 
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samt på kompetens hos personalen (Thorslund & Wånell, 2006). Utvecklingen är allvarlig och 

är en viktig fråga gällande dess påverkan på dagens och framtidens äldres hälsa och kvalité på 

livet.  

I studien söker jag insikt i hur äldrevården arbetar med hälsoaspekten för de äldres hälsa och 

hur det ger sig uttryck i de äldres uppfattningar om tillvaron. Jag har även ett intresse för den 

existentiella frågan där jag söker djupare förståelse i hur det är att leva som äldre på 

äldreboende i dagens samhälle. Hur de äldre ser på sig själva, sin omvärld - sin livsvärld. I 

studien försöker jag belysa vardagens och hälsans vikt med att känna mening med tillvaron 

samt äldreboendets betydelse att ge de äldre en meningsfull vardag. 

4 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få djupare kunskap och förståelse i äldres livsvärld på äldreboende, 

hur man som boende upplever sin vardag och vilken betydelse äldreboendet som institution 

har för deras hälsa.  

Frågeställning 

 Hur beskriver de äldre sin livsvärld/vardag? 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten i studien grundar sig på fenomenet livsvärld. Livsvärld är från 

grunden ett filosofiskt begrepp som förekommer förutom inom filosofin även i 

samhällsvetenskaplig forskning. Det finns flera teorier om människors livsvärld (Bengtsson, 

2005). Nedan presenteras begreppet översiktligt med syfte att skapa en uppfattning om hur 

livsvärldsbegreppet används i uppsatsen. 

5.1 Livsvärld 
Livsvärldsbegreppet förekommer i forskning och vetenskap där människors dagliga liv är av 

betydelse och där inriktningen är att studera världen i sin fulla konkretion som den visar sig 

för lika konkret existerande människor (Bengtsson, 2005). Husserl (a.a.) karaktäriserar 

begreppet livsvärld som den konkreta verklighet människor dagligen möter och förhåller sig 

till. Livsvärlden är subjektivrelativ i den bemärkelse att den värld som människor lever sina 

liv i är en värld som alltid upplevs i relation till något konkret perspektiv med en viss 

betydelse. Det är en värld som vi är oskiljaktiga från och som vi delar med andra, en social 

värld ”… med mänskligt skapande föremål och mänsklig organisering av livet, traderat från 

människa till människa…” (Bengtsson, 2005, s. 18) Då vi alla alltid är en del av livsvärlden, 

kan vi heller aldrig undkomma den, menar Husserl (a.a.). Livsvärlden är komplex då där finns 

en mångfald av olika egenskaper och egenskapstyper, betydelser och värden, dimensioner och 

regioner som ofta sammanflätande med varandra. Dessutom kan människan ha olika sätt att 

förhålla sig till världen (a.a.).  

Schütz (Bengtsson, 2005) hävdar att det för människan finns en mångfald av världar som vi 

rör oss mellan. Den så kallade vardagliga livsvärlden, karaktäriseras som en praktisk och 
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social värld med en delad verklighet. Världen är tillgänglig för oss genom våra erfarenheter, 

inte bara från det vi har varit med om och gjort, utan även de erfarenheter som har övertagits 

från föräldrar och lärare. Det är alltså inte en värld begränsad till naturen, utan innefattar även 

en social och kulturell värld. Människan är verksam i denna värld och har full uppmärksamhet 

mot livet och dess krav samt planerar handlande. Den vardagliga världen är den värld 

människan uppfattar som verkligheten själv, den värld som vi har en naturlig inställning till. 

Slutligen hävdar Schütz (Bengtsson, 2005) att vardagsvärlden är den överlägsna eller 

suveräna verklighet där de andra världarna som vi rör oss emellan (som har sina egna 

upplevelseområden och verklighetskaraktär) betraktas som delar eller varianter av 

vardagsvärlden. Trots att den är en flertydig verklighet beroende av människans liv uppfattas 

den som absolut och entydig som verkligheten själv (a.a.).  

Kort sagt kan man säga att det är den värld som du själv uppfattar och upplever i din vardag, 

och det är där fokuset av begreppet ligger i uppsatsen. Jag är intresserad av de äldres 

vardagsvärld, hur de äldre upplever och uppfattar sin vardag på äldreboendet. Utifrån det 

önskar jag analysera möjliga perspektiv som påverkar dem till deras upplevelser. Fokuset 

ligger alltså på de äldres egna ord, en subjektivitet, och inte på en tanke om hur det ”faktiska” 

eller det ”egentliga” ser ut. Den värld som deltagarna presenterar är med andra ord den 

faktiska verklighet som är av betydelse i förhållande till uppsatsen syfte.   

6 Metod 
Studien utgår från ett kvalitativt förhållningssätt som har fokus på studiesubjektens upplevda 

vardagsvärld. Syftet i en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kunskap om det 

undersökta fenomenet och ”… intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors 

syn på meningen hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och 

klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

133). I samband med kvalitativa intervjuer är det vanligt att man önskar finna variation och 

viktigt att finna och presentera mönster snarare än antalet som uppvisar mönster (Trost, 2010), 

vilket även är fallet i denna undersökning. Livsberättelseintervju valdes som metod för att få 

en djupare förståelse och insikt för studiesubjektens vardagsupplever gällande dess 

självförståelse av sin livsvärld. 

6.1 Population och urval  
Undersökningen genomfördes på ett kommunalt äldreboende i form av särskilt boende på en 

ort i Mellansverige. Undersökningens population och urval baserar sig utifrån ett strategiskt 

urval, som innebär att man väljer ut deltagare och plats genom karakteristiska egenskaper som 

önskas få tag på, samt från ett bekvämlighetsurval som utgår från en lämplighetsaspekt, att du 

tar det du hittar (Trost, 2010). Det strategiska urvalet i undersökningen stod för valet av 

äldreboende som institution samt för kriterier gällande intervjupersonernas kön och 

hälsotillstånd. Kriterierna gällande hälsotillstånd karaktäriserades av frisk mental hälsa, vilket 

innebär fri från sjukdomar och tillstånd som demens och senilitet. Bekvämlighetsurvalet i sin 

tur styrde vilket typ av äldreboende och därmed även lämpliga intervjupersoner inom 

institutionen. Valet av intervjupersoner gick via enhetschefen på det aktuella äldreboendet för 

att få hjälp med att hitta frivilliga deltagare som passade in på kriterierna.  
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. Trost (2010) tar även upp tidsaspekten i frågan. Med detta i beaktande 

valde jag att intervjua två personer boende på ett särskilt boende, en man och en kvinna. Valet 

av en man och en kvinna baserar sig på att öka förutsättningar för olikheter och variationer i 

intervjupersonernas berättelser. Olikheter som öppnar upp för olika aspekter som kan vara 

intressanta för resultatet.  

6.2 Livsberättelseintervju som metod 
Den muntliga livsberättelsen som metod är en såkallad narrativ intervju som koncentrerar sig 

på de historier som intervjupersonerna berättar, på intrigen och strukturen i dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är berättelser som handlar om människors liv och som konkret ger 

uttryck för människors världsliga tillvaro (Bengtsson, 2005). Berättelser kännetecknas av att 

det finns en handling i dem, som i sin tur skapar meningsfulla sammanhang då handlingen 

bland annat gör ett urval av händelser samt ger mening åt händelserna (a.a.). Berättelsen 

innehåller också berättarens emotionella förhållande till sitt eget liv vilket har betydelse för 

både berättelsens struktur och vilka teman och händelser som väljs ut och beskrivs (Skott, 

2004). Bruner (1990) menar att det personen berättar om också är det som är meningsfullt för 

dem i den aktuella frågan.  

En livsberättelse är den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt 

liv (Johansson, 2005). Den är fylld av påståenden och värderingar som i sin tur skapar oss en 

uppfattning av berättaren. Linde (Skott, 2004) menar att livsberättelse är en berättelse som har 

någon form av en utvärderande poäng relaterat till berättaren. Huvudpoängen i berättelsen 

innebär en förståelse av världen utifrån berättarens horisont och utifrån det kan 

berättarpersonens moraliska grundvärderingar utläsas och ge en uppfattning om vad det är för 

person det handlar om.  

Enligt Ricoeur (Skott, 2004) är den totala förmedlingen om en persons liv till en annan är 

omöjlig, men livsberättelsen och vår tolkning av den ger oss en förståelse av livet som en 

pågående process och skapar en förståelse av livet som det berättas nu samt ger en 

förförståelse inför framtiden. Han menar att berättelser beskriver en kultur, vilken vi försöker 

förstå genom att berätta. Här menar han att fokuset på förståelsen ligger i det som det talas 

om, den värld som berättelsen utvecklar och inte på att försöka förstå psyket bakom 

berättelsen och den som talar. ”Det handlar inte bara om att förstå ett liv från födelse till 

ålderdom utan hur individens liv och handlingar i olika tid och rum tillsammans med 

människor kan tolkas.” (a.a., s. 16)  

Berättelsen är ett kraftfullt sätt att göra vår sociala verklighet och våra egna liv begripna och 

att det finns stora möjligheter i en intervju att få fram berättelser som informerar oss om den 

mänskliga världen av meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Berättelserna uttrycker våra 

vardagserfarenheter och att dessa synliggör hur människor upplever sina subjektiva liv, deras 

livsvärld (Johansson, 2005). (för beskrivning av livsvärld se 5.1 Livsvärld) 

Berättelser kan i intervjuer i regel dyka upp spontant eller lockas fram av intervjuaren. (Kvale 

& Brinkmann, 2009) Livsberättelser som metod används i forskning som undersöker hur 
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människor ger sina liv mening och skapar identitet, och görs från olika aspekter, teman eller 

perspektiv (Johansson, 2005). Traditioner, vanor, värderingar och hur vi ser på världen 

förmedlas genom livsberättelser och avslöjar innebörden av något som annars bara skulle vara 

en lång rad händelser. En livsberättelse kan både vara typisk och unik och beror på intervjuns 

tema då det kan styra berättelsens innehåll. Till exempel kan äldre som berättar om hur det var 

”förr i tiden” resultera i berättelser om vad som förväntas att berätta och kan därför ge 

snarlika berättelser från flera personer (Skott, 2004).  

För samhällsorienterade forskare är berättelser användbart för vad de avslöjar om socialt liv. 

Narrativa studier handlar om att tolka andra människors tolkningar av sig själv och sin sociala 

värld och är därför lämpade för studier av identitet och subjektivitet. Livsberättelser som 

forskningsmetod har idag fokus på frågan hur den samhälleliga verkligheten finns 

respresenterad i självbiografin snarare än hur självbiografin återspeglar samhälle och 

levnadsförhållanden, som det tidigare gjorde (Johansson, 2005).  

Livsberättelsen ger empirisk data som presenterar människors erfarenheter och betydelser, 

blottlägger dess sociala värld och dess problematik. Det kan vara grundläggande primärkällor 

som ger oss kunskap om att förstå människors erfarenheter (Johansson, 2005). Vårdares och 

patienters berättelser om sina egna och andras vårderfarenheter har historiskt sett varit en 

självklar väg för vårdare att lära om själva vårdandet. Berättandet beskrivs som ett sätt att få 

kunskap – både vetenskaplig inom forskning och personlig för den enskilde vårdaren och som 

ett sätt att organisera kunskap (Skott, 2004). Johansson (2005) menar att berättandet därför 

också är en praktisk kunskap, ett sätt att skapa menig av sinnesintryck av det vi ser, hör, 

smakar, av det som händer oss i livet. Genom berättelser begripliggör vi våra erfarenheter 

både för oss själva och andra och det är berättelsens form och dess innehåll som tolkas i 

narrativ analys och metod (a.a.). 

Huvudfokus i studien ligger på livsberättelsernas innehåll, alltså vad intervjupersonerna 

berättar, och inte hur det berättas. Valet grundar sig på det Bruner (1990) talar om, att det 

människan väljer att ta med i berättelsen också är det som är meningsfullt för dem i frågan. 

Även beaktas Lindes (Skott, 2004) och Ricouers (a.a.) synsätt på berättelsen då intresset finns 

att förstå vem berättarpersonen är och att förstå den värld som utvecklas i berättelsen. 

6.3 Genomförande 

Nedan beskrivs intervjuns genomförande och tar upp dess förberedelser, etiska aspekter och 

forskningsetiska principer, samt genomförandet av intervjusituationen. 

6.3.1 Förberedelser 

”… ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir kvaliteten på den kunskap som 

produceras i intervjuinteraktionen, och desto bättre blir förutsättningarna för den behandling 

som sker av det insamlade intervjumaterialet.” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 115) 

Förberedelserna inför intervjun hade fokus på att klargöra studiens tema. Tematisering syftar 

på formulering av forskningsfrågorna och syftet med studien (1), att förvärva kunskap om 

olika intervju- och analystekniker för att kunna avgöra vilka som är lämpligast i 

sammanhanget (2) och att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas (3) (Kvale 



16 
 

& Brinkmann, 2009). Förberedelsernas fokus låg här på de två förstnämnda, samt de etiska 

aspekterna i intervjun som presenteras under rubriken 6.3.2 Etiska överväganden. Vissa 

påtalar vikten att vara påläst om det aktuella ämnet som ska undersökas innan intervjun, 

medan andra lägger fokus på intresse och engagemang för ett ämne (som är meningsfullt om 

människors liv) snarare än att samla in data på grundval av abstrakta teorier (a.a.). Valet att 

inte läsa på om ämnet innan gjordes för att skapa en öppenhet från mig som intervjuare, för att 

öka nyfikenheten och det aktiva lyssnandet till vad intervjupersonerna berättade, samt för att 

reducera risken av att kontrollfrågorna inte skulle styras av tidigare kunskap. 

6.3.2 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det uppstår etiska problem under hela 

intervjuundersökningen, framför allt på grund av svårigheten att forska om privata liv och att 

presentera redogörelserna på den offentliga arenan. Liksom de förespråkar, beaktades 

potentiella etiska frågor redan från studiens början.  

Ett av den gäller tematiseringen och syftet med studien som ska övervägas med hänsyn till det 

vetenskapliga värdet av kunskapen som eftersträvas och i vilken mån den förbättrar den 

undersökta mänskliga situationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om temat för intervjun 

(gällande de äldres upplevelser av att bo på äldreboendet) och metoden i sig skapade risk för 

att öppna upp berättelser om känsliga ämnen ansågs intervjustudien dels bidra med viktig 

kunskap om ökad förståelse för intervjupersonernas livssituation något som i sin tur ökar 

förutsättningar för en förbättrad tillvaro för äldre.  

Kontakt togs tidigt innan studiens start, via e-post till enhetschefer på två äldreboenden i 

Mellansverige för att stämma av intresset för att delta i en undersökning som handlade om 

äldres hälsa på äldreboende. Efter att ha fått gensvar från en utav dem, bad jag att få 

återkomma längre fram med mer information. Nästa kontakt skedde muntligt över telefon 

med enhetschefen på det intresserade äldreboendet för att tydligt kunna informera om studien 

där de forskningsetiska principerna togs i beaktande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet som behandlar skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis livsförhållanden 

samt skydd mot att utsättas för psykisk, eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning är 

den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och innefattar fyra 

huvudkrav. Ett av dem är informationskravet, där information om studiens syfte framgick och 

vilken respektive deltagares egen uppgift kommer vara och de villkor som gäller för 

deltagandet. Det ingick även information om att deltagandet var frivilligt och dess rätt att 

avbryta sin medverkan (a.a.).  

Det andra kravet, samtyckeskravet, innefattar ett godkännande av de inblandade att delta i 

undersökningen, samt information om dess rätt att när som helst kunna avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002). Samtycket till att utföra undersökningen på äldreboendet skedde 

muntligt via telefon med enhetschefen, medan samtycket för att delta i intervjun skedde 

muntligt först via enhetschef och intervjuperson och innan själva intervjun startade, mellan 

mig och den aktuella intervjupersonen.  

Det tredje kravet som behandlar deltagarnas konfidentialitet (konfidentialitetskravet) 

innefattar att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska 
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förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det gäller tystnadsplikt beträffande 

etiskt känsliga uppgifter och att alla uppgifter som identifierbara personer ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002). Då intervjun spelades in på ljudfil som spardes 

automatiskt på en mobiltelefon, förseddes mobiltelefonen med en fyrsiffrig personlig kod och 

raderades från telefonen direkt efter att ljudfilen förts över till en dator efter intervjuns 

genomförande, även den försedd med personlig kod för att eliminera risken för utomstående 

att ta del av uppgifterna. Vad gäller avrapporteringen framgick information gällande på vilket 

sätt deltagarnas anonymitet kommer att skyddas. 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, vad gäller att den insamlade datan endast ska 

användas för forskningsändamål (a.a.), framgick även i informationen. Information skickades 

även på textform via e-post till enhetschefen (se 10 Bilaga). 

Då intresset av att delta fortfarande stod kvar från enhetschefen ombads hon att välja ut och 

kontakta två potentiella kandidater för intervju. Slutligen ställdes frågan om intresset fanns att 

ta del av en sammanställning av den aktuella studien, vilket fick positivt gensvar. 

När frivilliga kandidater hittats bestämdes tid för intervju och innan intervjuns start 

informerades intervjupersonerna om samma sak. Då informationskravet omfattar information 

gällande alla möjliga inslag som kan tänkas påverka villigheten av att delta (Vetenskapsrådet, 

2002), blev intervjupersonerna även informerade om situationen gällande att enhetschef och 

personal var inblandade i och visste vilka som deltog i intervjun, samt att det fanns en önskan 

om en sammanställning av undersökningen. Här framgick även en grundligare beskrivning av 

hur intervjupersonernas identitet skulle komma att skyddas vid avrapporteringen.    

Kvale och Brinkmann (2009) talar om vikten att överväga de konsekvenser som kan följa av 

studien för intervjupersonernas del. För att minska risken för att deltagandet på något sätt 

skulle kunna utsätta intervjupersonerna för kränkning etc. gjordes valet att dess namn, ålder 

och kön och andra privata ämnen såsom typ av sjukdom samt vad de exakt arbetat med 

eliminerats i resultatet för att öka skyddet av konfidentialitet.  Efter ett muntligt samtycke från 

intervjupersonerna sattes intervjun igång. 

Innan intervjusituationen ägde rum följde jag Kvale och Brinkmanns (2009) råd att formulera 

ett etiskt protokoll för de etiska frågor som kan antas dyka upp under undersökningen. Detta 

för att främst vara mentalt förberedd och uppmärksam på eventuella känsliga frågor som 

kunde dyka upp under undersökningen. Det etiska protokollet behandlade frågor om 

informerat samtycke, deltagarnas konfidentiellitet och situationen hur jag som intervjuare 

skulle bete mig vid situationer som skapar upprördhet.  

Vad gäller den senast nämnda aspekten har forskare ett etiskt ansvar att inte agera terapeut vid 

situationen, utan ska hålla en professionell distans till intervjupersonen med ett ansvar att 

hålla forskning och terapi åtskiljda. Ett uppvisande av exempelvis empati kan bli ett sätt att 

kringgå intervjupersonens informerade samtycke och få henne att avslöja upplevelser och 

känslor som hon senare inser att hon borde ha hållig för sig själv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Med detta i beaktande valde jag att inspireras av sociologen och genusforskaren Johanssons 
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(2005) agerande under hennes egen studie, nämligen att även ta mitt ansvar som 

medmänniska och vän. När intervjupersonerna uppvisade upprördhet under 

intervjusituationen tog jag mitt ansvar och lyssnade, tröstade med en lätt hand på 

intervjupersonens hand eller axel, men följde inte upp ämnet med följdfrågor om inte 

personen själv fortsatte berättelsen.  

Risken för att intervjupersonerna skulle ha upplevt de känslor som det ovan hänvisas till, 

kontrollerades efter intervjuns avslutande då deltagarna fick frågan hur de upplevde intervjun. 

Det för att ta hänsyn inför bearbetningen av resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp 

att det i denna situation, då bandspelaren stängts av, även är vanligt att ytterligare intressant 

och viktig data kommer till uttryck och ur ett etiskt perspektiv menar de att intervjuaren bör 

be intervjupersonen om tillstånd att få rapportera om det som tas upp. Detta togs även i 

beaktande (se 6.3.3 Genomförande av intervju).  

6.3.3 Genomförande av intervju 

Intervjun pågick under cirka en timme per intervjuperson på förmiddagen under sammanlagt 

två dagar (en intervju per dag). Tidsdimensionen valdes pågrund av att öka förutsättningarna 

för en mer djupgående intervju som underlag för en djupare förståelse och insikt i de äldres 

vardag.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att de första minuterna av en intervju är avgörande, då 

intervjuaren skapar möjligheten för att intervjupersonen fritt kan dela med sig om sina 

erfarenheter och känslor för en främling.  Författarna menar att detta görs genom att lyssna 

uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger 

och genom att vara tydlig med vad hen vill veta (a.a.). Intervjun inleddes därmed med en kort 

introduktion om syftet med studien, hur intervjun skulle gå till (inspelning på ljudfil), 

intervjupersonens rättigheter, konfidentiellitet och vad studien och deras deltagande hoppas 

kunna bidra med kunskapsmässigt: mer kunskap inom hälsofrämjande arbete för äldre som 

hoppas bidra till en mer positiv tillvaro på äldreboende. Därefter ställdes frågan om det var 

något de undrade innan intervjun startades.  

Intervjun utgick utifrån ett förbestämt tema och startades med en öppen fråga. Öppna frågor 

har visat sig ge de mest fullständiga svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av öppen fråga 

kändes som en självklarhet med tanke på livsberättelse som metod. Frågan som ställdes till 

deltagarna var ”Kan du berätta för mig hur det är att leva på ett äldreboende?” och utifrån vad 

som berättades uppmuntrades deltagarna till att beskriva och förtydliga vad de menade. I den 

narrativa intervjun är det intervjuarens uppgift att vara tyst och inte avbryta, men att då och då 

ställa frågor för att hjälpa intervjupersonen att fortsätta berätta sin historia (a.a.). I huvudsak 

läts intervjupersonerna berätta fritt utifrån temafrågan för att öppna upp spontana tankar och 

funderingar som berörde ämnet. Ju spontanare en intervju är desto större blir sannolikheten att 

erhålla livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida (a.a.).  

Den kvalitative intervjuaren uppmuntrar intervjupersonen att exakt beskriva vad personen 

upplever, känner och hur den handlar (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta låg i beaktande 

under intervjuns genomförande då intervjupersonerna uppmanades till att beskriva vad de 

menade om vissa ting som behövde förtydligas. Fokuset låg dock alltid på vad 
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intervjupersonerna berättade. Frågor som ”Vad menar du med…”, ”Hur kändes det då”, ”Du 

sa att…” användes för att berika beskrivningarna/berättelserna. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att kontrollfrågor ökar möjligheten att erhålla olikheter i beskrivningar där skillnader 

och variationer synliggörs, vilket bidrar till ett mer intressant resultat. Kontrollfrågorna 

strävades efter att vara öppna och var fokuserade på studiens syfte och frågeställning vilket 

påverkade vad som de intervjuade ombads beskriva ytterligare. Liksom Kvale och Brinkmann 

(2009) menar var detta även en förutsättning för att få fram dimensioner som anses var viktiga 

inom undersökningsområdet. Klargör man innebörden av de uttalanden som görs under 

intervjun ökar man dessutom möjligheten för att föra en mer välgrundad analys och 

kontrollfrågor gör det lättare att validera tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Som tidigare nämnts var tanken att berättelserna skulle ske spontant under intervjun. Detta 

underhölls med en strävan av tystnad från mig som intervjuare, innan eventuella 

kontrollfrågor blandades in. ”Genom att beviljas pauser i samtalet får intervjupersonen rikligt 

med tid till att associera och reflektera för att sedan bryta tystnaden själv med betydelsefull 

information” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.151). Dock upplevde jag att jag vid några tillfällen 

avbröt för tidigt eller ställde kontrollfrågor som gjorde att berättelsen ändrade riktning. De 

tillfällen då det påverkat berättelsens riktning och därmed dess innehåll har det beaktats vid 

bearbetningen av resultatet.  

Intervjun avrundades med att fråga om det var något ytterligare personen ville dela med sig 

och efter bandspelaren stängts av fick de svara på hur de upplevt intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att detta är ett sätt att ge intervjupersonen möjlighet att samla sig 

efter en kanske känslomässig upplevelse eller att ställa och få svar på frågor som kommit upp 

under tiden. Vid de tillfällen då intervjupersonerna kom med ytterligare intressant och 

relevant data för studien, antecknades informationen ned på papper med tillstånd från 

personen.  

Ca 10 minuter efter intervjun gjordes spontana anteckningar av mina egna tankar om 

intervjusituationen, något som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar att göra för att 

det kan ge en värdefull bakgrund åt den senare analysen av utskrifterna.  

6.4 Transkribering och resultatbearbetning 
” …den typ av transkription man använder skall avpassas både till den typ av 

samtal/berättelser som ska analyseras, samt till syftet med analysen.” (Johansson, 2005, s. 

300)  

Ochs (Johansson, 2005) uppmuntrar till transkribering av selektivitet gjord på genomtänkta 

val. En alltför detaljerad transkription menar hon kan göra det svårare att förstå innehållet. Då 

fokuset i studien handlar om hur intervjupersonerna beskriver sin livsvärld ligger 

transkriptionens fokus på intervjuns innehåll, gällande vad intervjupersonerna berättar om 

snarare än på intervjuns form (hur det berättas). Det innebär att hummanden, suckar, skratt, 

gråt och pauser samt även det jag som intervjuare säger har valts att inte transkriberas, med 

undantag för de tillfällen då detta fann sig vara viktigt för dels förståelsen av innehållet och 

till studiens resultat. 
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Då studien undersöker intervjupersonernas livsvärld, och livsvärlden är komplex, menar 

Husserl (Bengtsson, 2005) att den i forskning inte ska fångas in och avpersonifieras eller 

avkontextualiseras. Han kritiserar kategorisering i abstrakta, ideala och exakta kategorier som 

inte sägs finnas i den konkreta livsvärlden. Han menar istället att forskningen är inriktad på att 

studera världen i sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret existerande människor 

och ska styras med en öppenhet för livsvärldens komplexitet (a.a.). Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att även om fokus ligger på individers upplevelser och intentioner i en studie, 

behöver det inte betyda att bland annat de sociala aspekterna av människans villkor 

försummas. De menar även att intervjun i sig äger rum i en interpersonell kontext där 

intervjupersonens uttalanden har samband med deras kontext (Kvale och Brinkmann, 2009), 

liksom Johansson (2005) menar, att den muntliga berättelsen inte bara berättar om händelser 

utan även är en berättelse i sig. Med livsvärlden, berättelsens och intervjuns komplexitet i 

beaktande har intervjuerna transkriberats åtskilda, samt att det som valt att lyftas fram i 

resultatet har gjorts med hänsyn till dess kontext i innehållet. 

Transkriptionen lästes igenom åtskilliga gånger, var för sig, för att få en känsla av helheten i 

intervjupersonernas berättelser. Därefter fastställdes olika teman utifrån vad 

intervjupersonerna berättade som i sin tur gör grunden för rubriksättningen i studiens 

resultatavsnitt (se rubrik 7 Resultat). Resultatet presenteras i en beskrivande utsaga där 

innehållet av det intervjupersonerna har sagt har formulerats om och/eller dragits samman till 

kortare formuleringar. Utsagan består även av inslag av klockrena/viktiga citat från 

intervjupersonerna som belyser det aktuella temats relevanta innebörd. Citaten, liksom 

transkriberingen, är i städad form vilket innebär att förutom att hummanden, suckar, skratt, 

gråt och pauser i regel har uteslutits, även att dialektal har transformerats till ett mer skrivande 

språk.   

6.5 Analys 
De teman som utvecklades under resultatbearbetningen ligger till grund för de teorier och 

litteratur som sedan ägnades tid att läsa på om, och som resultatet slutligen ställts emot. Att 

forskaren utifrån teorier tolkar och analyserar det resultat som samlats kallas för teoretisk 

analys och ”Teoretisk kunskap om ämnet för undersökningen kan hjälpa en att skapa ordning 

och mening när man … analyserar intervjuer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 103).  

Den teoretiska kunskapen innefattar teorier och tidigare forskning om ämnet och står alltså i 

grund för analysen och för de tolkningar som gjorts. Det finns dock även ett försök till 

öppenhet för andra/nya perspektiv. Johansson (2005) menar att uppmuntra till en läsning från 

olika perspektiv ”sprider ut” forskarens givna auktoritet för att tala för andra. Tolkningarna i 

analysen prövas genom argumentering och läsarna ges möjlighet att själva pröva tolkningarna 

rimlighet. Upplägget inspireras av Ödmans (2006) tillvägagångssätt under hans bok 

Kontrasternas spel, där utsaga och tolkning presenteras jämsides med varandra. Resultatet i 

denna studie presenteras under enskild rubrik för att på så vis öppna upp möjligheten för 

andra att pröva tolkningarnas rimlighet och för att själva hitta intressanta, nya perspektiv som 

öppnar upp möjligheten för vidare forskning.  
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Fenomenet KASAM är minst sagt intressant inom området hälsa och kommer i studiens 

analys behandlas som ett sätt att tolka deltagarnas upplevelser om vardagen som meningsfull 

(deras hälsa). Tidigare forskning kommer även tillsammans med perspektiven på hälsa 

(salutogent och patogent), Maslows behovstrappa samt immanent pedagogik, kryptoinlärning 

och mentalitetsformering vara utgångspunkter för att tolka de perspektiv som råder gällande 

hälsoarbetet på äldreboendet och hur det i sin tur påverkar de äldres upplevelser i vardagen 

och dess hälsa.  

Studiens analys är även inspirerad av en såkallad innehållsanalys med fokus på att besvara 

frågor om vilka som är de genomgående, ytliga och respektive underliggande teman i 

berättelserna, och berättelsens poäng gällande varför historian berättas (Johansson, 2005).  

Liksom i resultatbearbetningen beaktas komplexiteten vad gäller att undersöka en människas 

livsvärld även i analysen. Maslow menar att en fullständig analys av individens behov kräver 

att individen sätts in i sin miljö och att relationerna till andra människor studeras. Samma 

gäller de kulturella inflytandena (Bärmark, 1985). Ödman (2006) talar även om 

nödvändigheten att lyfta blicken från det enskilda fallet till den kulturella kontext av vilken 

individen eller gruppen var en del. Kontexten av intervjupersonernas berättelser samt de 

sociala och kulturella aspekterna av människans villkor beaktas därmed i analys/diskussionen 

med ett försök att se till och förstå helheten av situationen snarare än till det som specifikt har 

sagts.  

6.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet syftar i kvalitativ forskning till forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet och handlar ofta om huruvida ett resultat kan återges vid andra tidpunkter av 

andra forskare. Frågor som huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under 

intervjun samt om de kommer att ge olika svar till olika intervjuare lyfts upp i samband med 

frågan. Ledande frågor diskuteras särskilt i förhållande till intervjuarens reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Resultatet i sig är bindande till de intervjupersonerna som intervjuades då 

det handlar om deras egna subjektiva uppfattningar och upplevelser om tillvaron på det 

specifika äldreboendet som de bor på. Det gör det svårt för andra forskare att specifikt nå 

exakt samma resultat men för att öppna upp möjligheten till liknande forskning för liknande 

resultat gjordes valet att grundligt försöka beskriva studiens tillvägagångssätt.  Vad gäller 

frågan om ledande frågor har studien som tidigare nämnts utgått från en öppen fråga som 

utifrån vad intervjupersonerna själva valde att berätta har bestämt vilka kontrollfrågor som 

ställts, vilket inte ska eller har uppmuntrat till ledande, ickerelevanta frågor.  

Validitet eller giltighet, behandlar frågan om den utsträckning i vilken en metod undersöker 

vad den är avsedd att undersöka där bland annat forskningsresultatens trovärdighet och 

rimlighet kontrolleras (Kvale & Brinkmann, 2009). Fokus på validiteten i studien låg i att, 

som tidigare nämndes, få fram beskrivningar och förklaringar på intervjupersonernas 

yttranden under intervjun för att säkra att jag som intervjuare uppfattade innehållet korrekt. 

Detta för att i analysen öka förutsättningen för trovärdiga tolkningar av resultatet (se 6.3.3 

Genomförande av intervju). Resultatet är även relevant för studiens syfte vilket bekräftar 

validiteten gällande att metoden undersökt vad som var avsett att undersöka.  



22 
 

Generalisering innefattar frågan om studiens främst är av lokalt intresse eller om den kan 

överföras till andra undersökningspersoner och situationen och om att studiens resultat går att 

generalisera i stort (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studien endast är gjord på två personers 

subjektiva uppfattningar om sin egen tillvaro är resultatet i sig svårt att generalisera samtliga 

äldres uppfattningar om sin tillvaro på ett äldreboende. Berättelserna handlar även om hur det 

är just på det äldreboendet som de bor på. Däremot säger resultatet något om hur det kan se ut 

på äldreboenden idag som arbetar på liknande sätt och som påverkas av den samhälliga 

utvecklingen av bland annat minskande resurser.  

7 Resultat 
Studiens resultat presenteras under rubriker skapade utifrån intervjupersonernas berättelser 

om sin tillvaro på äldreboendet: 7.1 Mat och måltider, 7.2 Personalens omsorg och 

bemötande, 7.3 Den sociala aspekten på äldreboendet, 7.4 Berättelser om tidigare liv, 7.5 De 

äldres begränsningar och möjligheter i nuet, 7.6 Trygghet och tillit av hjälp, 7.7 Påverkan på 

vardagens spontanitet, 7.8 Hälsotillstånd och funktionsnedsättningar samt 7.9 Upplevelser av 

intervjun – de intervjuade och intervjuarens ord. För att minska risken för identifiering och 

igenkännande av utomstående har val gjorts att intervjupersonerna kommer i texten att 

benämnas som Person1 och Person2 samt att ersätta orden han/hon, henne/honom, 

hennes/hans till hen/hens. Jag vill observera att jag i valet av ”hen” ställer mig utanför den 

rådande hen-diskussionen och hänvisar att det endast innefattar frågan om konfidentialitet.  

7.1 Mat och måltider 
Matens betydelse var något som både Person 1 och Person 2 ofta nämnde i relation till frågan 

om hur det var att bo på äldreboende. Person 1 menade att dels regelbundenheten av 

matintaget och variationen och kvaliteten på mat hade förbättras i jämförelse när personen 

bott ensam hemma.  ”För hur än det är så tror jag inte att det blir nå vidare till mat om man 

håller på själv. Nu har jag jämt – frukost, middag och kväll och så är det kvällsfika ibland… 

Det är gott. … För hur än det är tror jag det blir samma, samma mycket om man är ensam” 

Både Person1 och Person2 upplever sig blivit bekymmerlösa i och med inflytt på äldreboende 

vad gäller matfrågan då de slipper bekymret över vilken mat som ska göras. Person2 

uppskattar även att maten kommer på bestämda tider samt att slippa bekymra sig för den 

ekonomiska biten, vad pengarna ska räcka till.  

Person2 tar också upp att det ibland kan bli diskussioner kring maten då andra äldre vill ha 

mer smör på smörgåsen men att det beror på att synsättet kring mat har förändras vilket inte 

gör det lätt i situationen. Hen menar att fett förr ansågs vara bra medan yngre idag är rädda för 

det. Det finns även de som inte tycker om maten och anser att det är samma och samma mat. 

Detta är dock inget Person2 håller med om utan menar istället att äldre idag får vad de vill och 

är bortskämda och hänvisar till att det ”förr i tiden” var enformig mat då man endast kunde få 

äta gröt och välling. I samband med att de äldre idag blir borskämda berättar Person2 en 

berättelse från uppväxten som hänvisar till en tid en hård tid där att vara kräsen inte var en 

möjlighet. ”’Vi fick äta allt, annars var det utan. ’Låt dom vara utan’ sa pappa och ’tallriken 

åker in till skåpet och nästa mål så är det samma mål ända tills hen har ätit upp det’ (skratt) 
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Det var hårda bud. … Men nu äter jag precis allt. Han lärde om mig. Nu tycker jag all mat är 

god.”  

7.2 Personalens omsorg och bemötande 
I samband med förespråkandet av maten tyckte Person1 även att omhändertagandet var 

väldigt bra när man bor på äldreboende. ”Jag tycker då det är väldigt bra att få mat och allt 

och bli omskött om alla när man bor såhär. Så jag tycker det är väldigt bra” Hen tycker sig 

få allting serverat och berättar vid ett tillfälle att: ”… man blir omskött från när man vaknar 

tills man lägger sig.” Person1 nämner även att hen blir omskött bra av både av läkare och av 

personal. ”Dom sköter om en så det är otroligt, det har jag sagt åt dem.”.  Person2 pratar om 

personalens betydelse och menar att de ger sig tid, är uppmärksamma och lyssnar på vad som 

önskas och att hen får det hen vill ha om de frågar. Hen känner sig lugn och menar att det 

aldrig är en fråga om surigheter utan att personalen lyssnar på hen.”Jag är så nöjd med allt. 

Jag har inte något som jag vill ändra på. Men hur andra vill ha, det vet inte jag. Det får dom 

svara för sig. … Jag trivs då. För min del säger jag att det är jättebra, för andra kan jag inte 

säga.” Hen berättar om hur hens dotter fick kämpa med att hitta ett äldreboende och hur hon 

sedan hittade ett där de äldre var nöjda och tyckte att även de skulle prova. ”Ja det är bra, jag 

kan inte ha fått det bättre. Och det har jag sagt och tackat jäntan för, att hon ordnade”. Hen 

menar att personalen ser efter hela människan och att hen känner sig hemma. ”Ja jag har inte 

nå att klaga. Dom bäddar en, dom badar en… Man känner sig hemma. Dom klipper en, 

dom… dom ser efter hela människan. Det är jättebra.”  

Person2 berättar även i intervjun om möten med en doktor som för hen var mycket omtyckt. 

”oj oj oj, ja doktorn är enastående”. Doktorn brukade retas och ville dansa med hen trots att 

Person2 ansåg sig inte kunna dels pågrund av värk men även för att hen aldrig tyckt sig kunna 

dansa. Person2 skrattar när hen härmar doktorn: ”Du behöver inte kunna heller! Nu ska vi 

dansa den där härliga valsen. Hoppa på nu så åker vi! … Det var en hemskt snäll doktor”.  

Person 2 lyfter även upp att äldrevården är bra eftersom man inte kan sköta sig själv hemma. 

Hen menar i sambandet att hen inte förstår de som pratar illa om äldrevården. ”Dom blir så 

väl skött, som allra helst… Så jag kan ge det bästa intyg och jag tror det är fler också. … Och 

en del så… jag vet inte… de har inte pröva någonting. Dom har inte pröva hur det är… (nära 

till gråt) att vara sjuk. … Jag har inte nå att klaga. … Så inte kan jag förstå de som… Dom 

måste väl ha ätit på guldtallrikar dom förut då (skratt)”. Då personen verkade ha en 

uppfattning om att vissa människor klagade på äldrevården, frågade jag vilka det var hen 

menade som klagade . Hen hänvisade då till smöret på smörgåsarna samt att en del på boendet 

tycker att det är samma mat som tidigare nämndes under rubriken 7.1 Mat.  

Att Person2 inte förstår de som inte tycker om äldrevården, eller att vissa inte är nöjda och 

man inte ska vara rädd för äldrevården som det också uttrycks under intervjun, är något som 

återkommer åtskilliga gånger under intervjun. ”Dom ska inte vara rädd för äldrevården eller. 

Vi har det jättebra. … Jag har inte något att klaga, har aldrig haft det så bra. Man har det så 

bra. Men en del är inte nöjd… Vad är det… dom måste ha haft det hemskt bra, så nog är det 

bra att man fått pröva lite… så man sätter värde på det… Näe, jag tycker jag har det så bra 

så...”. Samtidigt menar och förstår hen att människor är olika, att vi inte kan vara lika och att 
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det gäller äldre som personal. I samband med uttalandena är Person2 besvärad för att hen 

tycker att personalen får för lite uppskattning för det de gör och menar att vi borde lyssna mer 

på de som sköter de äldre.   

7.3 Den sociala aspekten på äldreboendet 

Person1 tycker äldreboende är bra då det öppnar upp möjligheten att träffa människor som 

hen annars aldrig skulle träffa, människor som bland annat har samma intresse. Samtidigt 

upplever hen också en saknad av att kunna ta bilen för att hälsa på vänner och bekanta (se 7.5 

Begränsningar och möjligheter i nuet).   

Person2 berättar att det kan bli långsamt då ”andra har sitt”, som hen själv uttrycker det, men 

att det är något som hen förstår.”… Dom måste sköta jobb och jobbar och… man kan inte 

fodra att man ska ha någon som sitter här varenda… så eller.” I samband med uttalandet 

menar Person2 att de gör mycket för en och hänvisar till att de har sång och musik, men att 

hen ändå inte är nöjd för det. ”Men du vet man blir aldrig nöjd eller” Person 2 berättar att hen 

tycker väldigt mycket om människor, är folkkär, att hen vill ha människor omkring sig och 

hen tycker om att prata. Hen skrattar lätt när hen berättar att personer tycker sig ha svårt att 

komma ifrån när de kommer till hen för att hen ”pratar i ett kör”, som de säger. Person2 

upplever också att personalen känner och vet att hen tycker om människor. Hen berättar hur 

hen och en av personalen blev bästa vänner bara av att sitta och prata och att de kan ha det så 

roligt tillsammans så de gapskrattar. ”Det är snällt gjort också… Jag har det så bra” 

Person2 tog även upp aspekten gällande att anhöriga har mycket som händer i deras egna liv 

och att ”man kommer ifrån varandra” på grund av att de bor på olika ställen. Hen tycker 

vidare att det är bra på boendet. ”Näe men jag tycker jag har de då bra. Man har det bra, man 

får mat och frisk är man också… så något sånär” 

Under intervjun nämnde Person2 även att äldreboende är bra då det är rättvist och lika åt alla. 

Hen hänvisade till att de får samma mat och i samband med att Person2 berättade om att det 

kunde vara långsamt menade hen att även det är lika för alla. ”Det är lika för allihopa. Det är 

som… man kan inte skratta och ha roligt jämt heller, inte ska man gråta jämt heller”.  

7.4 Berättelser om tidigare liv  
Person2 berättade i intervjun att hen tidigare har haft mycket att göra med människor och lärt 

sig att se och lyssna på vad människor vill och behöver. Hen delade även med sig berättelser 

som beskrev ”tråkigheter” som hen själv kallade det, som hen upplevt i livet innefattande 

dödsfall av personens ena barn samt livspartner som tidigt gick bort till följd att hen blev 

ensamstående med flera barn. Händelserna i livet menar hen dock medfört att hen sätter mer 

värde på livet, än vad andra kanske gör. ”… så nog är det bra att man fått pröva lite… så man 

sätter värde på det…” Hen menar också att det är av prövningarna man lär sig att övervinna 

tråkigheterna. ”Allihopa prövas och dom ska prövas. Och det är av prövningarna man lär sig 

att övervinna. Jag tycker det är så bra nu så, jag har det så bra.”  

Hen berättar även att hen har haft det bra, med både barn och snäll livskamrat och tycker sig 

fått allting, både skötsel och kärlek, men tycker att det nog är bättre nu än vad det var förut. 
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Hen berättar i sammanhanget om sin uppväxt som bestämd där hen bland annat fick gå hem 

medan de andra barnen var ute. ”Ja, äsch! Det var då det” sa hen och skrattade.    

Person1s intervju innefattade överlag berättelser om intressen och händelser som innehållit 

stora delar av personens tidigare liv. En gemensam nämnare för berättelserna är att personen 

varit fysisk aktiv under hela sitt liv. Person1 berättade att hen har under flera år promenerat 

några kilometer varje morgon, hen har dessutom haft yrken innefattande kroppsarbete i 

naturen och tillbringat stor del av sin fritid i skogen. Under flera tillfällen under intervjun 

nämnde personen att hen har mycket att berätta från den tiden och mycket hen varit med om 

men som hen inte ansåg berörde intervjuämnet och gavs därför vid tillfällen i intervjun chans 

att berätta med uppmaning från mig (eftersom det verkade vara något som hen gärna ville 

berätta). Berättelserna handlade om hens yrkesverksamma tid och otroliga djurmöten som 

personen upplevt ute i naturen på fritiden. Vid några tillfällen under intervjun berättar Person1 

även om hens uppfattning om att det är bättre att röra på sig en längre tid under dagen än att 

”jobba hårt någon timme och sen sitta”, vilket var ett sätt som hen har levt efter under hela 

livet även om människor i hens omgivning har ifrågasatt det. ”Jag mådde ju bra av det!” 

Person1 nämner i samband med en berättelse gällande sin tidigare sjukdomshistoria en glädje 

för att hen kunde fortsätta vara fysisk aktiv trots det hen råkade ut för. ”Det var hemskt bra 

det för då var jag ju ute varje dag.”   

7.5 De äldres begränsningar och möjligheter i nuet 
I samband med att Person1 berättade om hens intressen och historier, upplever hen idag 

faktorer som begränsar hens möjlighet att göra liknande saker idag. Hen säger i samband med 

att hen pratar om vad som är bra med att bo på äldreboende: ”Ja, sen är det ju mycket om man 

kan vara i farten. Jag har gått tre kilometer varenda morgon i flera år, men nu måste jag ha 

någon med mig… Jag ramlade… och då är det svårare. Så jag tyckte det var hemskt bra när 

man kunde gå sådär varje dag.” Hen nämner sedan att hens hälsotillstånd försvårar 

möjligheten att gå men att om hen tänker på det och försöker tar det lugnt går det bättre. ”Jag 

ramlade så jag var tvungen sluta med att gå ensam … Men vet man av det kan man ställa om, 

ta det lugnt. Går man för hastigt hinner rummet vara med överallt”. 

Person1 berättar att hen försöker ut och gå och att hen efter att flyttat in på äldreboendet har 

varit ute någon gång ibland och att personalen följer med vilket hen tycker är bra. Hen 

uppskattar också tillgängligheten av rullstol och rullator och berättar att hen också har en 

trampmaskin som hen tränar med och känner resultat. ”Och så har jag en trampmaskin här. 

Så den går det ju rätt bra med, det känns i alla fall bakom lårmusklerna.”  

Aspekten gällande att någon följer med Person1 är något hen tar upp vid flera tillfällen under 

intervjun.”Man måste ha någon med sig jämt… och personalen har väl mycket nog ändå dom 

också. Men jag har provat och gått några gånger (med personalen), så det går ju. Vi gick en 

dag nu för inte så längesen så de ställer ju upp om man försöker… Så det är ingen fara så 

heller.”  

Hen talar även om att hen tror att det är hälsostillståndet, inte den fysiska funktionen, som 

påverkar hens möjlighet att kunna gå och att det har gjort att hen fått sluta med saker som 
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tidigare varit naturliga inslag i hens liv. ”Nä, men man var ju ute i skogen jämt och gick, men 

det vart det ju slut med och då när man inte får gå ensam. För va’ hettere’ att gå tror jag är 

ingen fara, det är hälsotillståndet som är problemet” I samband med uttalandet konstaterade 

jag att hen sa att hen inte fick gå själv och hen svarade: ”Nej, man får inte det och det är ju 

handikapp det också så att säga. Fast det kanske är bra för man blir väl ramlig tänk ja’. Det 

ser dom väl på en.”  

Andra begränsningar (till följd av hälsotillståndet) är att Person1 inte längre får köra bil, vilket 

hen saknar hemskt. Hen blev i och med det ”tvungen sluta” med en fritidsaktivitet som hen 

ägnat flera år åt under hens livstid. Att åka i egen bil menar hen är en förutsättning för att 

delta i aktiviteten då det annars begränsar den eventuella person, ”stackar’n” som skjutsar att 

själv kunna delta.  ”Men det gick att sluta med det också… Men man har varit med så länge 

också så det spelar väl inte sån’ stor roll. 50 år har jag varit med.”   

”Men det blir ju det då man blir mer instängd när man inte har körkortet. … Man saknar ju 

en bit av välbefinnandet tycker jag liksom att man kan ta bilen och åka kanske en kilometer 

eller två eller tre till någon som man vet som dom vill sitta med och språka med ett tag.”  

Hen berättade även att hen brukade åka och titta på djur när hen hade bil”… Man blir ju mer 

instängd så man inte kan åka och titta på djur och så där. Sånt gjorde man ju jämt när man 

hade bilen …” 

Inflyttandet på äldreboendet berättar Person1 dock ha inneburit deltagande i nya aktiviteter, 

en med sång och musik där det även ibland ges möjlighet att berätta om hur det varit förr i 

tiden vilket Person1 tycker är bra. Hen menar att det är roligt att träffa andra då det öppnar 

möjlighet att samtala och dela med sig historier som blir roliga. Dock återkommer hen i 

sammanhanget till att saknandet av bilen.”Men man saknar ju det där att vara fri, när man 

kunde åka iväg och ha en dag och iväg och språka med någon. Nu blir ju det sämre. Det går 

inte bara att fodra att andra ska skjutsa en jämt heller, när de inte har tid...”  

Person1 nämner även att det finns hur mycket som helst att göra om hen vill och syftar då till 

ideella verksamheter, men återkommer även här till att hen måste passa sig för sitt 

hälsotillstånd. ”Men man måste ju passa sig nu då för hälsotillståndet. Sedan jag fick det vart 

det mycket sämre… förr gick jag hur som helst men nu måste jag ha en med mig.” Hen 

fortsätter: ”Men det är klart, det är väl för min hälsa de gör det. Att dom ställer upp och ska 

ha fart på mig. Det blir mycket träning så de får upp undertrycket…”  

Hen förklarade vidare: ”Jag kan inte vara med liksom som man har varit. Vi har ju tyckt om 

att vara med folk och hållit på och jobbat och liksom… Men det går inte att fodra hur mycket 

som helst heller att man ska få hur mycket hjälp som helst” 

Att inte fodra något från andra är något som Person1 återkommer till fler gånger under 

intervjun. Person1 hade i samband med att hen berättade att det är väldigt bra att bo på 

äldreboende men att hälsotillståndet begränsar hen, svårt att veta om och hur tillvaron skulle 

kunna förbättras. Hen säger i samband med att ”man får allting serverat”, ”blir omskött väl”, 
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slipper bekymra sig för maten och att de som anordnar aktiviteten som hen brukar gå på 

ställer upp med skjuts ”kan man nog inte fodra mer”.  

7.6 Trygghet och tillit av hjälp 
Person2 talar om omställning som i att vården har lärt om personen gällande vissa 

riskbeteenden som påverkar hens hälsa negativt. Hen berättar att det i vissa fall varit svårt 

men ser det som en hjälp och att man inte bara ska tänka på sig själv utan vården också. Hen 

talar även om aspekten att man som gammal kan bli förändrad, att man kan bli barn på nytt då 

hen menar sig kunna bli envis och ska ha rätt. Hen tar upp att vissa på äldre dagar kan bli 

dumma och elaka och berättar en berättelse om när hens förälder gick från att vara snäll till 

elak. I samband med detta menar Person2 att personalen är betydelsefull i en fråga om tillit 

och trygghet då ”dom förstår oss… lika bra… bättre också… bättre än vad vi förstår oss 

själva”. Hen menar även att personalen har ett svårt jobb då den ena inte är likt den andra och 

att de inte ska jämföras och som tidigare nämndes under rubrik 7.2 Personalens omsorg och 

bemötande känner hen sig även lugn.  

Person1 nämner vid några tillfällen under intervjun att det är en omställning från att bo 

hemma ensam till att flytta in på äldreboende. Hen menar att det är bra i den aspekten att det 

är en trygghet, dels för att det inte är roligt att vara ensam när risken finns att ramla eller bli 

akut sjuk och dels en trygghet för närstående som vet att det finns hjälp på äldreboendet om 

något skulle hända.  Tryggheten för hjälpen är någonting som Person 1 tycker ska beräknas i 

uppfattningen om att det är bra att bo på äldreboende.  ”Men börjar man på att ramla och bli 

något fel, då är det inte roligt att vara ensam heller. Så det måste man nog väga in bra innan 

och tycka att det är bra. Jag gör då det.” Person 1 nämner i sambandet att förekomsten av 

äldreboende då är bra för att människor kan ”försöka så gott det går”.  

7.7 Påverkan på vardagens spontanitet 
Person1 lyfte upp en aspekt innebärande mindre spontanitet och mer planerande i livet. ”Det 

blir helt annat på ett sånt här ställe ändå, än vanligt så att säga. Men det är inte något fel 

eller så, utan det är att man får leva kanske lite på ett annat vis.” Efter en fråga hur personen 

menade fortsatte hen: ”Man får nog tänka sig lite längre före, om det går, om man ska göra 

någonting. Att man vill ha skjuts eller någonting, om man kan åka med den och den… Man 

får ställa ordning i förväg liksom lite” 

Frågan om planerande och spontanitet lyfts även upp när Person1 berättade om att hen efter 

inflytt på äldreboendet ibland varit ute gått och att personalen då följt med: ”… och det är ju 

bra… Men man blir mera stängd på nå vis när man inte kan gå när man liksom tycker man 

har tid, eller hur… ja tid… men liksom…” 

Person1 berättar även vid ett tillfälle: ”Ja det är klart att nog blir det väl en omställning till 

att komma på sånt här, men… det går väl bra om man inte tycker man ska allting serverat 

heller. … Men det är det… Man blir ju mer instängd så man inte kan åka och titta på djur och 

så där. Sånt där gjorde man ju jämt när man hade bilen. Det var roligt att se det. … och sånt 

har väl en inverkan på sånt där som du frågar om, om man kan vara med på lite… mer. Men 

det tror jag inte… Jag tycker då det går bra men…” 
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I samband med att Person1 berättat om djurmöten hen upplevt försöker hen komma på saker 

som skulle kunna förbättras: ”…det finns ju lite mycket att göra där för dom… om man ville 

se björnar… Jag vet inte hur man ska beskriva det… Men jag har väl då haft dom nära mig 

jämt… Jag vet inte hur man skulle kunna beskriva vad vi skulle ha något bättre men…”  

Person1 lyfter upp en ytterligare aspekt gällande att bo på äldreboende: ”Sen är det väl en sak 

till. Man har kanske inte så mycket annat val heller när man blir ensam. Jag menar, om man 

vill ha det bra eller vad man ska säga så går det inte på något annat vis än att man måste bli 

omskött.” Person1 berättar sedan att tanken på äldreboende inte har funnits förrän hen blev 

äldre då insikten om att inte kunna klara sig själv blev ett faktum. ”Och då är det inte mycket 

mer att göra heller om man vill ha hjälp och inte vet jag om det skulle gå att få det nå’t 

bättre, det har jag inte tänkt på heller för jag tycker det har varit så bra.”. 

7.8 Hälsotillstånd och funktionsnedsättningar 
Berättande om personernas hälsotillstånd och funktionsnedsättningar förekom under både 

intervjuerna. Vad gäller Person1 hände det oftast i samband med de begränsningar personen 

upplevde i tillvaron (se 7.5 De äldres begränsningar och möjligheter i nuet), och i berättande 

om hens sjukdomshistoria: något som livet tidigare har innefattat, hur hen fick reda dem, vad 

sjukdomarna innebär, hur sjukvårdspersonal/personalen på boendet arbetat/arbetar med det 

och som något som hen tagit sig igenom samt som livet består av idag. Person1 hade lite svårt 

att veta vad som orsakar det hälsotillstånd som begränsar hens möjlighet att vara fysisk aktiv 

rent fysiologiskt.   

Person2 berättar i intervjun att hen har sjukdom och funktionsnedsättning, vad de innebär och 

att de behandlas. Person2 upplever dock inte att något är fel. ”Det är inte något fel på mig 

eller. Nej, jag säger det. Inte ett dugg. Jag mår inte illa, jag sover, jag tycker allting är så 

bra” Hen nämner även under flera tillfällen under intervjun att hen har det bra och att hen är 

frisk. ”Man har det bra, man får mat och frisk är man också… så något sånär. … Ja, näe, 

man har det bra. Man får vara glad att man är frisk. … Jag tycker jag har det bra.”  

7.9 Upplevelser av intervjun – de intervjuade och intervjuarens ord 
Person 1 tyckte intervjun gick bra och att hen hade mycket från förr att berätta. Hen tyckte 

även att det var svårt att prata utifrån inga direkta frågor. Hen menade sig att hen troligen 

skulle komma på saker som varit bra att berätta i efterhand. Som intervjuare upplevde jag att 

intervjun flöt på överlag och att jag vågade vänta ut pauser fastän jag vid vissa tillfällen 

avbröt för tidigt med följdfrågor. Jag upplevde även att personen letade efter att berätta 

negativa saker som om det var det jag som intervjuare letade efter. Var det sättet jag uttryckte 

mig på eller personens egna uppfattningar om ämnet?  

Person2 började gråta när jag frågade hur hen upplevde intervjun. Hen gjorde dock klart för 

mig att det inte var något annat än glädjetårar och att jag inte skulle tro något annat. Personen 

tyckte att det var skönt och var glad för att jag brydde mig, för att jag lyssnade, hängde med 

och var nyfiken. Hen upplevde att hen kändes till och blev glad av det, frisk. Hen nämnde i 

sammanhanget att vissa personer kan göra saker för pengar och sedan lämna det de gör, men 

att andra personer kommer tillbaka. Person2 sa att hen kände att jag kommer ta detta vidare, 
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att ”komma tillbaka”. Mina upplevelser efter intervjun innefattade mycket känslor, mycket 

pågrund av personens upplevelser av intervjun. Jag blev känslomässigt berörd av att intervjun 

verkade betyda väldigt mycket för personen. Intervjun överlag uppfattade jag flöt på bra och 

att jag fick in användbart material.  

Överlag fann jag det känslomässigt svårt att inte få ge mina egna personliga synpunkter på 

deltagarnas reflektioner och resonemang kring tillvaron. 

8 Analys/Diskussion 
Studiens resultat analyseras och tolkas utifrån de teorier och tidigare forskning som tidigare 

presenterades under avsnittet 2 Bakgrund och står i grund för studiens syfte och 

frågeställning.  

8.1 Patogent VS salutogent perspektiv på hälsa?  
Person1 och Person2 tycker båda att det är väldigt bra att på bo äldreboende. Både Person1 

och Person2 nämner vid flera tillfällen att äldreboende är bra och hänvisar till större delen av 

intervjuerna till maten och omskötseln de får av personalen på boendet. I deltagarnas 

berättelser om vad de tycker är bra med att bo på äldreboende hörs dem berätta hur de 

uppskattar hjälpen med maten på äldreboendet. Bekymret gällande vilken mat som ska göras 

är borta, ökad variation och kvalité på mat, regelbundenheten och att slippa bry sig 

ekonomsikt är exempel på vad deltagarna pratar om. De uppskattar även att det blir omskötta 

av personalen. ”Jag tycker då det är väldigt bra att få mat och allt och bli omskött om alla 

när man bor såhär … man blir omskött från när man vaknar tills man lägger sig …” 

(Person1).”… Dom bäddar en, dom badar en… Man känner sig hemma. Dom klipper en, 

dom… Dom ser efter hela människan. Det är jättebra” (Person2). Person1 nämner också att 

hjälpen är en förnödenhet där de äldre inte har något annat val när de behöver hjälp och att 

hjälpen i sig är en förutsättning för äldre att göra det bästa av situationen, att ”försöka så gott 

det går” som hen hjälp uttryckte det.  Person2 lyfter även upp aspekten att äldreboende är bra 

eftersom man inte kan sköta sig själv hemma. 

Upplevelserna de gemensamt delar behandlar frågor om mat, skötsel och trygghet. Enligt 

Thorslund och Wånell (2006) är det vanligt att behoven i den fjärde åldern kopplas till 

primärbehov som föda och hygien. Westlund och Sjöberg (2005) menar att typiskt för en 

äldrevård som drivs av Maslows synsätt på människans behov har fokus på människans 

grundläggande behov och där överlevnad är fokus i arbetet med de äldre. De grundläggande 

behoven är de fysiologiska som föda, skydd och sex vilket Maslow menar ska vara 

tillfredställda för att människan ska finna motivation att sträva efter nya behov (Bärmark, 

1985). I arbetet med äldre handlar de grundläggande behoven om hjälp med att stiga 

upp/lägga sig, sin hygien, medicin och mat (Westlund & Sjöberg, 2005), vilket vi ser är de 

behov som intervjupersonerna själva nämner blir tillfredställda.  

Maslow beskriver människans behov utifrån en behovsstege innefattande fem steg där det 

grundläggande är de fysiologiska behoven (som ovan nämndes) är det första steget (Bärmark, 

1985). Steg två innefattar behovet av trygghet där rutiner och en trygg miljö ingår därefter 
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kommer behovet av samhörighet, kärlek och bekräftelse av andra (steg 3), självuppskattning 

(att bli respekterad av andra och respekterad av sig själv) (steg 4) och till sist steg fem - 

behovet av självförverkligande karaktäriserat av att uppleva en mission i livet (a.a.). 

Intervjupersonernas berättande gällande trygghetsaspekten visar att även äldreboendet 

uppfyller den funktionen i tillvaron. Liksom som studien av Harrefors et al. (2009) och 

utvärderingen av Almberg (1997) visade, handlar tryggheten att vistas på ett äldreboende till 

största del om säkerheten och tillgången att få hjälp. För Person2 handlade det även om det 

som Thorslund och Wånell (2006) tar upp, en ekonomisk trygghet att slippa vara orolig för 

vad pengarna ska räcka till.  

Harrefors et al. (2009) studie visade även vikten av att vilja bli behandlad av välutbildad 

personal som kunde se dess vårdbehov, vilket Person2 pratade om. Hen menar att personalen 

ser till hela människan, är uppmärksam och lyssnar på vad hen vill ha om hen frågar.  Det 

uppfyllda behovet kan ses i relation till steg 3 i behovstrappan där bekräftelsen av andra blir 

tillgodosedd av personalen. Vad gäller behovet av samhörighet i steg 3 kan tänkas behandlas i 

frågan om den sociala aspekten på äldreboendet. Person1 talar om att äldreboendet öppnar 

upp för att träffa och samtala med människor man annars inte skulle träffa, men att hen 

saknade att hälsa på bekanta som hen visste ville sitta ned och prata med hen ett tag. Person2 

tar även upp en saknad av anhöriga då hen tycker att de kommer ifrån varandra och att hen 

har ett behov av att prata och träffa andra människor, ett behov aldrig gör hen nöjd. Hen tar 

upp att ”andra har sitt” och att ”dom måste sköta jobb och jobbar” och menar sig samtidigt 

inte kunna fodra att någon ska sitta med hen varenda, man kan tänkas, dag. Vilka dessa 

”andra” och ”dom” är, är inte uttalat och därför heller inte självklart att säga. Dock vill jag 

mig mena att det både handlar om en saknad efter anhöriga och att det finns en uppfattning 

om hen inte kan fodra att personalen ska ge sig tid och därmed att det med andra ord saknas 

tid. ”Dom måste sköta jobb”. Frågan om samhörighet, men också tillräcklig bekräftelse (steg 

3), som tillfredställt behov är med andra ord därför inte helt uppfyllt och därmed heller inte 

steg 3 i behovstrappan.  

Då samtliga behov från steg 3 i behovstrappan inte är tillgodosedda skapar en svårighet för 

intervjupersonerna att även nå eller sikta efter de andra behoven högre upp på behovstrappan 

och att få dem tillfredställda.  Det i sin tur eliminerar möjligheten att nå det högsta stadiet, 

självförverkligande vilket Maslow menar är friskhet (Bärmark, 1985). Tiden som bov kan ha 

att göra med hur vården i dagsläget ser ut där minskandet av resurser är ett faktum 

(Socialstyrelsen, 2012), och att personalen då endast hinner med de mest primära behoven 

som är en förutsättning att överleva. Vi behöver först och främst mat och tak över huvudet.  

Typiskt för omsorgsarbete inspirerat av Maslows behovsteori är även att de aktiviteter som 

anordnas inom vården är sedd som underhållning, snarare än deltagarstyrda (Westlund & 

Sjöberg, 2005). Intervjupersonerna nämner en aktivitet som de brukar delta i innefattande 

sång och musik och där Person1 berättade även innehöll berättande om förr där det ibland 

gavs möjlighet att själv få berätta.   

Maslows synsätt gällande att människan under gynnsamma omständigheter kan utvecklas till 

en psykologisk respektive social varelse menar Westlund och Sjöberg (2005) har en stark 
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förankring i det patogena synsättet på hälsa. Det patogena perspektivet innebär att man i 

hälsoarbetet har fokus på att göra människor friska med avstånd från sjukdom (Medin & 

Alexandersson, 2000). Att det patogena synsättet förekommer inom arbetet med de äldre 

märks även under andra delar av intervjupersonernas berättelser allra helst i berättandet om 

sina hälsotillstånd och att personal och läkare behandlade dem. 

Att det patogena synsättet med dess fokus på att behandla människors sjukdomar och 

funktionsnedsättningar förekommer i en vård av äldre i den fjärde åldern är en självklarhet, 

eftersom människan då är i det tillstånd då hon är beroende av andra för att klara sig 

(Thorslund & Wånell, 2006). Även att Maslows perspektiv är influerad i arbetet är en 

självklarhet eftersom vi människor har grundläggande behov som mat, att ha tak över huvudet 

och trygghet för att överleva.  

Vad gäller förekomsten av det salutogena perspektivet på boendet, som har fokus på hälsa 

som en upplevelse synonymt med att uppleva välbefinnande eller en mening med livet (Medin 

& Alexandersson, 2000), kan ifrågasättas. Westlund och Sjöberg (2005) menar att en 

salutogen vård och omsorg innefattar att de äldre ska vara väl informerade om sina sjukdomar 

och omständigheter i övrigt och att de begriper sig på sina möjligheter. Av 

intervjupersonernas berättelser om dess hälsotillstånd verkade de vara väl informerade om 

sina sjukdomar, då de överlag visste vad de innebar och hur de behandlades. Person1 gav 

exempel på att det blev mycket träning då personalen försökte få upp undertrycket som var 

kopplat till hens hälsotillstånd. Däremot kan delen gällande om personerna begriper sig på 

sina möjligheter och huruvida de upplever välbefinnande och meningsfullhet ifrågasättas och 

diskuteras under de kommande avsnitten, 8.2 Identitetens betydelse och 8.3 KASAM’s 

betydelse.  

8.2 Identitetens betydelse 
En persons intresse och livserfarenheter säger mycket om vem personen är, vilket Hammarén 

och Johansson (2007) menar är en fråga om identitet. Identiteten är ett grundläggande 

mänskligt behov som ger svar på vem vi är, att vi är en unik och en speciell individ. Utan en 

föreställning om vem vi är kan skapa känslor som självförakt, ångest eller depression (a.a.). 

Identiteten är med andra ord viktigt för vår hälsa och har i en studie visat sig vara 

betydelsefullt att upprätthålla gällande hur äldre idag ser på en framtida situation att få vård på 

äldreboende (Harrefors, et al, 2009). Detta uttrycks även från intervjupersonerna, om än inte 

rakt ut.  

Stora delar av Person1s intervju handlar om berättelser gällande ett liv av fysisk aktivitet 

vilket i sig säger något om att det är av stor betydelse gällande hens upplevelser att leva på ett 

äldreboende. Person1 har under sitt tidigare liv varit fysiskt aktiv, både yrkesmässigt och 

privat. Hens intressen finns i naturen, i skogen, att se djur, promenera, träffa människor, att 

jobba och är en förespråkare att vara aktiv under en större del av dagen snarare än att träna 

hårt en timme för att sedan sitta stilla. Idag upplever Person1 begränsningar som gör att hen 

inte kan göra dessa saker och att det påverkar hens välbefinnande. Att hen inte längre har eller 

får köra bil och att behöva gå två är några av de saker hen tar upp som begränsar hen och är 

kopplat till det hälsotillstånd och sjukdom som personen lider av.  Hen tar även upp, liksom 
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Person2, faktorer som tid, att personalen ”har väl mycket nog ändå” och att hen inte kan 

fodra hur mycket hjälp som helst av andra. Vad nu än frågan om tid och att hen inte kan fodra 

hur mycket hjälp som helst grundar sig och beror på (om det är en fråga om otillräckliga 

resurser och/eller en fråga om den mänskliga faktorn att inte vilja vara till belastning) är det 

något som begränsar hens möjlighet att göra sådant som betyder någonting för personen, 

något som påverkar hens välbefinnande.  

Att utsättas för händelser, perioder och att möta utmaningar i livet menar Hammarén och 

Johansson (2007) påverkar vår identitet. Vanligt för människor i en åldrande och sjuklig 

kropp är att identiteten mer eller mindre blir kopplat till den kroppsliga, fysiska förändring 

som sker (Steir, 2003). Detta gäller särskilt för en människa som sätter stor vikt vid fysisk 

välmående som då blir mer upptagen av den egna kroppen och dess funktioner (a.a.). Steir 

(2003) menar att hela tillvaron då kan komma att endast handla om krämpor, sjukdomar, 

begränsningar, ohälsa och döden. Vad gäller Person1 ser vi att detta är fallet. Hens tidigare liv 

har haft betydande roll av fysisk aktivitet och är nu upptagen med att se flera faktorer som 

begräsar hen att fortsätta vara det.  

Person2 i sin tur är inte lika uppmärksammad av hens fysiologiska begränsningar trots 

sjukdom och funktionsnedsättning. Hen menar i samband med berättande om hens sjukdom 

att det inte är något fel på hen. ”Jag mår inte illa, jag sover, jag tycker allting är så bra”. 

Faktum är att Person2 nämner sig vid att vara frisk.  Steir (2003) menar att det trots 

vanligheten att äldre är upptagna av den egna kroppen och dess funktioner även finns äldre 

som trots medvetenheten om krämpor och begränsningar inte alls är lika kroppsfixerade. Han 

menar att de istället har en positiv självuppfattning genom att de har lärt sig att söka lycka, 

meningsfullhet och välbefinnande i andra saker och att bland annat relationer och aktiviteter 

blir viktigare för dess identitet (a.a.). Som tidigare nämnt berättar Person2 att hen är väldigt 

folkkär och vill ha människor omkring sig. Hen har tidigare i sitt liv haft mycket att göra med 

människor och hen tycker om att prata. Hen lyfter även upp att relationen till de anhöriga 

påverkas då ”man kommer ifrån varandra” pågrund av att de bor på olika ställen. 

Relationsaspekten är ett faktum och verkar vara ett betydelsefullt område för Person2 som 

därmed har betydelse för hens identitet och hälsa.  

8.3 KASAM’s betydelse 
Antonovsky (2005) är en förespråkare av det salutogena perspektivet på hälsa och menar att 

en individs hälsa är en fråga om dess känsla av sammanhang och att hon med det behöver 

känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Då begriplighet är en fråga 

om i vilken utsträckning individen upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt 

gripbara och att en person med hög begriplighet (en känsla av begriplighet) har en förmåga att 

ordna och förklara tillvaron (a.a.), kan både Person1 och Person2s tillvaro tolkas upplevas 

begriplig. Båda uppskattar hjälpen för mat, skötsel och service på äldreboendet och ser 

vistelsen som en förnödenhet och/eller en trygghet till ett fungerande liv. De båda menar att 

äldreboende är bra eftersom man inte klarar sig själv hemma. Hur personerna i fråga upplever 

tillvaron hanterbar och meningsfull kan dock diskuteras.  
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Hanterbarhet innefattar graden av hur individen upplever att det finns resurser och hjälp för 

att möta de krav som hon utsätts för. Hög känsla av hanterbarhet innebär att personen tar tag i 

påfrestande omständigheter och reder ut dem. Meningsfullhet syftar på vilken utsträckning 

individer känner att livet har en känslomässig innebörd. Starkt KASAM karaktäriseras av en 

upplevelse att det i tillvaron finns områden som känns viktiga och betydelsefulla för individen 

och att de krav och påfrestningar livet ställs inför är värda att investera energi i (Antonovsky, 

2005). I förhållande till att Person1 och Person2 förstår och begriper sig på vistelsen på 

äldreboendet som en uppskattad förnödenhet kan de hantera situationen som sådan och anse 

sig ha de resurser som krävs för att överleva då de har personalens och läkarnas hjälp 

tillgänglig (hanterbarhet).  

Dock upplever Person1 att hens hälsotillstånd och förmåga att kunna fodra andras hjälp/få 

hjälp begränsar hens möjlighet att tillgodose hens intressen, hens betydelsefulla områden 

vilket som hen menar påverkar hens välbefinnande. Ett försämrat hälsotillstånd och nedsatt 

fysisk funktionsförmåga har visat vara avgörande för att äldre rapporterar sin självuppskattade 

hälsa som ”missnöjda” (Angelini et al., 2011), och då Person1 inte ser sig ha de resurser som 

krävs för att tillgodose hens intressen hotar det hens möjlighet att uppleva tillvaron som 

meningsfull (att det påverkar hens välbefinnande som hen själv uttrycker det). Antonovksy 

(2005) menar att meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM då den styr 

människans motivation för att investera energi i tillvaron och i de påfrestningar vi ställs inför 

och kan i sin tur påverka varaktigheten av känslan i de andra komponenterna. Är tillvaron inte 

meningsfull uppstår en svårighet att kunna hantera den då man varken upplever sig ha 

resurser för att klara den eller en vilja av att leta efter dem (a.a.).  

Person1 nämner vid ett tillfälle att hens möjlighet att vara i skogen och gå försvann i och med 

att hen inte får gå ensam och anser sig egentligen ha resurserna att röra på sig rent fysiskt men 

att hälsotillståndet försvårar det. Hen ser aspekten att inte få gå ensam som ett handikapp i sig 

men att det kanske är bra med tanke på hälsotillståndet. Personens kanske kan visa på att hen 

inte riktigt är övertygad om att aspekten/hjälpen att gå två är positiv. Antonovsky (2005) 

menar att människan i en tillvaro som hon upplever skulle kunna skapa livserfarenheter men 

där personens förmåga åsidosätts kan upplevas begriplig och hanterlig, men föga meningsfull. 

Då Person1 anser sig ändå ha resurserna som krävs för att gå, men inte kan/får blir situationen 

svår att finna meningsfull. Hen nämner flera gånger under intervjun ord som att hen blev 

”tvungen” sluta med intressen och att hen blir mer ”stängd” och ”instängd” på grund av att 

inte kunna göra dessa och hen ”saknar att vara fri”. Ord som markant visar att tillvaron inte 

upplevs meningsfull samt påvisar vikten av att en persons viktiga områden uppmärksammas 

och tillgodoses. Svidéns et al. (2002) studie har dessutom visat att äldre personer boende på 

särskilt boende uppfattar sig själva och sin omsorg som en börda, vilket kan vara en 

påverkande faktor för Person1s upplevelser.  

Ord kopplat till aspekten att inte få gå ensam och att Person1 behöver någon med sig 

karaktäriseras vid tillfällen av ett ”måste” i Person1s berättelser. Detta förekommer bland 

annat vid ett tillfälle då hen berättar om att personalen ska ha fart på hen och att det blir 

mycket träning för att förbättra det hälsotillstånd som påverkar hens möjlighet att vara fysisk 

aktiv. ”… förr gick jag hur som helst men nu måste jag ha en med mig … men det är klart, det 
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är väl för min hälsa de gör det. Att dom ställer upp och ska ha fart på mig…” Med tanke på 

personens intresse för fysisk aktivitet är det intressant att träningen inte nämns som direkt 

positiv i situationen, utan som ett måste gällande att ha någon med sig. Person1 nämner vid ett 

annat tillfälle att personalen har följt med hen på promenad och att hen tycker det är bra, men 

att hen blir mera stängd på ett sätt då hen inte kan gå när hen tycker sig ha tid. Nay (1995 i 

Jakobsen, 2007) har i sin studie visat att äldre inflyttade på äldreboende upplever en känsla av 

att måste anpassa sig till nya rutiner något som ger dem en känsla av att ge upp en del av sin 

självbestämmanderätt, något som Person1 därmed kan känna av. Meningsfullheten med att 

vara fysisk aktiv verkar med andra ord även vara kopplat till frågan om spontanitet och 

möjligheten att göra det när hen känner för det.  Att vara fysisk aktiv blir på det sättet inte lika 

meningsfullt då spontaniteten att göra det när hen vill inte verkar förekomma.  

Person2 uttryckte, som vi tidigare läste, en vilja, ett behov, att ha människor omkring sig. Hen 

nämnde även att hen tycker om att prata och att tillvaron kunde vara långsam. Person2 gör 

dock vid flera tillfällen uttryck av förståelse av den situation och tillvaro hen befinner sig i. 

Idag menar hen att tillvaron kan bli långsam då ”andra har sitt” och att ”dom måste sköta 

jobb” och medför till att hens behov av att träffa och prata med människor inte fullt 

tillgodoses. Förutom förståelsen att hen behöver hjälp (som tidigare nämndes i texten) verkar 

Person2 även ha förståelse för denna situation. Person2 menar vid ett tillfälle att personalen 

har ett svårt arbete att tillgodose alla individer som var och en är olika och menar under flera 

tillfällen att personalen bör få mer uppskattning för det arbete de gör. Att jobba och vara bland 

människor verkar ha varit en naturlig del i Person2s liv (se 8.2 Identitetens betydelse) vilket 

har lärt hen att se och lyssna på vad människor vill och behöver och som gett hen förståelse i 

att människor är olika. Erfarenheterna kan ha stor betydelse för hens mognad av begriplighet i 

frågan om hens egen situation.”En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att 

de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden… går att ordna och förklara” 

(Antonovsky, 2005, s. 44)  

Person2s uppvisande av stor förståelse och begriplighet i intervjun kan göra att hen även har 

lättare att finna sig i den rådande situationen, att hantera den. Förståelsen för situationen 

märks även i sambandet med att hen berättade att det kunde vara långsamt: ”Det är lika för 

allihopa. Det är som… man kan inte skratta och ha roligt jämt heller, inte ska man gråta jämt 

heller …”. Antonovsky (2005) menar att när en människa har en hög känsla av hanterbarhet 

känner personen sig inte som ett offer för omständigheterna utan tar tag i situationen och reder 

sig. ”Olyckliga saker händer i livet, men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte 

sörja för alltid.” (a.a., s. 45) 

Person2 delade i intervjun även med sig berättelser om att det var hårda bud under hens 

uppväxt gällande mat och regleringar då att vara kräsen med maten inte var en möjlighet och 

att hen skulle hem när andra var ute. Hen berättade även om ett liv som innefattat 

”tråkigheter” av sjukdom och dödsfall av både livspartner och barn. Hen menar sig att det är 

av prövningarna man lär sig övervinna tråkigheter och att hen av sina prövningar i livet har 

lärt sig uppskatta det livet har att ge. Återkommande tillfällen berättar hen hur nöjd hen är och 

hur bra hen har det på äldreboendet och menar att hen inte kan förstå de som pratar illa eller är 

rädda för äldrevården. ”… jag kan ge det bästa intyg och jag tror det är fler också. … och en 
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del så… jag vet inte… de har inte prövat någonting. Dom har inte prövat hur det är att vara 

sjuk. … Jag har inte nå att klaga. … Så inte kan jag förstå de som… Dom måste väl ha ätit på 

guldtallrikar dom förut då (skratt)” ”… Man har det så bra. Men en del är inte nöjd. Vad är 

det… dom måste ha haft det hemskt bra, så nog är det bra att man fått pröva lite… så man 

sätter värde på det…” Person2s upplevelser av tråkigheter tidigare i livet och hens bakgrund 

med en hård uppväxt gällande maten och regleringar gör att hen, som hen själv också säger, 

sätter mer värde på saker i livet. Person2s livserfarenheter kan göra att hen idag ser stor 

mening och uppskattning med den hjälp som erbjuds på äldreboendet och kan därför ha lättare 

att förstå, finna mening och acceptera tillvaron som den är. 

Vad gäller uppskattningen av maten på boendet kan tas som exempel. Person2 nämner att de 

äldre idag blir bortskämda och hänvisar till att det förr i tiden var enformig mat samt till 

berättelser från hens uppväxt där att vara kräsen inte var en möjlighet. Som Liukko 

(Thorslund & Wånell, 2006) menar har många äldre präglats av tiden av sparsamhet under 

och efter världskriget och en person med negativa minnen gällande mat från sin uppväxt har 

lättare att anpassa sig till vad som erbjuds på ett boende. Liukko (a.a.) menar vidare att de 

äldres måltidsmönster har att göra med de äldres individuella livssituation och tidigare 

livsvillkor snarare än hur samhällets äldreomsorg är utformad vilket vi även kan se är fallet 

hos Person1 som uppskattar maten på äldreboendet och antyder till bland annat till att det inte 

blir bra mat när hen bott ensam.  

Som tidigare nämnt syftar meningsfullhet på vilken utsträckning individer känner att livet har 

en känslomässig innebörd där starkt KASAM karaktäriseras av en upplevelse att det i 

tillvaron finns områden som känns viktiga och betydelsefulla för individen (Antonovsky, 

2005). Jag vill därför slutligen poängtera aspekten gällande att Person2s behov av att träffa 

och samtala med människor, ett av hens viktiga områden, inte är fullt tillgodosett och med det 

ifrågasätta och diskutera hens upplevelse och situationens påverkan på hens upplevelse av 

meningsfullhet i tillvaron. Trots att hen upplever att personalen ger sig tid och lyssnar på hen, 

ger bekräftelse, finns en vilja och önskan av mer tid, mer bekräftelse för att träffas och prata. 

Hen nämner vid ett tillfälle då hen och en av personalen blev bästa vänner av att bara sitta och 

prata och hur roligt det var, hur betydelsefullt och meningsfull det verkade vara. Vid slutet av 

intervjun uttrycker hen även en stor tacksamhet då hen med glädjetårar är glad för att jag som 

intervjuare har tagit mig tid för att lyssna och för att jag bryr mig. Hen beskrev det som att 

hen kändes till, att hen är frisk. Skott (2004) menar att för en person som får vård och/eller 

oroar sig över sin hälsa har möjligheten att kunna berätta en betydelsefull del då det kan skapa 

mening i tillvaron för personen. Att händelserna verkar vara av sådan stor betydelse för 

Person2 ifrågasätter personens upplevelse av tillräcklig bekräftelse och tillgodosett behov och 

därmed också tillvaron på äldreboendet som fullt meningsfull.  

Avsaknaden av meningsfullhet i intervjupersonernas viktiga områden belyser därmed en 

frånvaro av ett fullständigt salutogent synsätt/arbetssätt på äldreboendet som har fokus på 

hälsa som en upplevelse synonymt med att uppleva välbefinnande eller en mening med livet 

(Medin & Alexandersson, 2000). Förståelse och kunskap för individens bakgrund och 

identitet, dess viktiga, betydelsefulla områden har med andra ord i frågan om att känna 

meningsfullhet i tillvaron stor betydelse för individers upplevelse av KASAM och hälsa på 
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äldreboende . Det är därmed av stor vikt att en individs intressen och betydelsefulla områden 

upprätthålls livet igenom, både som en fråga gällande identitet och att fortsätta göra de saker 

som är betydelsefulla för oss. Jag vill med detta belysa vikten av att i hälsoarbetet med äldre 

på äldreboende se till individens enskilda behov, behov kopplade till meningsfullhet och inte 

endast till överlevnad och aspekten att ”försöka så gott det går”.  

8.4 Den sociala betydelsen 
Jag vill i sammanhanget av identitetens och meningsfullhetens betydelse för de äldres hälsa 

även ta upp den sociala betydelsen i frågan. Social interaktion är viktigt inom arbetet med 

vård och omsorg då det är genom det vår identitet formas samt att någon bekräftar att du som 

människa är viktig, älskad, unik och speciell (Harrefors, et al., 2009).  Att samtala med 

personalen på äldreboendet verkar vara liksom det Svidéns et al. (2002) studie visade, en 

uppskattad företeelse för Person2. Även liksom Almbergs (2007) utvärdering visade, verkade 

personalen även här vara den vanligaste samtalspartnern för Person2 då hen inte nämner något 

om de andra äldre på boendet gällande den sociala betydelsen av att samtala med någon. Att 

Person2 inte nämner de andra äldre på boendet i frågan om den sociala betydelsen samt även 

att hen upplever att det kan bli långsamt i tillvaron kan bero på aspekten att äldre kan uppleva 

obehag och svårigheter att socialisera sig med de andra äldre på boendet, pågrund av att de 

hör dåligt och är i ett sämre mentalt tillstånd vilket kan medföra känslor av nedstämdhet och 

oro över sin egna mentala hälsa och att de därför föredrar att vara ensam (Svidén, 2002). Det 

är dock inget hen själv uttrycker och är därför endast något som kan spekuleras kring.  

Dock visar Person2s upplevelser på vilken betydelsefull roll personalen har för den dagliga 

sociala interaktionen. Att personalen inte verkar ha tillräcklig tid kan med andra ord innebära 

att den sociala interaktionen endast förekommer få gånger under dagen, under för kort tid. 

Detta riskerar vikten av det som Säljö (2000) pratar om som menar att den sociala 

interaktionen med andra människor är en fråga om lärdom och att utvecklas som människor 

då det ger nya erfarenheter, kunskap, färdigheter och öppnar upp för nya perspektiv på 

verkligheten. Vad gäller Person1 ser hen vistelsen på äldreboendet som något som öppnar upp 

för möjligheten att samtala med andra människor som hen aldrig skulle träffa och att det finns 

många som har samma intressen. Detta förutsätter dock att de äldre i sin vistelse på boendet är 

i ett hälsotillstånd som gör samtal och social interaktion med andra äldre möjliga och som 

öppnar upp viljan för de mentalt friska att socialisera sig med andra och inte tillbringa sin 

vardag i ensamhet. 

8.5 Den immanenta pedagogikens betydelse 
Liksom Antonovsky (2005) menar jag att det salutogena och patogena synsättet ska ses som 

komplementära i arbetet med hälsa. Det patogena är en förnödenhet och en självklarhet 

gällande de äldres hälsotillstånd vid inflytt på äldreboendet och behöver behandling av de 

eventuella sjukdomar och funktionsnedsättningar som de lider av och det behövs självklart 

även se till människans primära grundläggande behov som är en förutsättning för att leva. 

Risken finns dock om arbetet endast styrs av det patogena synsättet, att det blir fokuserat på 

omständigheter till att skapa en miljö och förutsättningar för att de äldre ska känna trygghet, 

bekräftelse, samhörighet, kärlek, och självuppskattning inom institutionen att man då 
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glömmer bort de viktiga områden personen har med sig utifrån, hens identitet och intressen 

som är betydelsefulla och meningsfulla för dess välbefinnande. 

Det salutogenetiska synsättet ger inga garantier för att det går att lösa problemen i den 

komplicerade väv som människors liv utgör. Men om inte annat så leder det till en djupare 

kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att man ska kunna skapa en rörelse i riktning 

mot den friska polen på kontinuet. (Antonovsky, 2005, s. 30) 

Westlund och Sjöberg (2005) menar att det krävs goda pedagoger för en salutogen omsorg 

och att de äldre ska begripa sig på sina möjligheter. Med det sagt går jag utsökt in och 

inspireras av det Ödman (2006) talar om immanent pedagogik, kryptoinlärning och 

mentalitetsformering. Immanent pedagogik innefattar den påverkan som har för avsikt att 

genom inlärning ska forma människor till vad man inom samhället och kulturen önskar göra 

dem till. En pedagogik som ofta är smygande och sällan medvetandegörs som påverkan. 

Kryptoinlärningen är det motsvarande lärande som den immanenta pedagogiken ofta 

resulterar i som sker och påverkar oss mer eller mindre omedvetet. Mentalitetsformeringen 

handlar om de mentaliteter, hur vi uppfattar och upplever världen, som formas av de 

pedagogiska insatserna/handlingarna (den immanenta pedagogiken) (a.a.).   

Arbetar äldrevården endast med utgångspunkt från patogena perspektivet med fokus på att 

behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar och att endast tillgodose de primära behoven 

kan det innebära att de äldre i fråga hela tiden uppmärksammas av sin sjukdom och sina 

funktionsnedsättningar, det som begränsar dem och därmed vad de inte kan göra. Det ser vi i 

Person1s fall av uppmärksammandet av begränsningar, vilket alltså inte endast behöver ha att 

göra med att hens identitet hotas (se 8.2 Identitetens betydelse) utan kan även vara en fråga 

om vad pedagogiken, insatserna och handlingarna på äldreboendet ger för signaler. Exempel 

från Person1s intervju är när hen vid de tillfällen hen letar möjligheter i tillvaron, vad hen idag 

skulle kunna göra och engagera sig i, men återkommer till att hen måste passa sig för 

hälsotillståndet. Det kan även uppmärksammas då träningen för att förbättra hälsotillståndet 

inte verkar uppfattas som rolig för Person1 trots sitt intresse för fysisk aktivitet, vilket kan 

bero på att träningen påminner hen om sjukdomen, funktionsnedsättningar och hens 

begränsningar i livet, något som påverkar hen att inte göra det hen önskar. Fokus på personers 

sjukdomar och begränsningar kan därmed resultera i att sökandet efter nya möjligheter även 

kan reduceras med en känsla av att det inte är någon idé, snarare än vara ”upptagen” med att 

hitta nya lösningar i tillvaron som personerna tror på och fått bevisat är möjliga vilket jag 

menar ett salutogent synsätt kan bidra med i situationen.  

Den patogena pedagogiken kan även skapa den mentalitet som tydligt råder bland 

intervjupersonerna, att inte tycka sig kunna fodra mer hjälp. Jag menar, ligger fokuset på att 

tillgodose de primära behoven som föda, skydd och trygghet säger det i sin tur något om att 

det är endast det som är personalens uppgift att tillgodose och endast den hjälpen som de 

boende kan anse sig efterfråga. Exempel på detta kan uppmärksammas då Person2 berättar att 

det kan bli långsamt, då hen uttrycker sig vid att ”dom måste sköta jobb” och att hen då inte 

kan fodra att någon sitter där varenda (dag). Hen nämner även att händelsen då hen och en av 

personalen hade suttit och pratat var snällt gjort. Att personalen måste sköta ”jobb” kan ge ett 

uttryck av att Person2 inte uppfattar att sitta och samtala inte är personalens jobb utan det är 
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något som är snällt gjort, något utanför dess arbetsuppgifter, något som man inte kan fodra 

eller efterfråga. Person1 uttrycker även vid tillfällen en efterfrågan om att kunna göra mer, 

men ser sig ändå inte riktigt ha rätt att fodra mer.  

Dock vill jag i situationen även påpeka att ”kan inte fodra andras tid och hjälp”-mentaliteten 

även kan påverkas av den mänskliga faktorn gällande att inte vara någon till besvär (som jag 

av egen erfarenhet vet är vanligt förekommande bland allra helst äldre), men vill ändå lyfta 

upp aspekten att tillvaron och pedagogiken i sig kan förstärka eller skapa uppfattningen och 

en mentalitet bland vårdtagarna att de inte kan fodra annat än det som ges, det mest 

nödvändigaste. Upplevelserna visar vikten av att arbetet med de äldre handlar om att de i sin 

vistelse, i sitt liv och vardag på äldreboendet ska känna att allt det personalen gör för dem är 

personalens jobb och plikt, något som inte görs för att de är snälla utan för att det är de äldres 

rättighet och förutsättningar för att leva ett värdigt, meningsfullt liv. 

Även om den rådande pedagogiken på äldreboendet inte har av avsikt att påverka de äldres 

kryptoinlärning i den riktning som nämnts, att bli upptagen att uppmärksamma vad man inte 

kan göra och/eller att inte kunna fodra mer, påvisar det vikten med att uppmärksamma vad 

pedagogiken i det patogena arbetssättet ger för signaler hos de äldre och hur det påverkar 

deras upplevelser i vardagen, dess hälsa.  

8.6 Avslutande reflektioner och kommentarer 

Idag pratar man om insatser i arbetet med äldre gällande att bland annat skapa förutsättningar 

för ett rikt socialt liv högt upp i åldrande och efterfrågar ökad kunskap om åldrande som 

medför glädje och att leva ett långt liv (Regeringens proposition, 2007/08:110). 

Socialtjänstlagen innebär bland annat att äldre ska ges möjligheter att få vård och omsorg 

efter egna behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2002), arbetet ska inriktas på att äldre 

personer får leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och att ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro med sysselsättningar och med gemenskap med andra (Socialdepartementet, 

2001:453). 

Hälsoarbetet med äldre handlar med andra ord om så mycket mer än att behandla sjukdomar 

och att tillgodose grundläggande behov. Det är ett arbete innefattande att ge förutsättningar 

för upplevelse av meningsfullhet i tillvaron, något som i denna studie ifrågasätts och visar 

prov på problem att fullt kunna tillgodoses. Dagens neddragningar av resurser är ett faktum då 

det kan vara en fråga om tid att hinna tillgodose individernas enskilda behov och tillsammans 

den patogena pedagogik som råder och människors tendens av att inte vilja vara till belastning 

kan medföra att de äldre i situationen sätter sina viljor, sina behov gällande dess viktiga, 

meningsfulla områden åt sidan.   

Idag ser man en förändring av den samhälliga mentalitet på äldre som grupp, att de från att 

karaktäriserats som skröpliga, svaga, overksamma, vårdkrävande och som förbrukare av 

offentliga tjänster till att de idag börjar ses som aktiva konsumenter på marknaden som alla 

andra (Thorslund & Wånell, 2006). Svidéns et al. (2002) studie visade att äldre på 

äldreboende uppfattar sig själva som en börda. I och med mentalitetsförändringen kommer det 

säkerligen (och förhoppningsvis) ställas högre krav från de äldre. De behöver då inte längre 
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ursäkta sig eller inte tycka sig kunna eller få ställa krav, utan kan då se sig ha samma rätt att 

kräva saker som alla andra. Jag vill med detta poängtera de äldres men framförallt personalens 

kraft och möjlighet att påverka de uppfattningar och mentaliteter om att inte kunna fodra mer 

som verkar förekomma hos de äldre på äldreboendet. Med att uppmuntra de äldre att göra det 

som äldreboendet faktiskt just nu har resurser till och att uppmuntra de äldre att ställa andra 

och fler krav samt att uppmuntra dem att efterfråga önskemål, kan skapa förutsättningar för en 

friskare äldrevård. Att utforma äldreboendet och arbetet med de äldre med förutom vård av 

sjukdom och funktionsnedsättningar även kring vad som efterfrågas och önskas kan skapa 

förutsättningar för att de äldre hälsa och tillvaro som meningsfull inte sätts åt sidan, än värre 

glöms bort i frågan gällande resurser. Någon sa att med efterfrågan bestämmer vi utbudet i 

butikerna – med efterfrågan kan vi skapa en bättre tillvaro och hälsa för äldre. 

8.7 Metoddiskussion 
Livsberättelse som metodval känns relevant i förhållande till studiens syfte då jag sökte en 

djupare kunskap och förståelse om de äldres upplevelser om att bo på äldreboendet. Vad 

gäller intervjupersonernas upplevelser av intervjun nämnde Person1 att det var svårt att prata 

utifrån inga direkta frågor. Trots det anser jag att en kortare intervju och/eller en intervju med 

mer bestämda frågor skulle reducera möjligheten för intervjupersonerna att spontant prata om 

de upplevelser som de fann betydelsefulla att prata om i frågan samt göra det svårare som 

intervjuare att få insikt i vad intervjupersonerna menade i sina berättelser. Den utsatta tiden, 

en timme, öppnade upp för att lättare kunna göra tolkningar av berättelsernas/upplevelsernas 

betydelse för de äldres hälsa då intervjupersonerna gavs möjlighet till tid att reflektera över 

tillvaron. Tiden var även en förutsättning för djupare förståelse till varför personerna berättade 

de berättelser de gjorde. En enkät eller observation skulle i förhållande till studiens syfte 

missa möjligheten till djupare förståelse av de äldres upplevelser och för möjligheten att be 

intervjupersonerna att förklara och beskriva vad de menade med vissa saker.  

Det uppstår säkert frågetecken gällande mitt urval av man och kvinna i studien eftersom jag 

samtidigt gjort valet att av konfidentialitet att inte nämna intervjupersonerna vid kön. 

Förklaringen är att valet av man och kvinna endast var en förutsättning för att öppna upp 

möjlighet för olikheter i upplevelsen som äldre boende på äldreboende och inte skillnader i 

upplevelsen som man och kvinna. Det är en fråga om djupare förståelse för dess olikheter i hur 

dess liv sett ut och hur deras identitet påverkar dess upplevelse av meningsfullhet i vardagen 

och hur de ser på tillvaron idag, inte en diskussion gällande varför eventuella olikheter finns 

mellan könen. 

Mina egna känslor efter intervjun med Person1 var att det verkade som hen letade efter 

negativa saker som om det var det jag som intervjuare letade efter. Jag funderar på om det kan 

ha att göra med att jag innan intervjun förklarade vad deltagandet hoppades kunna bidra med 

kunskapsmässigt: mer kunskap inom hälsofrämjande arbete för äldre som hoppas bidra till en 

mer positiv tillvaro på äldreboende. Jag skulle vidare därför råda till att överväga ordval vid 

presenterandet av detta, eller att presentera den delen efter intervjun för att minska risken att 

intervjupersonernas berättelser påverkas av det.     
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Slutligen vill jag lyfta upp en aspekt gällande min egen upplevelse av deltagarnas 

livsberättelser. Jag blev känslomässigt berörd av deltagarnas berättelser vilket påverkade mig 

som intervjuare väldigt starkt. Jag fann det jobbigt att inte kunna ge min personliga synpunkt 

på deltagarnas resonemang kring tillvaron samt berörd över att intervjun i sig verkade vara en 

betydelsefull händelse för en av de intervjuade. Detta är något samtliga som utför 

livsberättelser bör vara medveten om kan hända och är viktigt att förbereda sig på inför en 

livsberättelsestudie, dels känslomässigt men även gällande frågan om en påverkan av vad 

deltagarna berättar om.   

8.8 Förslag till vidare undersökning 
Till en början vill jag påpeka vikten av att göra liknande forskning på fler äldre och på fler 

äldreboenden för att bidra till en mer förståelse och kunskap kring äldres KASAM och 

upplevelser på äldreboende. Forskning som kan bidra till en mer övergripande bild samt ökat 

välbefinnande och meningsfullhet i tillvaron för målgruppen.  

Jag vill även lyfta upp det Jakobsens (2007) studie har visat gällande att äldres KASAM och 

att bland annat komponenten meningsfullhet var starkare efter en nio månaders period på 

äldreboende än vid inflyttning. Resultatet är intressant och utifrån resultatet i min studie 

undrar jag vad förändringen kan påverkas av och beror på samt vad meningsfullheten i frågan 

kan handla om och baseras på. För vidare forskning föreslår jag därför att undersöka vad en 

eventuell förändring av KASAM på äldreboende påverkas av, är det ett mer eller mindre 

accepterande av tillvaron där de äldre accepterat att sätta sina viktiga områden åt sidan och är 

nöjda med den uppskattade, nödvändiga hjälp som erbjuds på boendet för att ”försöka så gott 

det går” som gör tillvaron meningsfull eller handlar det om något annat? 

Slutligen kan jag även lyfta upp förslag till genusforskares intresse i denna fråga, för att 

undersöka kön som påverkande faktor gällande skillnader i upplevelser och uppfattningar om 

tillvaron på äldreboende.   
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forskningsändamål. Deltagarna har även rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan.  

Jag är främst tacksam över Ert positiva mottagande till studien, då det kan 

bidra till forskning för att främja äldres hälsa.  

Tack åter igen! 

Kontaktuppgifter: 

Josefin Einarsson 

E-postadress: einarssonjosefin@hotmail.com 

Mobilnummer: +4673 021 71 36 

Handledare: 

Monika Vikner Stafberg 

E-postadress: Monica.Vikner.Stafberg@hig.se 

Mobilnummer: +4670 607 11 11 

Arbete: 026-648 982 

 

mailto:einarssonjosefin@hotmail.com
mailto:Monica.Vikner.Stafberg@hig.se

