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Intervjuguide – Äldres upplevelse av ålderdom 
 

• Bakgrund  
Ålder 
Kön 
Civilstånd 
Har du några barn? 
Vad har du för fritidsintressen? 
 

• Livet 
Vad tycker du gör livet meningsfullt/innehållsrikt? 
Vad gör du på dagarna? 
Hur upplever du dagarna sedan du blev pensionär? 
Hur ser du på framtiden? 
 

• Ålderdom 
Hur upplever du åldrande? 
Vad är en god ålderdom för dig? 
Kan du beskriva hur åldrandet har påverkat dig? 
Berätta hur du ser på livet i dag i jämförelse med tidigare? 
 

• Ensamhet 
Vad är ensamhet för dig? 
Vilka känslor kommer fram hos dig när du känner dig ensam? 
 

• Socialt stöd 
Hur ser dina sociala kontakter ut idag? 
 

• Strategier vid ensamhet 
Vad gör du om du känner dig ensam? 
 
 
 

Är det något du vill tillägga?
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Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för de äldres upplevelse av ålderdom samt 
belysa hur de äldre hanterar sitt åldrande. Vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning 
med totalt åtta stycken intervjuer. I vår uppsats har vi utgått från gerotranscendensteorin som 
ger förutsättningar för nya förståelseformer rörande det mänskliga åldrandet samt KASAM, 
Känsla Av SAMmanhang, som belyser hur individen hanterar belastningar i livet med 
bibehållen hälsa. Vårt resultat tyder på att ålderdom och åldrande är en process som kan 
upplevas både negativt och positivt. Det negativa är att sjukdomar samt kroppsliga besvär 
ökar, vilket begränsar individen i det dagliga livet. Det positiva är att individen trots sina 
begränsningar försöker leva livet efter den egna förmågan.  
Att se positivt och ta dagen som den kommer samt ett gott socialt stöd är viktiga strategier för 
att hantera åldrandet. Stereotypa normer kopplade till livet som äldre finns i samhället och 
påverkar förståelsen för åldrandeprocessen hos både yngre och äldre. 
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1. Inledning  

 

For when I was a babe and wept and slept, Time crept, 

When I was a boy and laughed and talked, Time walked, 

Then when the years saw me a man, Time ran 

But as I older grew, Time flew. (Dehlin, Hagberg, Rundgren och Sjöbeck, 2000, 

29). 

 

Utgångspunkten för denna uppsats är de äldres upplevelse av ålderdom och åldrande. Genom 

kvalitativa intervjuer vill vi skapa en förståelse för fenomenet ålderdom utifrån de äldres 

livsvärld. Den tidigare forskning (t ex Forbes, 2001 & Kahn et al., 2003) som vi funnit 

rörande ålderdom och åldrande har främst utgått från de äldres hälsa och välbefinnande. Vår 

uppsats kan bidra med en ökad förståelse av de äldres upplevelse av ålderdom och åldrande. 

Vårt intresse för detta ämnesområde väcktes genom en artikel som belyste ålderdomens olika 

dimensioner. Det gjorde oss intresserade av att utforska hur de äldre upplever sin ålderdom.   

 

Det finns inte bara negativa utan även positiva aspekter med att åldras. Med högre ålder 

kommer livserfarenhet och en ökad förståelse för hur verkligheten och livet fungerar. Trots 

känslan av att dödens horisont närmar sig och känslan av att livet bara har rusat förbi finns det 

möjlighet till förändring. Det är aldrig för sent att utvecklas och växa som människa. Genom 

att hålla sitt inre öppet och att ha mod till förändring ökar livskvaliteten hos de äldre (Ålder 

inget hinder för utveckling. 2007, 15 juni. Vestmanlands läns tidning, s 3).     

 

Av den svenska befolkningen är drygt 1,5 miljoner 65 år eller äldre. Flertalet av Sveriges 

ålderspensionärer befinner sig i den tredje åldern (Socialstyrelsen, 2006, 304, 321). Att åldras 

innebär förändringar av olika slag. Det kan vara sociala, fysiska eller psykologiska. Det som 

har en avgörande betydelse är inte dessa förändringar i sig utan hur de hanteras. Detta är en 

viktig aspekt för att beskriva åldrandet utifrån livstillfredsställelse och livskvalitet.   

 

Medellivslängden i Sverige har ökat då allt fler blir äldre. Sedan mitten av 1700-talet har 

medellivslängden ökat från 33,7 till 77,9 år för män och från 36,6 till 82,4 år för kvinnor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2005, 7). Under den demografiska omvandlingen som skedde i 

Europa under 1800- och 1900-talet är den åldrande befolkningen en naturlig del av denna 
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utveckling. År 2030 kommer närapå 25 procent av Sveriges invånare var över 65 år, i 

jämförelse med dagens 17 procent. Fram till år 2050 kommer medellivslängden vara längre 

för kvinnor än för män (Statens offentliga utredningar, 2005, 20-21). Det faktum att allt fler 

individer lever längre kommer att påverka samhället ur flera perspektiv. Där en viktig aspekt 

är att integrera de äldre som en mer naturlig del i samhället och finna meningsfulla 

sysselsättningar. Att inte känna sig behövd gör att självkänsla och identitet påverkas negativt 

och kan skapa tomrum som medför ensamhetskänslor hos individen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för de äldres upplevelse av ålderdom. Vi 

vill även belysa hur de äldre hanterar sitt åldrande. För att uppfylla syftet har vi valt följande 

frågeställningar:  

 

• Vilken upplevelse har de äldre av sin ålderdom? 

• Hur hanterar de äldre sitt åldrande? 

 

1.2 Avgränsning 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till etniskt svenska kvinnor och män mellan 65 och 75 år 

som befinner sig i den tredje åldern. Den tredje åldern åsyftar den period efter pensionering, 

där individens möjlighet att delta i aktiviteter inte avsevärt begränsas av funktionsnedsättning 

eller ohälsa samtidigt som försörjningen är tryggad. Den tredje åldern kan också ses som en 

övergångsfas mellan vuxenliv och ålderdom. För att komma ifrån uppdelningen av 

kronologisk ålder beskrivs ålderdomen i begreppen den tredje och fjärde åldern. Den tredje 

åldern avser den period i ålderdomen där individen betraktas som ”äldre”. I den fjärde åldern 

ses individen som ”gammal” och behöver hjälp av omgivningen för att klara av sin vardag. 

När övergången sker till den fjärde åldern är svårt att avgöra då det inte finns någon uppenbar 

kronologisk definition när individen når den fjärde åldern (Socialstyrelsen, 2006, 3). 

Anledningen till avgränsningen etniskt svenska kvinnor och män är den gemensamma 

kulturella bakgrunden. En gemensam kulturell bakgrund kan innefatta olika egenskaper som 

är utmärkande för en specifik grupp exempelvis livsstilar, traditioner och värdesystem. I vår 

undersökning har vi inte utgått från ett genusperspektiv trots att både kvinnor och män har 

intervjuats. Begreppet genus är kopplat till socialt konstruerade uppfattningar om kvinnligt 

och manligt, vilket inte behöver vara en direkt följd av en persons biologiska kön (Giddens, 

2003, 112). 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel 1 inledning, syfte och avgränsning. Kapitel 2 innehåller 

uppsatsens disposition. Därefter följer kapitel 3 med begreppsdefinition av åldrande och 

ålderdom, livsloppsperspektiv, ensamhet, coping, den tredje åldern, gerontologi och socialt 

stöd. I kapitel 4 beskrivs vetenskapligt förhållningssätt, metodval, urval, tillvägagångssätt, 

validitet och reliabilitet, generaliserbarhet, etik samt databearbetning. I kapitel 5 redogörs för 

tidigare forskning utifrån följande teman; förutsättningar för livskvalitet i ålderdomen, 

ensamhetens betydelse och det sociala stödets betydelse. Kapitel 6 behandlar 

gerotranscendensteorin och KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Kapitel 7 innehåller 

resultatanalys samt tematisering och avslutningsvis kapitel 8 med metod- och 

resultatdiskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

 

2. Begreppsdefinition 

Under detta avsnitt kommer betydande begreppsdefinitioner att presenteras. Begreppen är 

åldrande och ålderdom, livsloppsperspektiv, ensamhet, coping, den tredje åldern, gerontologi 

och socialt stöd. 

 

2.1 Åldrande och ålderdom 

Det finns ett flertal olika definitioner av åldrandeprocessen. Det allmänna åldrandet innefattar 

alla äldre människor och den fysiska degenereringen som de äldre naturligt genomgår. Det 

specifika åldrandet avser de egenskaper som är specifikt för en viss individ som exempelvis 

åldersrelaterade sjukdomar. Enligt Stuart-Hamilton är en metod för att mäta åldrande att 

undersöka när och hur en vuxen individ övergår till att bli medelålders för att sedan bli 

”äldre”. Han anser att metoden har vissa brister eftersom åldrandet i sig är en fortlöpande 

förändring, vilket gör det svårt att avgöra när en fas övergår till en annan. Den kronologiska 

åldern ger inte en fullvärdig bild av en individs verkliga ålder. Därför tar forskarna hänsyn till 

den sociala åldern när åldersgrupper bestäms och definieras. Den sociala åldern innefattar 

samhällets förväntningar på hur en individ i en viss kronologisk ålder bör bete sig. I de flesta 

västerländska stater anses ålderdomen infalla mellan 60 och 67 års ålder då de flesta 

pensioneras (Stuart-Hamilton, 1995, 13-14). 

 

Gerontologer menar att ålderdomen inleds mellan 60 och 65 år, vilket de kallar för 

tröskelåldern. Det är i denna ålder som fysiska och psykologiska förändringar uppkommer 
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naturligt då individen övergår till nästa fas i åldrandet. Enligt Stuart-Hamilton är denna 

tröskelålder en vag definition därför att: 

 

1. Det finns inte någon fast tidpunkt då en viss individ blir gammal. 

2. Kronologisk ålder är i vilket fall som helst ett mått som är mer tillfällig än precist, och 

om vi använder en bestämd ålder som tröskelvärde skulle det innebära att vi gav 

måttet en mycket specifik objektiv status (Stuart-Hamilton, 1995, 15). 

 

En annan uppdelning som forskare gör är att dela upp äldre i kategorierna: yngre äldre, 65 till 

75 år och äldre äldre, 75 år och mer. Denna indelning görs eftersom ålderdomen skiljer sig åt 

mellan dessa åldersgrupper. Enligt Stuart-Hamilton har begreppen den tredje och den fjärde 

åldern införts för att illustrera livet i ålderdomen. I den tredje åldern har individen ett aktivt 

och självständigt liv, medan den fjärde åldern innebär att individen är beroende av hjälp för 

att uppfylla sina grundläggande behov. Stuart-Hamilton menar att åldrandets yttringar kan 

vara både kroppsliga och mentala. Det kroppsliga åldrandet mäts via en biologisk åldersskala 

och det mentala åldrandet via en psykologisk åldersskala (Stuart-Hamilton, 1995, 14-16). 

 

Enligt Lazarus och Lazarus finns det både negativa och positiva aspekter av åldrandet. 

Omfattningen och konsekvenserna av dessa aspekter påverkar individer olika och är till stor 

del beroende på var i åldrandet individen befinner sig. Negativa aspekter av åldrandet kan 

vara att individen blir allt mer medveten om sin egen dödlighet. Det innebär att framtiden ses i 

perspektiv till det förflutna och därför upplevs som ändlig. Andra negativa aspekter kan vara 

att det sociala nätverket minskar genom att släktingar och vänner går bort vilket medför ökade 

ensamhetskänslor. Vidare menar Lazarus och Lazarus att de äldre begränsas av en sämre 

hälsa då sjukdomar och handikapp minskar rörligheten och därmed begränsar det sociala livet. 

Ytterligare en negativ aspekt av åldrandet är förlusten av ett yrkesverksamt liv. Det medför en 

känsla av att inte fylla någon funktion i vardagen och att inte känna sig behövd (Lazarus & 

Lazarus, 2006, 13-14). Positiva aspekter av åldrandet kan vara att pensioneras förutsatt att 

individen har meningsfulla sysselsättningar utför arbetslivet. Det kan vara tid till att resa, delta 

i olika aktiviteter och att umgås med familj och vänner. Ett liv som pensionär innebär också 

att det finns mer tid till att ta hand om barnbarn. En annan positiv aspekt är en ökad möjlighet 

att uppfylla drömmar och mål som under livet har blivit åsidosatta (Lazarus & Lazarus, 2006, 

14-15).  
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För att nå en god ålderdom är det enligt Lazarus och Lazaurs åtta olika principer som bör 

uppfyllas. Den första är att se sin situation ur ett realistiskt perspektiv och den andra är att 

acceptera befintliga sakförhållanden samt att inta ett positivt synsätt. Att inse att vissa 

omständigheter inte går att förändra bidrar till att underlätta individens hantering av 

motgångar. Den tredje principen går ut på att hantera befintliga sakförhållanden i 

livssituationen med hjälp av olika copingstrategier samt att kompensera för kroppsliga 

förluster och brister som exempelvis ett sämre korttidsminne eller minskad rörlighet (Lazarus 

& Lazarus, 2006, 202-208). Den femte principen innebär att ha tillgång till en meningsfull 

tillvaro. Ett aktivt engagemang i någon form av sysselsättning gör tillvaron meningsfull och 

ökar kreativiteten. Det har en positiv betydelse för individens välbefinnande. Den sjätte 

principen går ut på att begränsa sina åtaganden för att minska risken för överbelastning. Det 

innebär att inte engagera sig i fler aktiviteter än vad man orkar med. Den sjunde principen går 

ut på att upprätthålla nära relationer med andra. Ett fungerande socialt nätverk bidrar till att 

minska isolering och medför att individen får ett meningsfullt socialt liv. Den åttonde 

principen innebär att bevara en positiv självuppfattning trots olika förluster och brister. En 

positiv självuppfattning gör att individen lättare kan bemästra olika typer av situationer som 

uppkommer under livets gång (Lazarus & Lazarus, 2006, 209-211). 

 

2.2 Livsloppsperspektiv 

Livsloppsperspektivet kan enligt Tornstam förklaras utifrån olika förhållanden. Genom att ta 

hänsyn till olika livshändelser skapas en förståelse för hur förhållanden i ålderdomen gestaltar 

sig. Sådana livshändelser kan vara att bli änka/änkling eller att pensioneras. Genom att se en 

individs liv som en helhet ökar förståelsen för hur ålderdomen gestaltar sig samt att 

ålderdomen utgör integrerade delar av det liv en individ har haft (Tornstam, 2005, 198-199).  

 

Utifrån ett livsloppsperspektiv kan åldrandet beskrivas som en mångdimensionell och livslång 

process. Där ingen åldersperiod är mer betydelsefull än någon annan. Olika 

utvecklingsperioder har sina specifika karaktäristiska drag och varje livsfas kan ses som en 

kritisk punkt som påverkar livsloppet. Varje utvecklingsperiod i livet bör sättas i relation till 

en individs hela liv med dess begränsningar, förväntningar inför framtiden, tidigare 

erfarenheter och samhälleliga möjligheter (Andersson, 2002, 44).  
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Ur livsloppsperspektivet framhålls fem delar som binder levnadslopp till enskilda individers 

liv, till sociala sammanhang och tidsaspekter. Den första är livsfasen som avser 

åldersrelaterade roller. Den andra är ömsesidiga beroendeförhållanden som avser kopplingar 

mellan sociala nätverk, framförallt i familjen, och individen. Den tredje är upplevelsen att ha 

kontroll över livsloppet och kunna anpassa sig till förändringar under livet. Den fjärde är 

situationsberoende krav. Det är krav som olika händelser ger upphov till och inverkar på en 

individs sätt att anpassa sig till förändring. Den sista delen är accentuering, som syftar på 

interaktionen mellan en individs kapacitet och bakgrund i situationer där framträdande 

egenskaper hos individen betonas (Andersson, 2002, 30). 

 

2.3 Ensamhet 

Begreppet ensamhet betyder enligt Weiss (i Andersson, 2002) en samvaro utan andra 

individer. Ensamhet kan ses både som en social och emotionell isolering. Den sociala 

isoleringen uppkommer som en brist på sociala relationer och den emotionella isoleringen 

som en avsaknad av intima relationer (Andersson, 2002, 148). 

 

Samuelsson skiljer mellan objektiv och subjektiv manifestering i samband med ensamhet. Där 

den objektiva manifesteringen innebär att individen är isolerad och inte har några kontakter. 

Subjektiv manifestering utgår från individens personliga upplevelse av ensamhet. En individ 

kan uppleva ensamhetskänslor även om han/hon har andra personer i sin omgivning. Känslan 

av ensamhet har således olika betydelse för olika individer. Detta är viktigt att ha i åtanke för 

att förstå innebörden av ensamhet (Dehlin et al. 2000, 280). 

 

De äldres upplevelse av ensamhet går det inte direkt att koppla till få kontakter med vänner 

och familj eftersom upplevelse av ensamhet är olika. Det behöver inte vara så att personer 

med få sociala kontakter känner sig mer ensamma än de med många kontakter. Eftersom 

ensamhet även kan upplevas i samvaro med andra personer. En begreppsförklaring som ofta 

används är att ensamhet uppkommer då individen upplever en avsaknad mellan verklig nivå 

och önskad nivå av sociala relationer. En tydlig tendens är att känslor av ensamhet bland de 

äldsta ökar. Där är det främst funktionsförmåga och ohälsa som gör det svårt att på ett 

önskvärt sätt upprätthålla ett socialt nätverk. De äldres vänkrets minskas naturligt då 

jämnåriga vänner avlider (Socialstyrelsen, 2006, 309-311).  
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Gaevs redogörelse (i Tornstam, 2006) för fem olika typer av ensamhet; 

 

1. Det inre jagets ensamhet, en ensamhetskänsla som har sin grund i ett främlingskap till 

den egna personligheten.  

2. Fysisk ensamhet, en ensamhet som har sin grund i vårt behov av fysisk närhet och 

kontakt med andra människor.  

3. Emotionell ensamhet, som kan definieras som en allmän känsla av nedstämdhet och 

längtan, som vi känner, då vårt behov av känslomässig närhet till andra människor 

inte blir uppfylld.  

4. Social ensamhet, som har sin grund i ett ouppfyllt behov av att vara delaktig i, och ha 

en position i samhället. 

5. Andlig ensamhet, som syftar på en känsla av tomhet och isolering som uppstår, då 

vårt behov av mål och mening med livet inte blir uppfyllt (Tornstam, 2006, 166).  

 

Ensamhet behöver inte vara en negativ upplevelse utan kan även upplevas positivt. Den 

självvalda positiva ensamheten innebär att individen når harmoni och stillhet. Genom denna 

ensamhet kan individen komma sig själv närmre och följa sina tankar. Det engelska uttrycket 

solitude beskriver den självvalda ensamheten på ett bra sätt. Uttrycket beskriver hur individen 

har ett nyfiket och avslappnat förhållande till sig själv samt trivs i sitt eget sällskap. Genom att 

lösgöra sig från det sociala umgängets regler och tvång kan individens inre värld bli synlig 

(Tudor-Sandahl, 2002, 19-21). 

 

2.4 Coping 

Coping är ett begrepp som beskriver hur en individ bemästrar stress och påfrestningar. Det 

kan vara livskriser, sjukdom eller anhörigs död. En individ har inte en fast copingstrategi utan 

ett spektrum av olika copinstrategier. Den copingstrategi som används avgörs utifrån vilken 

typ av händelse och i vilken situation individen befinner sig. Yttre belastningar eller 

förhållanden som går ut över individen beskriver Tornstam som stressorer och den personliga 

upplevelsen av dessa som stress. Hanley och Baikie (i Tornstam, 2005) menar att det kan vara 

betydelsefullt att skilja mellan fyra olika typer av stressorer; hot, förluster, attacker och 

begränsningar. Genom denna uppdelning är det lättare att både skapa en förståelse för och en 

möjlighet till att analysera varför en individ reagerar på ett visst sätt (Tornstam, 2005, 233ff). 
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En individs förmåga till en god copingstrategi resulterar i en lägre grad av stress och en högre 

livstillfredsställelse. Det finns fyra copingstrategier, vilka är: aktiv hantering, där individen 

bearbetar och bemästrar situationen. Passiv hantering, där individen överlåter hanteringen av 

situationen till andra. Undvikande hantering, där individen förnekar situationen. Emotionella 

strategier, som en följd av tillexempel saknad, sorg och chock (Dehlin et al. 2000, 232-235).  

 

Enligt Lazarus och Lazarus finns det två synsätt gällande coping. Dels som ett 

personlighetsdrag och dels som en process. Coping som ett personlighetsdrag innebär att 

copingstrategin utgår från individens personlighet och bygger på individens uppfattning om 

sig själv och världen omkring. Coping som en process bygger på en föränderlig relation 

mellan individ och miljö. Denna strategi grundar sig på förändring och gör att individen 

använder olika copingstrategier beroende på vilken situation han/hon befinner sig i (Lazarus 

& Lazarus, 2006, 55-56). 

 

Lazarus och Lazarus beskriver vidare två huvudgrupper inom copingstrategierna. Det är 

problemfokuserad- och känslofokuserad coping. I den problemfokuserade copingstrategin 

utgår individen ifrån vad som kan göras för att förändra situationen och eliminera eller minska 

den stress som uppstår. I den känslofokuserade copingstrategin gör individen inget försök att 

förändra situationen, utan riktar istället uppmärksamheten mot de känslor som uppstår samt 

hanteringen av dessa (Lazarus & Lazarus, 2006, 57). 
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För att underlätta förståelsen av begreppet coping visas nedan en schematisk bild över 

processen. 

 

 

 

 

2.5 Den tredje åldern 

I och med människans ökade livslängd har tiden efter pensionering blivit längre. Det har fört 

med sig att vi i dag lever en tredjedel av det vuxna livet som pensionärer och den största delen 

av tiden i den tredje åldern. Av denna anledning har de postmoderna socialgerontologernas 

fokus de senaste åren varit inriktad på de äldre i den tredje åldern. De anser att dessa äldre 

bildar en ny generation av äldre med livsstilar som allt mer liknar yngre generationers. De är 

allt mer ungdomliga och friskare än tidigare generationer. Detta kommer att fordra en 

omprövning av hur vi ser på åldrandet (Jönsson & Lundin, 2007, 54). 

 

De äldre i dagens samhälle uppmanas till att ta ett större eget ansvar för sin hälsa. Åldrandet 

ses inte som en acklimatisering till omständigheterna utan individen i den tredje åldern blir till 

handlande subjekt. Den ökade individualiseringen i samhället gör att åldrandet förskjuts från 

en kollektiv till en ökad individualiserad reflexivt konstruerad erfarenhet. Ålderdomen 

upplevs som påverkbar och föränderlig (Öberg, 2005, 20, 23).  

I dagens samhälle har de äldre i realiteten en möjlighet att upptäcka världen så länge de lever. 

Tidigare i historien dog människan ofta i tidig barndom eller i mogen ålder innan ålderdomen 

 

Livsloppsförändringar 

Biologi 
Sjukdom Kognition 

Social miljö 

  Personlighet 

Livskvalitet 

Coping 

Välbefinnande 

Social  
anpassning 

Externaliserad  
     strategi 

Livstillfreds- 
ställelse 

Anpassning 

Internaliserad 
    strategi 

Figur 1. Copingmodell.  

Källa: Modifierad efter Dehlin et al. (2000).  
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uppnåtts. Före 1990-talet fanns inte begreppet den tredje åldern som en del av livsloppet. 

Livet beskrevs då utifrån den första, andra och fjärde åldern. Laslett delar in livsloppet i fyra 

åldersperioder. Först kommer en period av beroende, socialisation, omognad och utbildning 

och därefter en period av oberoende, mognad och ansvarstagande. Den tredje perioden 

kännetecknas av personligt självförverkligande och har sin kulmen i den tredje åldern. Den 

fjärde perioden utmärks av beroende, kraftlöshet och dödlighet. De individer som befinner sig 

i den tredje åldern välkomnar ofta den frihet den medför och många strävar efter personligt 

självförverkligande (Laslett, 2006, 1, 4, 181, 192). 

       

2.6 Gerontologi 

Gerontologi är en sammansättning av det grekiska ordet geron och logos. Geron betyder 

gubbe och logos lära (Tornstam, 2005, 9). Gerontologin utgår enligt Dehlin (i Dehlin, 2000) 

från fyra områden; tillämpning av gerontologisk kunskap för de äldres välfärd, det 

vetenskapliga studiet av åldrandeprocesserna, det vetenskapliga studiet av äldre personer, 

studiet av åldrandet och av äldre personer utifrån ett filosofiskt och litterärt perspektiv (Dehlin 

et al. 2000, 24-25).  

 

Den gerontologiska forskningen behandlar områden som medicinska, sociala, 

socialpsykologiska och psykologiska. Enligt Tornstam består gerontologin av två 

huvudgrenar. Den ena är geriatriken och den andra socialgerontologin. Geriatriken utgår från 

biologiska och medicinska aspekter av åldrandet och socialgerontologin lyfter fram 

socialpsykologiska, psykologiska och sociala aspekter (Tornstam, 2005, 9).  

 

Giddens beskriver hur gerontologin även inrymmer kulturella och sociala faktorer som är 

kopplat till åldrandet. Där två motstridiga utvecklingar kan urskiljas. Den ena är att de äldre i 

dagens moderna samhälle har både mindre makt och en lägre status än i de förhistoriska 

kulturerna och i icke västerländska samhällen. De äldres kunskap ses inte som väsentligt av de 

yngre utan något som tillhör en förgången tid. Den andra utvecklingen är att de äldre inte vill 

acceptera åldrandet som en ofrånkomlig process där kroppen förfaller. Åldrandet ses inte som 

naturligt kopplat till tiden som går eftersom åldrandet med hjälp av dagens medicinska 

teknologi kan skjutas upp (Giddens, 2003, 161).  
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2.7 Socialt stöd 

En individs sociala nätverk kan bestå av socialt deltagande, sociala kontakter, social 

förankring, emotionellt och informellt stöd och socialt inflytande. Det sociala nätverket har en 

påvisad positiv effekt på en individs välbefinnande. Den minskar upplevelsen av sårbarhet 

och utsatthet, ger en bättre hälsa och mindre sjukdomsupplevelser samt ett ökat hälsobeteende 

(Andersson, 2002, 77). Det sociala nätverket är betydelsefullt för en individs välmående och 

hälsa, framför allt hos äldre individer. De individer som har ett bra socialt nätverk kan 

använda detta som en copingstrategi eftersom det har en trygghetsskapande och 

stressreducerande effekt. Denna effekt brukar kallas bufferteffekt och fungerar som en buffert 

mot stress (Hagberg & Rennemark, 2004, 73). 

 

Genom att se det sociala stödet som en ”hälsobuffert” vid olika svårigheter i livet hjälper det 

individen att klara förluster och andra svårigheter. Vid pensionering kan behovet av socialt 

stöd för individer i den tredje åldern vara större eftersom det kontaktnät som fanns på 

arbetsplatsen försvinner. Det sociala nätverket bidrar till att individens självkänsla stärks och 

skapar en känsla av tillhörighet och kan vara en hjälp vid vardagliga bestyr (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005, 47). De individer som anser sig ha ett fungerande socialt stöd har en 

mer positiv bild av både sig själva och andra. De har lättare att be andra om hjälp än de 

individer som upplever ett svagt stöd (Hagberg & Rennemark, 2004, 74). 

 

 3. Tidigare forskning 

Ålderdom och åldrande utgår från olika teoretiska nivåer på både mikro och makronivå. 

Tidigare forskning på mikronivå återfinns under följande teman; förutsättningar för 

livskvalitet i ålderdomen, ensamhetens betydelse och det sociala stödets betydelse. De artiklar 

som belyser ålderdom och åldrande på makronivå återfinns under rubriken ageism. 

Mikronivån utgår från den enskilde individen medan makronivån fokuserar på olika 

samhällsstrukturer. De makroteoretiska faktorerna styr på vilket sätt verkligheten ter sig på 

individ och gruppnivå (Tornstam, 2005, 20).  

 

3.1 Förutsättningar för livskvalitet i ålderdomen 

Forbes beskriver i artikeln ”Enhancing Mastery and Sense of Coherence: Important 

Determinants of Health in Older Adults” ett flertal variabler, utifrån sin kvantitativa studie, 

som påverkar de äldres psykiska välbefinnande och livskvalité. Studien visar att variabler som 
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socialt stöd, tillgång till hälsovård samt psykologiska variabler som Känsla Av 

SAMmanhang, självkänsla och kontroll påverkar de äldres hälsa. De psykologiska variablerna 

inverkar både på individens upplevda hälsa samt på aktuell hälsostatus. En viktig aspekt av ett 

hälsosamt åldrande är känslan att ha kontroll över och kunna styra beslut som inverkar på den 

egna livsutvecklingen (Forbes, 2001, 29). Aaron Antonovskys begrepp, Känsla Av 

SAMmanhang, kan beskrivas som den känsla en individ har för att det som händer i livet är 

förklarbart och att de egna resurserna för att klara av olika påfrestningar upplevs som 

tillräckliga. Känsla Av SAMmanhang utgår från tre komponenter. Dessa är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Hos de yngre äldre återfanns ett positivt samband mellan 

Känsla Av SAMmanhang och utbildningsnivå, inkomst, giftermål, socialt stöd och andra 

psykologiska indikatorer. De yngre äldre som var gifta, hade en hög utbildningsnivå, hög 

inkomst och ett stort socialt stöd upplevde en hög självkänsla och kontroll. Det är också 

troligt att dessa har en stark Känsla Av SAMmanhang och därmed ser världen som hanterbar, 

meningsfull och begriplig. Resultaten i studien tyder på att de yngre äldre har en god känsla 

av kontroll. Utbildningsnivå korrelerade positivt med kontroll. Självkänsla och Känsla Av 

SAMmanhang korrelerade med upplevd hälsa. Resultaten pekar på att för de yngre äldre var 

kontroll och Känsla Av SAMmanhang signifikant för upplevd hälsa (Forbes, 2001, 30-31).  

I den kvalitativa studien i avhandlingen ”Att vara helhet i ett sammanhang” redogör Hagberg 

för hur personlighet och grundläggande föreställningar skildrar upplevelsen av livskvalité i 

ålderdomen med avseende på gestaltning av mening och värde. För att ge mening och värde åt 

ålderdomen är det viktigt att känna sig som en helhet i ett sammanhang. Att sträva efter 

självförverkligande pågår genom hela livet. Överensstämmelsen mellan implicit 1 och explicit 
2  identitet under ålderdomen utgör förutsättningen för att vara en helhet, vilket möjliggör 

självförverkligande, oberoende av yttre omständigheter. Under ålderdomen förekommer 

förluster av olika slag. Det kan vara förlust av sociala relationer men även andra förmågor 

som individen inte kan styra över. Dessa förluster skapar i många fall även förlust av 

sammanhang. Om de äldre kan komma i kontakt med nya arenor i andra livsvärldar har de 

möjlighet att hitta nya sätt att både uttrycka sig och ta emot intryck och på så vis komma att 

ingå i ett sammanhang (Hagberg, 2002, 181).  

 

För många äldre minskar handlingsdimensionerna i betydelse samtidigt som den existentiella 

dimensionen får ökad betydelse. Detta medför en omvärdering av mening och värde. En 

förutsättning för att kunna vara en helhet och att ingå i ett sammanhang är att den implicita 

identiteten inte blir på bekostnad av gemenskapen eller att den hotas. Om sammanhanget eller 
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gemenskapen begär att den explicita identiteten  förändras så att den avviker från den 

implicita, är individen tvungen att välja mellan gemenskap och kongruent identitet 3 . En 

annan väg kan då vara att försöka finna sammanhang på en annan livsnivå (Hagberg, 2002, 

181-182). Att ingå i en gemenskap innebär att vara med i ett sammanhang. Sammanhanget för 

gemenskap kan dels förekomma i omvärlden där individen omger sig av andra människor, har 

förpliktelser eller uppgifter att fylla. Den kan även förekomma i egenvärlden där 

gemenskapen innebär att möta sig själv, sina känslor, upplevelser, sitt liv och sina tankar. I 

medvärlden går gemenskapen ut på att möta andra individer som subjekt samt att öka den 

empatiska förståelsen för den egna och andra identiteter. I den imaginära världen medför 

gemenskapen en fördjupning av livskänslan samt att leva i förhållande till en imaginär 

verklighet. Olika förluster i ålderdomen ökar beroendet av hjälp och stöd. De äldre kan 

fortsätta att utvecklas och det är viktigt att fokusera på livskvalitetens essens istället för 

specifika intressen. Detta är av betydelse för att gynna den äldre människans välbefinnande 

och livskvalitet (Hagberg, 2002, 182-183). 

 

I artikeln “Life course influences on quality of life early in early old age” utgick Blane, 

Higgs, Hyde och Wiggins i sin kvantitativa studie från hypotesen att ofördelaktig barndom 

och vuxenliv leder till sämre livskvalitet i yngre ålderdom. Författarna drar paralleller till en 

studie som påvisar att sjukdom och undernärning under uppväxten påverkar individen 

negativt under ålderdomen. Resultatet visar att individers nuvarande socioekonomiska 

position är av betydelse för den upplevda livskvaliteten i den yngre ålderdomen (Blane et al. 

2004, 2171-2172). Socialklass, grundad på senaste anställningen samt yrkeskategori, är en 

faktor som inte påverkar kommande livskvalitet. Däremot ses materiel- och bostadstrygghet 

samt en god socialförsäkring som viktiga faktorer. Vidare framkommer det att hälsan 

påverkar livskvaliteten, men bara i de fall där sjukdom begränsar dem. Författarna lyfter fram 

ekonomiskt välstånd och hälsa som grundläggande faktorer för en trygg ålderdom, medan 

deltagande i samhällsaktiviteter samt det sociala nätverket anses som viktiga faktorer för ett 

längre liv (Blane et al. 2004, 2177-2178). 

 
1. ”implicit (lat. implica´re fläta in, inveckla) innefattad i, liggande i, underförstådd, dold, inte observerbar.” (Egidius, 2006, 149).  

2. ”explicit (lat. expli´cite, adv. bildat på verbet explica´re utveckla, framställa) klart uttalad; motsatsen är *implicit; explicit kunskap, även 

kallad *påstående eller deklarativ *kunskap är sådan som man är klart medveten om och kan redogöra för medan implicit kunskap styr ens 

tankar och handlingar utan att man behöver tänka medvetet på den; *tyst kunskap.” (Egidius, 2006, 92). 

3. ”kongurensprincip principle of congruity lagbundenhet enligt vilken attityder anpassas till varandra på ett förutsägbart och mätbart sätt I 

negativ och positiv riktning så att balans mellan dem åstadkoms.” (Egidius, 2006, 182). 
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Winqvist (i Tornstam, 2003) har i rapporten ”Livslöp blant gamle i Norden” genomfört en 

kvalitativ intervjustudie kring ålderdom och välbefinnande. De som ingick i studien delades in 

i två grupper; missnöjda och tillfredsställda. I gruppen missnöjda framkom det att upplevelsen 

av missnöje/tillfredställelse inte endast grundar sig på faktorer som exempelvis ekonomi, en 

bra bostad och vänner. Även tidigare erfarenheter i livet har stor betydelse för upplevelsen av 

välbefinnande, men denna upplevelse varierar mellan människor och deras olika 

referensramar (Tornstam, 1993, 201). De med negativa upplevelser av relationer har ofta 

tidigt i livet fått erfara svaga eller konfliktfyllda relationer till föräldrar eller upplevt förluster. 

Dessa förluster kan bestå av skilsmässa, dödsfall eller svåra sjukdomar hos barn. I många fall 

har dessa personer svårt med samspel och sociala kontakter. För de som upplevt motgångar 

och svårigheter tycks livsberättelsen kretsa kring individuella motgångar snarare än 

relationsproblem. Exempel på motgångar kan vara; sjukdomar, arbetslöshet eller brist på 

utbildning. Flera av intervjupersonerna har svårt att precisera vad i livet som har varit eller är 

viktigt för dem. Ett flertal beskriver en känsla av meningslöshet och besvikelse (Tornstam, 

1993, 246-247).  

 

3.2 Ensamhetens betydelse 

I avhandlingen ”The components of Well-Being Among Older Persons: A Longitudinal 

Perspectiv” redogör McCamish-Svensson i sin kvantitativa studie för välbefinnande hos 

yngre äldre och äldre äldre samt för olika prediktorer för ensamhet från 67 till 92 års ålder. 

Variablerna ”dålig livsanpassning” och ”tiden går långsamt” visade ett signifikant samband 

med ensamhet vid 67 och 92 års ålder. Känslan av ensamhet ökade från 67 till 92 års ålder, 

trots att gemenskap med utomstående var frekvent. Resultatet tyder på att begreppet ensamhet 

är mångfacetterat och att det är nödvändigt med interventioner för att minska känslan av 

ensamhet i alla åldrar och vikten av aktiviteter för att förebygga känslan av ett enformigt och 

långtråkigt liv. Kontakt med barn och civilstånd visade signifikanta samband med anpassning 

till åldrandet vid 67 års ålder. Hälsovariabler kopplades inte ihop med anpassningen till 

åldrandet. Det är viktigt att ta hänsyn till kulturella variationer vid analys av inflytande av 

hälsa och socialt stöd på ensamhet och välbefinnande (McCamish-Svensson, 2002, 59, 92-

93). 
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I rapporten ”Ensamhetens ansikten” beskriver Tornstam i sin kvantitativa studie tre olika 

typer av ensamhets upplevelser: den inre ensamheten, ensamhetens intensitet och positiv 

ensamhet. Den inre och personlighetsmässiga ensamheten är en individs upplevelse av att 

jämt ha känt sig ensam och är en känsla som individen alltid tror kommer att finnas. Denna 

typ av ensamhet ökar något fram till 50-årsåldern för att sedan bli mer varaktig. En introvert 

läggning har ett starkt samband med den inre ensamheten. Ensamhetens intensitet hänger 

samman med hur frekvent och hur stark ensamhetskänslan är när den upplevs. Det har visat 

sig att ensamhetskänslan dalar i intensitet fram till 70-årsåldern för att sedan stiga något. Den 

positiva ensamheten är den självvalda ensamheten och en ensamhet som individen mår bra av. 

Det är fler kvinnor än män som söker denna form av ensamhet (Tornstam, 1988, 1).  

 

Indikatorer på mental hälsa uppvisar förhållandevis starka samband med ensamhets 

upplevelser. I studien har olika dimensioner av ensamhetsupplevelse identifierats. Dessa är 

depression, desperation, nedvärdering av jaget, rastlöshet, längtan, aggressivitet och 

melankoli. Skälen till upplevelse av ensamhet anges vara avsaknaden av en närrelation, att 

man uppfattar sig själv som avvikande, saknar livsmening, är långt hemifrån, påtvingad 

isolering, förlorade arenor, känner sig som en ensling samt att vara sjukhusbunden. I studien 

framkom olika kategorier över vad man gör när man känner sig ensam. Hemmapassivitet som 

TV-tittande, känslouttryck som att gråta eller fundera, fysisk aktivitet, tar kontakt eller 

besöker någon, är kreativ, konsumerar, eller tar droger som alkohol och lugnande medel 

(Tornstam, 1988, 4-6). 

 

3.3  Det sociala stödets betydelse 

I ”Social rapport 2006” beskrivs att de allra flesta äldre har en tät kontakt med sina barn 

vilket ökar möjligheterna till stöd och hjälp i vardagen. Den sociala kontakten med vänner 

minskar dock successivt med stigande ålder. Detta kan ha sin förklaring i att kretsen av 

jämnåriga går bort samt att det är svårare av hälsoskäl att skapa nya kontakter. Män har ofta 

färre kontakter utanför familjen än kvinnor (Socialstyrelsen, 2006, 309-311). 

 

Ett flertal berättelser kretsar kring relationer i rapporten ”Livslöp blant gamle i Norden”, där 

intervjupersonerna beskriver positiva upplevelser av sociala kontakter. De sociala kontakterna 

utgörs både av familjerelationer och av relationer till arbetskamrater och vänner. En grupp av 

intervjupersoner har haft svåra motgångar i livet men ser dessa som erfarenheter och upplever 

motgångarna som en naturlig del av livet. Dessa personer har en positiv syn på livet trots sina 
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bekymmer och till skillnad från de missnöjda, upplever de ett välbefinnande i sin livssituation 

(Tornstam, 1993, 243-245).  

 

Kahn, Hessling och Russell beskriver i artikeln ”Social support, health, and well-being among 

the elderly: what is role of negative affectivity?” utifrån sin kvantitativa studie att ett starkt 

samband observerades mellan upplevt socialt stöd och depression, ensamhet och 

livstillfredsställelse. Individer som upplever ett starkt socialt stöd är mer sällan deprimerade, 

mindre ensamma samt mer tillfredställda med sitt liv än de som upplever lägre grad av socialt 

stöd. Vidare menar Kahn m.fl. att ett negativt livsperspektiv påverkar individen och att detta 

korrelerar med upplevt socialt stöd och hälsa. Det innebär att individer med hög grad av 

negativt livsperspektiv allt oftare drabbas av depression och sämre hälsa (Kahn et al. 2003, 

10-11).  

 

Holmén och Furukawa beskriver i artikeln “Loneliness, health and social network among 

elderly people – a follow-up studie” att de flesta äldre i den kvalitativa studien upplever en 

god och tillfredsställande kontakt med sina vänner. Detta trots att antalet vänner med tiden av 

naturliga skäl minskar. De flesta är nöjda med sina sociala kontakter och flertalet har en god 

vän att tala med. Antalet kontakter är av mindre betydelse. Det kan räcka med ett fåtal om de 

upplevs som meningsfulla. De sociala kontakterna kan vara i form av besök men även som 

telefonkontakt. Med ökad ålder och ökade kroppsliga begränsningar måste de äldre förlita sig 

på stöd av samhället samt av närstående. I dessa fall blir de sociala kontakterna allt mer 

betydelsefulla för välbefinnandet. Att vara nöjd med sitt sociala nätverk och att inte känna sig 

ensam kan peka på att de äldre accepterar sitt åldrande och att de känner livstillfredsställelse 

(Holmén & Furukawa, 2002, 268-269). 

   

3.4 Ageism  

Angus och Reeve beskriver i artikeln  ”Ageism: A Threat to “Ageing Well” in the 21st 

Century”  hur nya mantran i början av 2000-talet allt mer oreflekterat har börjat användas i 

samhället. Det talas om hälsosamt-, positivt-, gott- och framgångsrikt åldrande. Genom att 

använda dessa attribut försöker samhället finna olika vägar för att minska de förluster som är 

kopplat till åldrandet. Samhällets uppfattning av de äldre och åldrandet har inte utvecklats i 

samma takt som samhället i övrigt. Ageism innebär att individer utifrån ålder diskrimineras. 

Fördomar mot äldre och rädsla för att åldras påverkar områden både i den offentliga sfären 
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och i det professionella livet. Djupt rotade värderingsmönster i det västerländska samhället 

baserat på en stark tradition av oberoende och ekonomisk produktivitet har sin inverkan på 

stereotypa synsätt. Detta skapar omedvetna uppfattningar och innebörder av livet som äldre. 

Ageism har en inverkan på hur det globala samhället formar både kulturella och sociala 

omgivningar där människor konstruerar sitt åldrande. Ageismen inverkar och komplicerar 

förståelsen för åldrandet som process hos både unga och äldre människor (Angus & Reeve, 

2006, 137ff). 

 

I västerländska samhällen har forskare en benägenhet att värdera sig själva utifrån effektivitet 

och produktivitet. En följd av stereotypa och ofta ovetande antaganden är att de i 

förlängningen standardiserar och undervärderar människor. Ett stereotypt tänkande gällande 

äldre människor etiketterar dem med olika problem som i sin tur inverkar på socialpolitiken 

och olika interventioner. Förutom kulturella och sociala behov krävs nya idérika inslag för att 

kunna svara upp till de önskningar och de tillgångar som den åldrande befolkningen besitter. 

Det är genom en självreflekterade och kritisk forskning, inom politiken och i handling som 

möjligheten finns att utmana etablerade stereotypa attityder vilka är kopplade till livet som 

äldre. Det är även viktigt att engagera de äldre som en given del i de processer av förändring 

som rör deras eget åldrande (Angus & Reeve, 2006, 140, 150). 

 

Öberg och Tornstam beskriver i sin artikel ”Youthfulness and Fintness – Identitet Ideals for 

All Ages” utifrån sin kvantitativa studie att över hälften av de äldre i åldersgruppen 65 till 74 

års ålder som deltagit i enkätundersökningen upplever sig själv som en ungdomlig person. 

Livsloppet kan ses som en social institution som i samband med samhällets modernisering har 

förändrats. Att åldras i ett ”grånande samhälle” som ett kollektivt fenomen är historiskt nytt. 

Att omdefiniera den äldre åldern som ungdomlig kan ses som en subtil form av ageism. 

Eftersom människor inte ser åldrande som en framtida förlängning av dem själva eller en 

beskrivning av dem själva utan något som är helt avskilt från dem. Om människor har 

negativa stereotypa normer rörande de äldre är det både naturligt och viktigt för dem att 

urskilja sig från denna kollektiva identitet. Det kan ske genom att man presenterar sig som 

ungdomlig, aktiv och oberoende. De klär sig ungdomligt, lever hälsosamt och är aktiva 

resenärer. De äldre i den tredje åldern uppmanas till ett allt större personligt ansvar för sin 

hälsa (Öberg & Tornstam, 2001, 17, 26).  
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4. Teori 

Inom socialgerontologin finns olika teoretiska ansatser. Rollteorin utgår ifrån att människor 

spelar olika roller under sitt levnadslopp. Enligt denna teori beror en individs anpassning till 

åldrandet på hur bra man kan acceptera den rollförändring som följer med pensionsåldern. 

Aktivitetsteorin syftar på att de äldre som är aktiva, sysselsatta och har ett socialtnätverk är 

mer nöjda med tillvaron än de som är mindre aktiva. Disengagemangsteorin menar att de 

äldre istället för aktivitet ökar intresset för sitt inre liv och blir mer passiva. Kontinuitetsteorin 

innebär att de äldre på olika sätt kompenserar förlorade roller i ålderdomen och att individens 

personlighet är väsentlig för åldrandeprocessen. Teorin om äldre och samhället framhåller att 

individens hela livslopp och inte bara den nutida livssituationen är av betydelse för åldrandet. 

Den historiska tid som individen lever i samt samhällsmiljön är aspekter som inverkar på 

åldrandet. Moderninseringsteorin har sitt fokus på de äldres status och positioner utifrån både 

olika och samma kulturer samt tidsepoker. Socialutbytesteori fokuserar på jämvikten mellan 

vad de äldre kostar samhället och vad de bidrar med (Dehlin, 2000, 251ff). 

 

Vi har valt gerotranscendensteorin samt KASAM, Känsla Av SAMmanhang som pressenteras 

i detta avsnitt. Gerotranscendensteorin är av betydelse för det mänskliga åldrandet då den ger 

förutsättningar för nya förståelseformer och KASAM som utgår från hur individen hanterar 

belastningar i livet med bibehållen hälsa.  

 

4.1 Gerotranscendensteorin 

Enligt Tornstam (i Dehlin, 2000) utgår gerotranscendensteorin ifrån CG Jungs psykologiska 

teorier och österländsk filosofi. I gerotranscendensteorin är visdom ett centralt begrepp som i 

bästa fall följer en individs åldrande. Utvecklingen mot gerotranscendensen kan hämmas eller 

stimuleras av olika förhållanden i omgivningen. Teorin kan medverka till nya infallsvinklar 

samt sättet att se på de äldre och deras problem (Dehlin et al. 2002, 257). 

 

I gerotranscendensteorin anser Tornstam att ålderdomen har sin egen betydelse och karaktär. 

Det innebär att det livsmönster som är kopplat till livet i medelåldern inte nödvändigtvis 

behöver karaktärisera det goda åldrandet i ålderdomen. För individen innebär 

gerotranscendensutvecklingen en ny insikt för existentiella frågor men även en omdefinition 

av det egna jaget och relationer till andra människor. Individen blir mer selektiv när det gäller 

sociala aktiviteter och samtidigt allt mindre självupptagen. Teorin utgår från ett 
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inifrånperspektiv för att beskriva förändringar i livsperspektiven (Tornstam, 2005, 282). En 

individs utveckling mot gerotranscendensen startar redan i ung vuxen ålder och pågår till hög 

ålder. Gerotranscendensen kan vara en individuell positiv utvecklingsmöjlighet där självvalda 

aktiviteter och ett ökat intresse inom nya mentala områden är centralt . Utifrån 

gerotranscendensteorin kan den åldrande individen allt mer liknas vid en österländsk 

zenbuddist. Där dennes verkligheten är annorlunda definierad och individen träder in i en ny 

värld. Gränserna blir mer flytande mellan fantasi och verklighet, nu och då samt mellan jag 

och du (Tornstam, 2005, 303, 289).  

 

Gerotranscendensen omfattar förändringar inom tre olika huvuddimensioner. Dessa är den 

kosmiska dimensionen, jag dimensionen och den dimension som är förknippad med sociala 

och personliga relationer. Den kosmiska dimensionen kan sägas innefatta exempelvis 

upplevelsen av olika glädjeämnen i livet, förhållande till tidigare generationer och upplevelse 

av tid och rum. Jag dimensionen innebär en ökad medvetenhet om jagets både negativa och 

positiva sidor, minskad självcentrering och självtranscendens, där egoism ersätts med 

altruism. De personliga och sociala relationerna förändras då individen allt mer selektivt 

väljer sina sociala kontakter, blir mindre dömande och tillåter sig vara mer spontan och 

”barnslig” (Tornstam, 2005, 296-298). 

 

Gerotranscendensen är inte åldersbunden och är inte heller något som alla människor uppnår. 

Den utvecklas vanligtvis med stigande ålder och utgör en inneboende kapacitet hos varje 

individ. För att nå transcendens måste individen nått en viss mognad och skaffat sig 

livserfarenheter. Transcendens kan definieras som ett u-format, vilket är kopplat till 

levnadsålder. Ett exempel på detta är barn som ofta befinner sig i ett tillstånd där gränserna 

mellan verklighet och fantasi är flytande (Tornstam, 2005, 289). 

 

Under åldrandeprocessen kan individen lösgöra sig från sitt kulturellt betingade sätt att tänka 

samt på nytt utveckla den egna transcendenta förmågan men nu i en mer mogen form. Både 

kulturella och sociala omständigheter kan inverka på en individs förmåga och vilja att 

utveckla sitt inre liv. Oberoende av vilka omständigheter en individ befinner sig i finns 

potential till mognad och självreflexion som är viktigt för att utveckla det inre livet (Hagberg 

& Rennemark, 2004, 14-16). 
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4.2 KASAM 

Antonovsky utgår ifrån det salutogena synsättet med fokus på faktorer som främjar hälsan.  

Det centrala i det salutogena synsättet är att en stark KASAM är utslagsgivande för en 

individs hantering av livets olika stressorer och därmed för hälsans bevarande. Individer med 

en stark KASAM väljer den copingstrategi som passar för det aktuella tillfället. Individer med 

en svag KASAM styrs av den aktuella situationen och kommer troligen att ge upp och tappa 

hoppet (Antonovsky, 2005, 50, 217, 242-243).  

 

Vissa individer kan hantera belastningar i livet med bibehållen hälsa. Detta beror enligt 

Antonovsky på i vilken omfattning vi upplever tillvaron som hanterbar, begriplig och 

meningsfull. Där Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är betydande för vår motståndskraft. 

Begreppet kan beskrivas som; 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för 

att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och dessa kräv är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky, 2005, 46). 

 

KASAM är uppbyggt av tre centrala komponenter. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet kan beskrivas som en förståelse för att det som händer i livet har 

en förnuftig förklaring. Individen har en förmåga att se samband mellan orsak och verkan. 

Hanterbarhet är de resurser som finns att tillgå för att klara av påfrestningar i livet. När något 

olyckligt inträffar blir individen inte ett offer för omständigheterna utan reder sig och kan gå 

vidare. Meningsfullhet innebär en förmåga, motivation och en förståelse av att den egna 

världen samt de resurser som finns tillgängliga. Det gör det lättare att se belastningar i livet 

som utmaningar istället för bördor. Där individen istället för att se motgångar som 

belastningar väljer att satsa sin energi i dessa. Meningsfullhet anses som den mest 

betydelsefulla då den innehåller de tillgångar som är tillgängliga för individen. KASAM kan 

ses som ett hållningssätt som står i relation till olika erfarenheter, sociala strukturer, kulturella 

samband och den historiska period en individ lever i (Antonovsky, 1991, 39-41, 74, 241).  
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Ahrenfelt beskriver komponenten begriplighet i KASAM där den yttre verkligheten stämmer 

med individens inre karta. Individen förstår sin situation, ser sina möjligheter och kan 

identifiera sitt problem. Begriplighet innefattar struktur och ordning i motsats till 

oförklarligheter och kaos. Vidare beskriver Ahrenfelt hur hanterbarhet innebär att individen 

anser sig ha tillräckligt med resurser för att reda ut sin situation. Dessa resurser kan utgöras av 

både egna och andras som familj, arbetskamrater och vänner. Individen upplever en stark 

känsla av att inte vara ensam och en möjlighet att be om hjälp samt att få uppmuntran och 

stöd för att klara av sina mål. Känslan av att de egna bristerna uppvägas av vänner och andra 

närstående ger en känsla av att inte vara ensam. Ahrenfelt menar att meningsfullhet går ut på 

att individen ser det positiva i att engagera sig och satsa sin känslor i den situation som 

han/hon befinner sig i. Det kan var utmaningar som möts med ett äkta engagemang 

(Ahrenfelt, 2001, 155). 

 

En del av de livserfarenheter vi ställs inför är självvalda - andra inte. Om omgivning istället 

för vi själv utformar regler som inverkar på våra liv reduceras vi lätt till objekt. Det är viktigt 

att både acceptera och förstå att vi själva har ansvar för vårt handlande och att detta påverkar 

det mål vi vill uppnå. Om vi upplever att vår värld inte går att påverka mister den sin mening. 

Stressorer finns alltid närvarande i våra liv och vi ställs hela tiden inför problem som måste 

lösas. En stressor kan definieras som en retning som överskrider eller påfrestar systemets 

resurser. Det ger spänningstillstånd som visar sig i känsloreaktioner och en ökad 

psykofysiologisk aktivitet (Antonovsky, 2005, 130, 177-178). Individer med stark KASAM 

har lättare att reda ut sina problem medan de med svag KASAM har en benägenhet att 

överväldigas av dem. Individer med stark KASAM upplever troligtvis en stressor som mindre 

farlig och mer positiv än en individ med svag KASAM. Stressorer som upplevs hotfulla 

väcker känslor som sorg, rädsla, ilska och smärta hos individer med stark KASAM medan 

känslor av skam, ångest, övergivenhet och raseri lättare väcks hos de med svag KASAM. De 

förstnämnda känslorna ger förutsättningar för ett motivationellt handlande medan de övriga 

verkar förlamande (Antonovsky, 2005, 197, 183).  Avgörande faktorer bakom en individs 

KASAM-nivå är om de kroniska resurserna och de stressorer som finns i en individs 

livssituation är långvariga och tydliga. Om de spänningar som skapas av olika stressorer i 

livssituationen kommer vara hälsobringade, neutrala eller skaldiga avgörs av KASAM-

styrkan hos individen (Antonovsky, 2005, 58-59). 
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5. Metod 

Under detta kapitel följer en redogörelse av uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, 

metodval, urval, tillvägagångssätt, bearbetning av intervjumaterial, validitet och reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etik. 

  

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vår uppsats har en induktiv ansats som innebär en möjlighet att utforska ett fenomen utifrån 

det empiriska materialet (Hartman, 1998, 133). Den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt i 

empirin. Utifrån empirin försöker vi finna svar genom att skapa en förståelse utifrån vår teori.  

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005, 122). Den kunskap som framkommer ur 

de enskilda intervjuerna ligger till grund för att förstå de äldres upplevelse av ålderdom samt 

hur de hanterar sitt åldrande. 

 

5.2 Metodval 

Genom den kvalitativa forskningsintervjun har vi skaffat oss kunskap om de äldres upplevelse 

av ålderdom samt hur de hanterar sitt åldrande. Vi har utgått från en halvstrukturerad intervju 

som ger möjlighet att få tillgång till den intervjuades livsvärld och därigenom tolka det 

fenomen som avses att undersökas (Kvale, 1997, 13).   

 

För att utforska upplevelsen av fenomenet ålderdom har vi i vår uppsats inspirerats av den 

fenomenologiska ansatsen. Ansatsen har ett filosofiskt perspektiv som utgår från Edmund 

Husserl som sedan vidareutvecklats av Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty (Creswell, 1998, 

51-52). I den fenomenologiska ansatsen är det individens känsla och upplevelse som utgör 

grunden för tolkning av ett fenomen. Forskaren måste personligen kunna förstå vilka motiv 

som ligger bakom en individs handlingar för att kunna analysera fenomenet (Hartman, 1998, 

246). En strävan inom fenomenologin är att bortse från den egna förförståelsen. Vid analys av 

insamlad data är det viktigt att texten förstås utifrån den helhet som den ingår i samtidigt som 

delarna är en del av helheten (Esaiasson et al. 2005, 247). Genom att bortse från vår egen 

förförståelse ger det en möjlighet till en förståelse för respondenternas livsvärld som en del av 

den helhet som fenomenet utgör. 
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5.3 Urval 

Vår undersökning har baserats på bekvämlighetsurval. Fördelen med bekvämlighetsurval är 

att det är ett enkelt sätt att få tag i utvalda respondenter (Esaiasson, et al. 2005, 210). 

I samband med vår praktikperiod kom vi i kontakt med äldreomsorgen i Västmanlands län. 

Detta tillsammans med att vi själva är bosatta i Västmanlands län var anledningen till att våra 

intervjuer utfördes där. Tillsammans med avdelningschefen för kommunens enhet för vård 

och omsorg gick vi igenom syftet med vår undersökning. Avdelningschefen skickade oss 

vidare till en enhetschef som hjälpte oss att finna aktuella respondenter. Vårt urval kom att 

bestå av åtta stycken respondenter, etniskt svenska, mellan 65 och 75 år. Det var tre stycken 

män och fem stycken kvinnor och alla är bosatta i Västmanlands län. Dessa individer befinner 

sig i den tredje åldern som åsyftar den period efter pensionering, där individens möjlighet att 

delta i aktiviteter inte avsevärt begränsas av funktionsnedsättning eller ohälsa samtidigt som 

försörjningen är tryggad. Den tredje åldern kan också ses som en övergångsfas mellan 

vuxenliv och ålderdom.   I urvalet har vi inte tagit hänsyn till respondenternas civilstånd eller 

om de har barn.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

I vår undersökning har vi utgått från respondent undersökning. I denna typ av undersökning är 

det respondentens egna tankar som är studieobjektet. Utifrån intervjuguiden har samma frågor 

ställts till samtliga respondenter (Esaiasson, et al. 2005, 254). Till vår hjälp för att utföra 

intervjuerna har vi använt en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 2) samt bandspelare. 

Intervjuguiden är ett hjälpmedel för att på ett bra sätt strukturera och hantera den 

informationsmängd som intervjuerna ger (Holme & Solvang, 1997, 100ff). I intervjuguiden 

har vi utgått från olika teman; bakgrund, livet, ålderdom, ensamhet, socialtstöd samt strategier 

vid ensamhet, samt efterföljande öppna frågor till varje tema.  

 

För att få tillgång till respondenterna inför vår intervju kontaktades ansvarig chef inom 

kommunens enhet för vård och omsorg. Inför intervjuerna utformade vi ett informations brev 

(bilaga 1) som chefen vidarebefordrade till berörda respondenter en vecka före 

intervjutillfällena. Detta för att respondenterna i lugn och ro skulle kunna förbereda sig inför 

intervjuerna. I informationsbrevet presenterade vi oss själva, syftet med vår undersökning 

samt de etiska aspekterna. Där fanns även våra telefonnummer tillgängliga i fall 

respondenterna hade några funderingar gällande undersökningen.  

 



                                                                          24 

Respondenterna kontaktades och de fick själva välja tidpunkt och plats för intervjun. Detta för 

att de skulle känna sig trygga, komfortabla och känna förtroende för oss. Vid genomförandet 

av intervjuerna deltog vi båda tillsammans. Anledning till detta var att underlätta vid 

intervjuförfarandet. Den ena av oss kunde koncentrera sig på att ställa frågor medan den andra 

ansvarade främst för bandspelaren. En fördel med att vara två var att den information som 

respondenterna gav kunde tolkas och uppfattas ur olika infallsvinklar. Detta var en fördel när 

resultatet skulle transkriberas och analyseras. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna ställde vi frågan om de fått informationsbrevet samt om de 

hade några frågor gällande undersökningen. Bandspelaren visades upp och vi förklarade hur 

den skulle användas. Vi tog även upp de etiska aspekterna för att försäkra oss om att dessa 

hade uppfattats. Genom att göra detta underlättade vi för respondenterna att inte känna sig 

osäkra och därigenom kunna öppna sig inför frågorna. Samtliga intervjuer genomfördes i 

respondenternas hemmiljö. Efter genomförda intervjuer sammanställdes materialet i olika 

teman.  

 

 

Nedan visas en schematisk bild över uppsatsens forskningsprocess. 
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Figur 2. Studiens forskningsprocess 
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5.5 Bearbetning av intervjumaterial 

Enligt den fenomenologiska undersökningen ska den egna förförståelsen så långt det är 

möjligt sättas åt sidan. Detta för att på ett bra sätt få en förståelse av respondenternas 

upplevelse av fenomenet utifrån deras livsvärld. Enligt Creswell börjar den fenomenologiska 

bearbetningen med att intervjumaterialet organisera upp. Därefter läses intervjutexten 

samtidigt som de första noteringar av eventuella kategorier görs. Ur respondenternas 

livsberättelser försöker forskaren få fram innebörden av det fenomen som ska undersökas. 

Därefter listas betydande uttalanden kopplade till fenomenet och meningsbärande enheter 

skapas. De meningsbärande enheterna bildar innebördskategorier, kluster. Utifrån klustrena 

försöker forskaren finna essensen som blir till en ny helhet (Creswell, 1998, 148-149, 235).      

 

Intervjuerna i vår undersökning har genomförts med hjälp av bandspelare. Det minskar risken 

för feltolkningar och leder till att den som intervjuar kan koncentrera sig på ämnet samt på 

dynamiken i intervjun (Kvale, 1997, 147). Efter genomförda intervjuer transkriberades 

materialet som blev 25 sidor långt. Materialet lästes upprepade gånger mycket noggrant. Detta 

för att få en förståelse för och en bild av respondenternas upplevelser. Liknande utsagor från 

intervjucitaten markerades med en överstrykningspenna och sammanfördes med befintliga 

teman i intervjuguiden. Dessa teman var: livet, ålderdom, ensamhet, socialt stöd och strategier 

vid ensamhet. Vi gjorde en matris i excel för att på ett mer lätt hanterligt och överskådligt sätt 

få en överblick över materialet. Nästa steg i bearbetningen var att analysera respondenternas 

utsagor utifrån våra valda teorier och tidigare forskning.  

 

Nedan visas en modell över den kvalitativa databearbetningen. 
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Figur 3. En allmän modell för kvalitativ databearbetning 
efter Lantz (2007). 

Källa: Modifierat efter Lantz (2007).  
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5.6 Validitet och reliabilitet 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för de äldres upplevelse av ålderdom samt 

belysa hur de hanterar sitt åldrande.  

 

Validiteten i den kvalitativa forskningen avser undersökningens giltighet, det vill säga att 

undersöka det som är ämnat att undersöka. Kvale beskriver sju stadier vid den kvalitativa 

intervjuundersökningen. Den första är tematisering där undersökningens ämne och syfte 

formuleras innan intervjutillfället. Det andra stadiet är planering av de sju stadierna med 

hänsyn till den kunskap som eftersträvas samt etiska aspekter. Den tredje principen innefattar 

intervjun. Intervjun sker med hjälp av intervjuguide och att forskaren intar ett reflekterande 

förhållningssätt. I det fjärde stadiet sker en utskrift av datamaterialet och texten bearbetas från 

talspråk till skriftspråk. Det femte stadiet behandlar analys av intervjumaterialet utifrån för 

studien relevant analysmetod. Därefter följer det sjätte stadiet där validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet fastställs. I det sjunde stadiet redogörs för undersökningens resultat och de 

metoder som använts. Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet, vilket hänför sig till 

resultatets innehåll.  

 

För att få valida svar i vår undersökning har vi ställt oss frågan vilken typ av data vi behöver 

samla in för att få svar på våra frågeställningar, vilket handlar om den interna validiteten . För 

att öka validiteten och reliabiliteten har vi använt en halvstrukturerad intervjuguide. Vår 

intervjuguide har konstruerats utifrån fem teman kring ålderdom. Frågorna i intervjuguiden är 

klara, koncisa och utformade så att respondenten inte har uppfattat dem som ledande. Detta 

bidrar till att öka undersökningens tillförlitlighet. Alla intervjuer har genomförts i 

respondenternas hemmiljö för att de skulle känna sig trygga vid genomförandet av intervjun. 

Respondenten har genom detta kunnat delta i intervjun ostört och därmed skildrat sin 

upplevelse av ålderdomen öppenhjärtigt (Kvale, 1997, 65).  

 

Teoretisk mättnad har uppnåtts då forskaren funnit de förhållningssätt och tankekategorier 

rörande fenomenet som finns bland respondenterna. Den som utför intervjuerna fortsätter att 

intervjua respondenterna så länge som nya infallsvinklar kommer fram av det aktuella 

fenomenet (Esaiasson, et al. 2005, 187) . Under våra intervjutillfällen upplevde vi efter hand 

en teoretisk mättnad då respondenterna besvarade frågorna på ett likartat sätt. Det var snarlika 

tankar och förhållningssätt utifrån fenomenet ålderdom som framkom. 
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I vår undersökning har utgångspunkten varit att utifrån individens livsvärld utforska 

fenomenet ålderdom. Syftet har inte varit att nå generaliserbarhet, extern validitet, utan att 

skapa en förståelse för fenomenet. 

 

5.7  Etik 

Inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet finns det fyra 

forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i 

undersökningen informeras om uppsatsens syfte. Detta har vi följt genom att informera 

respondenterna om avsikten med vår undersökning. Vi skickade ett informationsbrev samt 

informerade muntligt respondenterna före intervjutillfällena. Genom att vi informerat 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt anser vi att vi uppfyllt samtyckeskravet. Även 

detta har vi informerat respondenterna om. Konfidentialitetskravet innebär att de respondenter 

som ingår i undersökningen och den information de lämnar ska behandlas konfidentiellt. Vi 

har informerat respondenterna om att de är helt anonyma i undersökningen. Nyttjandekravet 

går ut på att uppgifter från de enskilda respondenterna enbart kommer användas för 

forskningens syfte. Vi har förtydligat för respondenterna att vår uppsats endast kommer 

användas i vetenskapligt syfte. För att skydda våra respondenter har vi utgått från de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6. Resultatanalys 

Under detta avsnitt kommer undersökningens empiriska material att redovisas. Inledningsvis 

presenteras respondenterna kort därefter följer en tematiseringen och en resultatanalys av 

materialet. Respondenterna har utifrån konfidentialitetskravet fått fingerande namn.  

 

6.1 Presentation av respondenterna 

Lisa, 75 år 

Lisa är änka, har två barn och två barnbarn. Hon bor på ett äldreboende och trivs med det. På 

dagarna sköter Lisa sitt hem. Hon handlar, dricker kaffe och umgås med sina väninnor. Ibland 

kommer även barnen på besök. Det som Lisa tycker gör livet meningsfullt är att själv kunna 

laga mat, vara ute och gå långa promenader och att dricka kaffe. Hennes intressen är att 

plantera blommor och att handarbeta. Lisa ser ljust på livet trots att hon har haft flera 
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sjukdomar. Hon accepterar sitt liv som det är och känner ingen rädsla inför framtiden. Lisa 

känner sig lyckligt lottad som har sin dotter som hjälper henne med olika sysslor.  

 

Arne, 67 år  

Arne är änkling, har två barn och ett barnbarn. Han bor på ett äldreboende och tycker det är 

bra. Här finns många äldre att umgås med. Arne planerar varje dag noggrant efter att ha ätit 

frukost och diskat. Arne är handikappad och har svårt att gå ut ensam. Han har en permobil 

som hjälp i vardagen. Det som Arne tycker gör livet meningsfullt är att umgås med jämlika 

och jämnåriga. Hans intressen är att läsa och sitta framför datorn. Arne har en positiv 

framtidstro och upplever sig själv fortfarande som relativt ung. Framtiden är inget att oroa sig 

för. Arne menar att man får ta en dag i sänder och inte stressa. De dagar han upplever att han 

inte fyller någon funktion är jobbiga. Då kommer ensamhetskänslor fram men han ser det som 

en naturlig del av ålderdomen.  

 

Siv, 67 år 

Siv är ogift, har två barn och tre barnbarn. Hon bor på ett äldreboende. Siv är handikappad 

och får hjälp med dagliga bestyr. Siv tycker att det som gör livet meningsfullt är hennes barn. 

Både barn och barnbarn kommer ofta och hälsar på. Att kunna prata med vänner betyder 

mycket för henne. Hennes intressen är att dricka kaffe och umgås med vänner. Siv tycker att 

åldrandet känns skrämmande då hon ser andra äldre i 80-årsåldern. Då ställer hon sig frågan 

är det så ålderdomen ska bli?. Siv känner en tacksamhet över att hon har ett tryggt boende 

samt att personalen på äldreboendet tar hand om henne.  

 

Ingvar, 73 år 

Ingvar är ogift och har inga barn. Han bor på ett äldreboende. På dagarna promenerar han 

gärna. Ingvar är beroende av personal för att sköta sin medicinering. Det som gör livet 

meningsfullt anser Ingvar är att få var pigg och frisk. Hans intressen är att spela bingo, träffa 

vänner och fika. Att laga mat är något som han har gjort i många år och tycker är roligt. 

Personalen på äldreboendet är bra med vissa undantag. Den yngre personalen är bättre än den 

äldre som inte bryr sig lika mycket. Ingvar ser ljust på framtiden och han menar att tiden får 

utvisa vad som händer i livet.  
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Eva, 71 år 

Eva är gift och har ett barn och ett barnbarn. Hon och hennes man bor i eget boende. Dagarna 

börjar Eva med att äta frukost, läsa tidningen, bädda sängen och duscha. Sedan stryker hon, 

lagar mat och fikar. Barnbarnet är det som gör livet meningsfullt. Tidigare i livet tyckte Eva 

att det var roligt att göra utflykter och att shoppa. Nu tillbringar hon gärna sin tid i trädgården.  

Eva rädd för att hamna på sjukhem. Det vill hon inte ens tänka på. Hon är ändå optimistisk 

och hoppas att livet ska bli bättre istället för sämre. Eva menar att man måste acceptera 

sjukdom och att åldras.  

 

Karin, 74 år 

Karin är skild, har tre barn, tio barnbarn och åtta barnbarnsbarn. Hon bor i eget boende. På 

dagarna vilar hon mycket på grund av sjukdom. Karin träffar gärna sina grannar och tar 

promenader. Att få vara frisk, ha vänner och släkt gör livet meningsfullt. Hennes intressen är 

familjen som hon gärna umgås med. Karin ser negativt på framtiden. Hon lever för dagen 

eftersom hon inte vet vad som kommer att hända i framtiden. Karin tycker att hon har fått god 

hjälp av kommunen när hon var sjuk.  

 

Elvira, 75 år 

Elvira är änka, har två barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hon bor i eget boende. På dagarna 

lagar hon mat, diskar, stryker och tar hand om sin trädgård. Elvira tycker att trädgården gör 

livet meningsfullt. Utan den skulle det vara besvärlig och hon skulle känna sig ensam. Elvira 

tillbringar mycket tid där och fikar gärna med sina väninnor. Hennes intressen är förutom 

trädgården att skriva berättelser på datorn. Hon tycker även om att dansa och att spela kort. 

Elvira tänker inte så mycket på framtiden men hoppas att hon får vara pigg och inte drabbas 

av någon sjukdom. Det viktiga för henne är att barnen mår bra. Om inte de mår bra så mår 

hon själv inte bra.  

 

Oskar, 75 år 

Oskar är änkling, har tre barn. Han bor på ett äldreboende. På dagarna gör han inget särskilt. 

Barnen är det som gör livet meningsfullt annars är det inget särskilt. Oskar har inga 

fritidsintressen men tidigare var han mycket intresserad av idrott. Oskar känner ingen 

framtidstro då han känner sig gammal och väntar på att allt ska ta slut.  
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6.2 Uppsatsens tematisering 

Att tematisera är ett sätt att koppla problemformuleringen till undersökningen (Kvale, 1997, 

86). Gerotranscendensteorin och KASAM samt tidigare forskning som ingår i uppsatsen har 

varit utgångspunkten för vår intervjuguide. Efter att intervjuerna sammanställts har resultatet 

tematiserats utifrån fem teman; livet, ålderdom och hantering av åldrandet, ensamhet, socialt 

stöd samt ett aktivt liv. För att förstärka och tydliggöra våra teman har vi använt oss av citat. 

 

För att tydliggöra uppsatsens tematisering visas nedan en schematisk bild. 

 

 

 

6.2.1 Livet 

För att livet ska vara meningsfullt och innehållsrikt är familjen det mest betydelsefulla ” Det är 

barnen som gör livet meningsfullt. Min dotter kommer ofta och träffar mig, men även 

barnbarnen, en gång i veckan”. Att få vara frisk, kunna röra sig och umgås socialt är viktigt. 

Naturupplevelser skapar välmående och en meningsfull tillvaro. Handikapp och sjukdomar 

begränsar vardagen och gör det svårt att utföra olika aktiviteter.  

    

 

Det är roligt att själv kunna laga mat för jag gör det fortfarande 

och går ut och går för att röra mig och att dricka kaffe gör 

mycket för vårt sällskap. 

 

En annan respondent menade att: 

 

Ett aktivt liv 
 
 

 

Socialt stöd  

Ensamhet  

 Livet 

Ålderdom & hantering av åldrandet  
TEMATISERING 

Figur 4.Schematisk bild över uppsatsens 
tematisering. 
 
 

Källa: Egen design. 
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Ja, där är ju min trädgård. Det här huset är för stort,  men jag 

vill inte flytta för jag tycker mycket om trädgården. Där jobbar 

jag och sen så kan jag sitta där och fika. 

 

Jag har ett sådant handikapp och jag har väldigt svårt att gå ut 

ensam. Jag måste ha sällskap när jag går ut. Nu så har jag fått 

låna från landstinget en Permobil så att jag kan gå och handla 

när det är väder.  

 

Efter att ha gått i pension har tidsupplevelsen förändrats ”Ja, ibland så är det ganska tråkigt, 

det är svårt att få tiden att gå” eller ”tiden går alldeles för fort för en pensionär”. 

Pensionärslivet upplevs som skönt men att inte vara yrkesverksam kan saknas. I jämförelse 

med livet som yrkesverksam har den ekonomiska situationen som pensionär försämrats och 

begränsar livsmöjligheterna. 

 

I början tyckte jag att det var väldigt jobbigt att inte ha arbete. 

Det tyckte jag inte var roligt. Jag har alltid varit väldigt aktiv av 

mig själv.  

 

Tanken på framtiden skapar olika känslor. Att vara nöjd med livet och acceptera det som det är 

ger framtidstro ”Jag accepterar detta alltså, jag är inte rädd för det heller. Jag tycker att jag 

har haft ett roligt liv så det räcker nästan. Det låter hemskt, men så är det”. Framtiden upplevs 

som skrämmande då känslan av framtidstro och rädsla för att åldras gör sig påmind. Genom att 

ha en förhoppning om att få vara frisk och en förmåga att ta dagen som den kommer blir livet 

lättare att leva ”Det finns inget att oroa sig för. Jag tar en dag i sänder, jag stressar inte. Det 

får bli som det blir, jag tycker att det går bra.” 

 

Jag är lite rädd för åldern, jag är yngst här, jag är 67 år. Dom 

andra som bor här är 80 år och 90 år och det som skrämmer mig 

är att jag är på väg mot det hållet själv. Så kan jag tänka ibland. 

 

Jaa, det blir väl någonting i fortsättningen. Det är inte så mycket 

direkt att göra, jag tycker att det blir som det blir. Man får ju 

vänta med tiden och se vad som händer. 
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Tidigare forskning visar att sociala kontakter där familjerelationer och vänner ingår är en 

viktig del i de äldres liv (Tornstam, 1993, 243-247). Det sociala nätverket anses vara en viktig 

faktor för ett längre liv och för att delta i samhällsaktiviteter (Blane et al. 2004, 2177-2178). 

De flesta äldre har en tät kontakt med sina barn vilket ökar möjligheten till stöd och hjälp i 

vardagen. Ett hinder för att bevara de sociala kontakterna är ohälsa och funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen 2006, 309-311). Detta visar även vårt resultat. Förluster av olika slag kan 

minska upplevelse av sammanhang både i omvärlden och egenvärlden. I omvärlden där 

individen omger sig av andra människor och har en funktion att fylla. I egenvärlden där 

gemenskapen innebär att möta sig själv, sina känslor, upplevelser och sina tankar (Hagberg, 

2002, 182-183). Förluster i omvärlden kan vi koppla till vårt resultat genom att ett flertal 

anser att inte längre vara yrkesverksam saknas. Att möta sig själv i egenvärlden kan vi utifrån 

vårt resultat koppla till att handikapp och sjukdomar begränsar livsutrymmet och individen 

måste lära sig att leva med dessa.  

 

Tidigare forskning visar att förluster i ålderdomen ökar beroendet av hjälp och stöd. För att de 

äldre ska kunna utvecklas som individer är det viktigt att fokusera på välbefinnande och 

livskvalitet (Hagberg, 2002, 181-183). Detta kan vi koppla vårt resultat där handikapp och 

sjukdomar ökar behovet av stöd. Den socioekonomiska positionen är av betydelse för de i den 

yngre ålderdomen. Ekonomiskt välstånd och hälsa är grundläggande aspekter för en trygg 

ålderdom (Blane et al. 2004, 2177-2178). Utifrån vårt resultat kan vi se att den ekonomiska 

situationen som pensionär i jämförelse med det yrkesverksamma livet begränsar livs-

möjligheterna. 

 

Enligt gerotranscendensteorin menar Tornstam att det sker en perspektivförändring som för 

individen kan visa sig i ett djupare intresse för det transcendenta (Hagberg & Rennemark, 

2004, 14-16). Vårt resultat visar att naturupplevelser skapar välmående och en meningsfull 

tillvaro. Detta kopplar vi till den kosmiska dimensionen i gerotransendensteorin, vilket 

innebär att tid och rum och olika glädjeämnen i livet kan upplevas. Tornstam beskriver teorin 

utifrån ett inifrånperspektiv där förändringar i livsperspektiven framträder. En individs 

utveckling mot gerotranscendensen börjar redan i ung vuxen ålder och pågår till hög ålder. 

Det är inte alla individer som uppnår gerotranscendensen utan det är en inneboende kapacitet 

som visar sig med åldern (Tornstam, 2005, 289). Vårt resultat visar att inte känna någon 

rädsla inför framtiden utan acceptera livet som det är tyder på en positiv individuell 

utveckling mot det gerotranscendenta tillståndet.  
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I KASAM ingår tre centrala komponenter. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär en förståelse för att det som sker i livet kan förklaras. 

Hanterbarhet är de resurser som en individ har att tillgå för att klara påfrestningar i livet. 

Meningsfullhet är den förmåga och motivation som en individ känner sig ha tillgång till 

(Antonovsky, 1991, 39-41, 74, 241). Vårt resultat pekar på att flertalet ser sin tillvaro som 

begriplig genom att acceptera både sjukdomar och handikapp. Ett socialt nätverk och en 

positiv livssyn är av betydelse för att hantera sin livssituation. Att vara motiverad och känna 

sig hoppfull inför framtiden ökar meningsfullheten i livet.  

      

6.2.2 Ålderdom och hantering av åldrandet 

Det mest väsentliga rörande åldrandet är att acceptera läget som det är. ”Jo då, det går rätt 

bra tycker jag i alla fall. Man får lov att acceptera att det är på det viset som det är med 

åldrandet, det går inte att skruva tillbaka. Det kan kännas jättekonstigt, men det får man 

acceptera”. Med åldrandet följer även kroppsliga besvär och sjukdomar som begränsar livet. 

En god ålderdom innebär främst att få vara frisk men även att var nöjd med livet.  

  

Att vara något så när frisk, faktiskt som jag är nu. Att orka det 

jag orkar nu och vara med ett tag till, för att jag vill inte dö än. 

Utan jag vill vara med ett par år till och att se barnbarn när de 

kommer att växa upp. 

 

Åldrandet kan vara positivt i den bemärkelsen att man fortsätter leva livet och inte låter 

ålderdomen påverka.  

 

Nej, det vet jag inte precis. Det har påverkat mig på det viset att 

jag sitter där jag sitter. Jag kan inte göra så mycket mer av det 

här utan man får enbart leva sitt liv så här. 

 

Livet innan pensionering och nu går inte att jämföra ”Allting går sakta man kommer inte så 

långt, det gör man inte. Det är väl den skillnaden tycker jag”. Livet upplevs gå långsammare 

som äldre. Att sluta det yrkesverksamma livet innebär att gå in i en annan livsfas. Upplevelse 

av ensamhet, depressiva känslor och sjukdom har ökat med åldern. 
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Ibland så kan det kännas väldigt ensamt. Man kommer alltid till 

en punkt i livet när man känner sig nedgången. Man får 

depressions perioder som kan vara väldigt jobbiga även om jag 

klarar mig ganska bra, tycker jag själv. Ibland så får man 

nedgångar men då är det bara att bita ihop och tänka på att en 

ny dag kommer imorgon. 

 

På fritiden är det främsta intresset att träffa vänner och fika samt att umgås med familjen.  

 

Vi träffas klockan halv tre eller tre och dricker kaffe och då har 

jag bakat och vi dricker kaffe allihopa. Jag dricker inte kaffe för 

kaffet utan för att prata lite och då pratar vi inte om sjukdomar. 

Det försöker vi att glömma bort och istället prata om det som har 

hänt. Så vi har mycket roligt ihop, mycket skämt och skoj. 

 

Handikapp och sjukdomar sätter gränser i vardagen och gör det svårt att utföra olika aktiviteter. 

Det som gör vardagen värdefull, förutom att sköta hemmet, är att umgås med vänner. 

 

Ibland då så går jag till affären också och det tar faktiskt ett par 

timmar och jag har rollator och vilar mig under tiden. Om jag 

skulle orka efter att jag har handlat så ringer jag färdtjänst så 

att jag kommer hem. Så har jag väninnor som kommer från 

andra håll och mina barn kommer ibland. 

 

Tanken på framtiden skapar olika känslor. Framtiden är skrämmande då känslan av framtidstro 

och rädsla för att åldras gör sig påmind. Genom att ha en förhoppning om att få vara frisk och 

en förmåga att ta dagen som den kommer blir livet lättare att leva. Att vara nöjd med livet och 

acceptera det som det är ger framtidstro.  

 

 Ja, ja, jag tar en dag i taget. Jag tänker aldrig på döden.  Jag 

var mycket sjuk men det blev jag inte förrän jag blev 73 år,  så 

jag har haft tur i livet, men sen dess har jag varit mycket sjuk och 

haft många sjukdomar, det är cancer och jag har haft problem 

med hjärtat, mycket. Jag accepterar detta alltså, jag är inte rädd 
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för det heller. Jag tycker att jag har haft roligt liv så det räcker 

nästan. Det låter hemskt men så är det. 

 

Tidigare forskning visar att ett hälsosamt åldrande innebär att ha kontroll och känsla av att 

kunna styra över olika beslut som påverkar den egna livsutvecklingen. Om känslan av 

sammanhang är stark ser individen världen som hanterbar, meningsfull och begriplig 

(Forbes, 2001, 29ff). Det kan vi koppla till vårt resultat där individen själv genom interaktion 

med andra styr livssituationen genom att umgås och se det positiva i livet. 

Om individen kan se svårigheter som en naturlig del av livet är det lättare att uppleva 

välbefinnande i sin livssituation. Utifrån vårt resultat är det mest väsentliga rörande åldrandet 

att acceptera läget som det är. Åldrandet kan vara positivt i den bemärkelsen att individen 

fortsätter leva livet och inte låter ålderdomen påverka.  

 

Gerotranscendenteorin kan ses som en individuell positiv utvecklingsmöjlighet där självvalda 

aktiviteter och ett ökat intresse inom nya mentala områden är centralt (Tornstam, 2005, 303). 

Att åldras innebär huvudsakligen att sjukdomar och kroppsliga symtom ökar. Vårt resultat 

pekar på att åldrandet kan vara positivt i den bemärkelsen att individen fortsätter leva livet 

och inte låter ålderdomen påverka. De aktiviteter som individen väljer att ägna sig åt är 

självvalda och styrs av de förutsättningar individen har.   

 

Att avsluta det yrkesverksamma livet innebär att gå in i en ny livsfas där tid och rum 

förändras (Tornstam, 2005, 296ff). Vårt resultat visar att flertalet uppfattar att livet innan 

pensionering och nu inte är jämförbart. Där känslan av att inte vara behövd är den största 

skillnaden. Upplevelse av ensamhet, depressiva känslor och sjukdom har ökat. Om vi 

upplever att vår värld inte är begriplig, hanterbar och meningsfull mister den lätt sin mening. 

Antonovsky beskriver att en individs KASAM-styrka har en avgörande betydelse för om 

kroniska stressorer i livssituationen kommer påverka hälsan eller inte (Antonovsky, 2005, 58-

59). 
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6.2.3 Ensamhet 

Ensamheten kan kännas jobbig ”Jag tycker att det är jobbigt, man vill ha kontakt hela tiden” 

men den kan även uppskattas ”Ja, det är inget problem för mig, jag trivs också att vara 

ensam, jag ställer inga krav på mig det har jag inte. Vill jag ha sällskap så har jag sällskap”. 

Ensamhet kan vara att inte ha någon att prata med och att livet inte är som det var tidigare. 

Ensamhetskänslor behöver inte komma fram alls. 

 

Jag känner aldrig ensamhet! Det är väl många som kanske 

tycker att de är kanske ensamma och har tråkigt, så känner 

aldrig jag. Om jag är ensam hemma någon gång ibland, det gör 

mig ingenting, bara det inte blir alltför länge. Det är väl att vi är 

två men om man vore själv då kanske skulle man känna mer 

ensamhet. 

 
De känslor som kommer fram vid ensamhet är ledsamhet, oro, tomhetskänslor 

och nervositet ”Man sitter bara och tittar på väggarna och ingenting annat. Det 

blir ju på kvällarna så jämt”. 

 

Ja, då tänker jag bara på min fru, då känner jag mig väldigt 

ensam. I början var det skitjobbigt, när jag hade flyttat hit. Jag 

har rum där inne och mitt sovrum har jag här. Då hade jag 

mardrömmar att jag tyckte att hon låg därinne och ropade på 

mig, det var ju jobbigt. 

 
Det finns olika sätt att hantera sin ensamhet. Främst söker man social kontakt, motionerar och 

utför sysslor i hemmet ”Oj, då tar jag cykeln och cyklar och på vintern kan jag ta en 

promenad eller ringer till någon, så det är inga problem”. Det finns även andra sätt att 

hantera ensamheten. Det kan vara att se på film eller syssla med sin hobby ”Jag försöker bara 

att få tiden att gå, sedan så håller jag på ganska mycket med korsord”.  

  

Då larmar jag på personalen för jag vill gå ner och då ser jag 

personalen som är där. Varje kväll så åker jag ner och sitter där 

vid TV:n istället och då ser jag personal kommer och går. 

Personalen de bjuder också på kaffe då. Det är mitt lilla plus 
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som jag tycker kan vara roligt att ha. Jag ringer även till mina 

väninnor om jag skulle känna mig ensam. 

 
Då försöker jag titta på en film eller någonting annat för att 

skingra bort de där dumma tankarna som kan komma. De där 

tankarna som inte bör komma, då sitter jag och tittar på film. 

 
Tidigare forskningsresultat tyder på att begreppet ensamhet är mångfacetterat. Upplevelse av 

att tiden går långsamt kan vara ett tecken på att individen har tråkigt och inte har 

betydelsefulla aktiviteter att ägna sig åt (McCamish-Svensson, 2002, 59, 92-93). Vårt resultat 

visar att flertalet individer aktiverar sig för att tränga bort de ensamhetskänslor som kommer. 

De ägnar sig åt fysiskt aktivitet, tv-tittande, tar kontakt eller besöker någon. Det visar även 

tidigare forskning där individen vid ensamhet utför fysisk aktivitet, tv-tittande eller söker 

social kontakt (Tornstam, 1988, 4-6). Tidigare forskning visar att positiva ensamheten är den 

ensamhet som är självvald och som individen mår bra av (Tornstam, 1988, 1).  

I vårt resultat framkom det att ensamhet inte behöver vara en negativ upplevelse. Den positiva 

ensamheten ger möjlighet för en individ att utveckla sitt inre liv. Tidigare forskning visar att 

olika känslotillstånd som depression, rastlöshet och melankoli är känslor som kommer fram 

vid upplevelse av ensamhet (Tornstam, 1988, 4-6). Vårt resultat tyder på att de känslor som 

kommer fram vid ensamhet är ledsamhet, oro, tomhetskänslor och nervositet.  

 

Utifrån gerotranscendensteorin kan transcendens ses som ett u-format, vilket är kopplat till 

levnadsålder, där gränsen mellan verklighet och fantasi är flytande (Tornstam, 2005, 289). 

Vårt resultat tyder på att ensamhet kan framkalla en ny dimension av en individs inre liv, där 

verklighet och fantasi sammanförs. 

 

Enligt KASAM är det väsentligt att både acceptera och förstå att vi själva har ansvar för vårt 

handlande och att detta påverkar våra livsmål (Antonovsky, 2005, 130). Det kan kopplas till 

vårt resultat tar flertalet individer eget ansvar för att minska den negativa upplevelsen av 

ensamhet.  
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6.2.4  Socialt stöd 

Familj och vänner är de sociala kontakter som fyller funktionen som socialt stöd. 

 

Det är mina barn och barnbarn plus de boende här på 

äldreboendet. Det är mina sociala kontakter. Grabben, han är ju 

hit nästan varje dag och håller koll på sin farsa. 

 

Jag har en nära vän. Hon är ju väldigt bra hon, lite äldre också 

är hon än mig. Jag umgås väldigt mycket med henne. Vi brukar 

också prata med varandra när vi känner oss ensamma. 

 

I tidigare forskning beskrivs att de allra flesta äldre har en tät kontakt med sina barn vilket 

ökar möjligheterna till stöd och hjälp i vardagen (Socialstyrelsen, 2006, 309ff). De äldre 

beskriver positiva upplevelser av sociala kontakter. De sociala kontakterna utgörs av 

familjerelationer, relationer till arbetskamrater och vänner (Tornstam, 1993, 243-245). 

De äldre har tillfredsställande kontakt med sina vänner trots att antalet vänner med tiden av 

naturliga skäl minskar. De flesta är nöjda med sina sociala kontakter och flertalet har en god 

vän att tala med. Antalet kontakter är av mindre betydelse. Det kan räcka med ett fåtal om de 

upplevs som meningsfulla. De sociala kontakterna kan vara i form av besök men även som 

telefonkontakt (Holmén & Furukawa, 2002, 268-269). Tidigare forskning pekar även på att 

det är betydelsefullt att kunna ge mening och värde åt ålderdomen för att känna sig som en 

helhet i ett sammanhang (Hagberg, 2002, 181). Vårt resultat tyder på att familj och vänner är 

det som ger ett meningsfullt liv och sammanhang i tillvaron och utgör det sociala stödet. Det 

viktiga är inte ett stort socialtnätverk utan nära relationer till familj och vänner. Detta kan 

kopplas till gerotranscendensteorin där individen blir mer selektiv när det gäller sociala 

kontakter (Tornstam, 2005, 282) och KASAM där det sociala stödet ökar meningsfullheten 

och utgör resurser för att möta olika krav i livet (Antonovsky, 1991, 30-41).  

 

6.2.5 Ett aktivt liv 

Efter tematisering av vårt resultat framkom ytterligare ett tema ”ett aktiv liv”. Vid 

utformandet av intervjuguiden var detta tema inte aktuellt utan uppmärksammades först vid 

analys av datamaterialet. Temat upplevdes som en naturlig del av resultatet då det ger en 

ytterligare dimension av upplevelsen av ålderdom. Trots sjukdom och kroppliga besvär utförs 
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egenvalda aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Någon koppling till tidigare forskning 

rörande detta tema finns inte under kapitel 4 då temat konstruerades i efterhand.  

 

 

Nej, det vet jag inte precis. Det har påverkat mig på det viset att jag 

sitter där jag sitter. Jag kan inte göra så mycket mer av det här utan 

man får enbart leva sitt liv så här. 

 

Sen nu på senare år då blir det hemma som man måste göra och det 

tar nästan all min kraft för jag är reumatiker och har konstgjorda 

leder i knän och i höft. Det har begränsat vad jag orkar, men jag 

försöker så gott det går. 

 

Enligt gerotranscendensteorin ger egenvalda aktiviteter en positiv utvecklingsmöjlighet för 

individen (Tornstam, 2005, 289). Det kan vi även finna i vårt resultat där de äldre trots 

begränsningar har en vilja till att utför egenvalda aktiviteter. 

 

Enligt KASAM innebär meningsfullhet att känna motivation, vilket gör det lättare att klara av 

påfrestningar i livet som utmaningar istället för bördor (Antonovsky, 1991, 39-41). Detta kan 

kopplas till vårt resultat som visar att individen utifrån egna förutsättningar bemästrar sin 

livssituation och göra det bästa av den. 

 

7. Diskussion 

I avsnittet nedan följer resultat- och metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I avsnittet nedan kommer en resultatdiskussion att föras avseende uppsatsens frågeställningar 

och resultat. Den första frågeställningen berör upplevelsen av de äldres ålderdom. Den andra 

frågeställningen berör hur de äldre hanterar sitt åldrande. Ålderdom och åldrande kan ses ur 

olika teoretiska nivåer på mikro och makronivå. På mikronivå är det den enskilde individen 

som är i fokus medan makronivån utgår från samhällsstrukturer. De makroteoretiska 

faktorerna styr på vilket sätt verkligheten ter sig på individ och gruppnivå (Tornstam, 2005, 

20).  
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Vilken upplevelse har de äldre av sin ålderdom? 

Resultatet i vår undersökning visar att tidsupplevelsen efter pensionering förändras och att 

individen går in i en annan livsfas. Att inte vara yrkesverksam kan saknas hos respondenterna. 

Detta kan vi koppla till tidigare forskning pekar på att det under ålderdomen förekommer 

förluster olika slag. Dessa förluster kan vara att förlora sociala relationer och känslan av att 

ingå i ett sammanhang (Hagberg, 2002, 181). Ett flertal av de äldre i vår undersökning 

beskriver åldrandet som sorgset och tråkigt. De känner även en rädsla inför åldrandet och för 

att mista sin framtidstro. Både sjukdomar och kroppsliga symtom ökar med åldern. Även i 

tidigare forskning framkommer det att med ökad ålder följder kroppsliga begränsningar som 

gör att de äldre måste förlita sig på närstående och av samhället (Holmén & Furukawa, 2002, 

268-269). Vidare kan vi i vårt resultat se att åldrandet kan vara positivt i den bemärkelsen att 

individen fortsätter leva livet och inte låter ålderdomen påverka. Där individen trots 

begränsningar utför aktiviteter efter egen förmåga. Detta kopplar vi till Lazarus och Lazarus 

som beskriver att om individen ser realistiskt på sin situation leder det till att man gör det 

bästa av den. Att inta ett positivt synsätt underlättar vid motgångar i livet (Lazarus & Lazarus, 

2006, 202-204).    

 

Vårt resultat visar att ensamheten kan kännas svår att hantera men även att den kan 

uppskattas. Det tyder även tidigare forskning på som beskriver den positiva ensamheten som 

en självvald ensamhet och en ensamhet som individen mår bra av. Det är fler kvinnor än män 

som söker denna form av ensamhet (Tornstam, 1988, 1). Ensamhet för ett flertal respondenter 

innebär att inte ha någon att prata med och att livet inte är som tidigare. De känslor som 

kommer fram vid ensamhet är ledsamhet, oro, tomhetskänslor och nervositet. Men 

ensamhetskänslor behöver inte komma fram. Tidigare forskning beskriver att upplevelse av 

ensamhet, depressiva känslor och sjukdomar ökar med åldern (Tornstam, 1988, 4-6).  I vårt 

resultat kan vi se att ingen respondent i samband med ensamhet beskriver en avsaknad av 

intimkontakt. Denna form av ensamhet beskriver Weiss (i Andersson, 2002) som emotionell 

isolering. Där en längtan av känslomässig närhet till andra människor inte blir uppfylld 

(Andersson, 2002, 148).  

 

Vårt resultat rörande hur de äldre upplever sin ålderdom kan kopplas till 

gerotranscendensteorin där Tornstam menar att det sker en perspektivförändring som kan 

visa sig i ett djupare intresse för det transcendenta. Tornstam beskriver teorin utifrån ett 

inifrånperspektiv där förändringar i livsperspektiven framträder. Utifrån 
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gerotranscendensteorin kan transcendens ses som ett u-format, vilket är kopplat till 

levnadsålder, där gränsen mellan verklighet och fantasi är flytande (Hagberg & Rennemark, 

2004, 14-16). Detta kan kopplas till tidigare forskning där handlingsdimensionerna för de 

äldre minskar i betydelse samtidigt som den existentiella dimensionen får ökad betydelse 

(Hagberg, 2002, 181-182). Det som vi utifrån gerotranscendensteorin inte har kunnat kopplat 

till vårt resultat är ett transcendent tillstånd. Där individen ska ha funnit ett ökat intresse för 

existentiella frågor inom nya mentala områden. Vi menar utifrån vår studie att detta kan ha 

sin förklaring i att de yngre äldre i den tredje åldern inte ännu har nått ett transcendent 

tillstånd.  

 

Antonovsky beskriver att det är viktigt att både förstå och kunna acceptera att det är vi själva 

som individer som har ansvar för vårt  handlande, vilket påverkar våra livsmål. Om individen 

inte upplever sin värld som påverkbar mister den lätt sin mening (Antonovsky, 2005, 130, 

177-178). Ett flertal respondenter i vår undersökning uttrycker att det är de själva som 

individer som måste ta ansvar för både sitt liv och sitt handlande.  

 

Hur hanterar de äldre sitt åldrande?       

Utifrån vårt resultat är förmågan att ta dagen som den kommer en strategi för att hantera sitt 

åldrande. Att var nöjd med livet och acceptera det som det är ger framtidstro. Tidigare 

forskning visar att en viktig aspekt av ett hälsosamt åldrande är känslan av att ha kontroll över 

och kunna styra beslut som inverkar på den egna livsutvecklingen (Forbes, 2001, 29).  

 

Vårt resultat visar att det finns olika sätt att hantera sin ensamhet. Främst söker individen 

social kontakt, motionerar och utför sysslor i hemmet. För att hantera sin ensamhet använder 

sig de äldre i vår undersökning sig av aktivhantering och emotionella strategier. Dehlin (i 

Dehlin at al. 2000) redogör för fyra huvudstrategier vid coping; aktiv-, passiv- och 

undvikande hantering samt emotionella strategier. Det innebär att individen själv bearbetar 

och bemästrar sin situation men även att känslouttryck förekommer som sorg och saknad. De 

strategier som inte framkom var passiv- och undvikande hantering. Där individen överlämnar 

sin hantering av situationen till andra och förnekar den (Dehlin at el. 2000, 232-235).  Utifrån 

vårt resultat är familj och vänner de sociala kontakter som fyller funktionen som socialt stöd. 

Tidigare forskning tyder på att de flesta äldre har en tät kontakt med sina barn vilket ökar 

möjligheterna till stöd och hjälp i vardagen (Socialstyrelsen, 2006, 309-311). De sociala 

kontakterna utgörs både av familjerelationer och relationer till arbetskamrater och vänner 
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(Winqvist, 1993, 243-245). De individer som upplever ett starkt socialt stöd är mer sällan 

deprimerade, mindre ensamma och mer tillfredsställda med sitt liv (Kahn at el. 2002, 11). De 

flesta äldre upplever en god och tillfredsställande kontakt med sina vänner (Homén & 

Furukawa, 2002, 268-269). Vårt resultat visar att de äldre trots sjukdom och kroppliga 

begränsningar utför egenvalda aktiviteter utifrån egna förutsättningar. Detta har vi inte kunnat 

koppla till vår tidigare forskning. Vårt resultat avseende hur de äldre hanterar sitt åldrande kan 

utifrån gerotranscendenteorin ses som en individuell positiv utvecklingsmöjlighet. 

 

Enligt Tornstam ska gerotranscendensteorin inte ses som en teori som ska ersätta andra teorier 

inom området. Teorin är av betydelse för det mänskliga åldrandet då den ger förutsättningar 

för nya förståelseformer. Det livsmönster som karaktäriserar livet i medelåldern behöver inte 

vara kopplat till ett gott åldrande. Ett perspektiv som talar mot gerotranscendensteorin är 

aktivitetsteorin, som enligt Tornstam, utgår från att den åldrande individen har samma behov 

som i medelåldern. Genom att vara aktiv motverkas förluster av olika slag som följer den 

åldrande individen (Tornstam, 2005, 120-121).      

 

Anonovsky menar att komponenten meningsfullhet är den allra viktigaste. Meningsfullhet 

innebär en förmåga till motivation samt förståelse för den egna världen (Antonovsky, 2005, 

39-41, 74, 241). Vårt resultat visar att individen trots sitt åldrande möter sig själv och livet 

med engagemang.                                                                                                                                                                   

 

För att inte enbart belysa åldrandet ur ett mikroperspektiv utan även ur ett makroperspektiv 

har vi uppmärksammat artikeln ”Ageism – ett hot mot det ”goda åldrandet” på 2000-talet”. 

Ageism innebär att de äldre utifrån sin ålder diskrimineras och att detta inverkar på för-

ståelsen av åldrandet som process hos både yngre och äldre. Angus & Reeve menar att våra 

uppfattningar om de äldre inte har utvecklats i samma takt som det övriga samhället. Stereo-

typa normer finns fortfarande kvar i och inverkar på den sociala världen. För att utmana 

vedertagna stereotypa attityder som är kopplade till livet som äldre, är det av betydelse med 

forskning som är kritisk och självreflekterande.  

 

Öberg och Tornstam beskriver i sin artikel ”Youthfulness and Fintness – Identitey Ideals for 

All Ages” hur livsloppet kan ses som en social institution som i samband med samhällets 

modernisering har förändrats. Att åldras i ett ”grånande samhälle” som ett kollektivt fenomen 

är historiskt nytt. Allt fler äldre upplever sig som yngre än vad de egentligen är och ser 
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åldrandet som något som inte berör dem. Att bete sig mer ungdomligt, vara aktiv och 

oberoende blir en förfinad form av ageism. Vår undersökning visar att de äldre i den tredje 

åldern vill vara aktiva utifrån den egna förmågan. Enligt Öberg lever vi den största delen av 

vårt liv i den tredje åldern. Där de äldre blir mer individualiserade och till handlande subjekt 

(Öberg, 2005, 20, 23).  

 

7.2 Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att skapa en förståelse för de äldres upplevelse av ålderdom samt att 

belysa hur de äldre hanterar sitt åldrande. För att uppnå syftet användes den kvalitativa 

analysmetoden. Den fenomenologiska ansatsen har varit vår utgångspunkt för att utforska 

upplevelsen av fenomenet ålderdom. I den fenomenologiska undersökningen är det individens 

känsla och upplevelse som utgör grunden för tolkning av ett fenomen (Hartman, 1998, 246).  

Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide för att få svar på våra forskningsfrågor 

och för att besvara studiens syfte. Intervjuguiden har varit ett hjälpmedel vid intervjuerna. För 

att få valida svar i undersökningen har vi utgått från våra frågeställningar för att undersöka det 

vi avser att undersöka (Kvale, 1997, 258-259). En brist i undersökningens validitet är frågan 

gällande; vilka känslor kommer fram hos dig när du känner dig ensam? (bilaga 2). Frågan 

kunde ha formulerats på ett tydligare sätt för att inte misstolkas. Det som framkom av 

respondenternas svar var tankar om ensamhet och inte känslor. För att förstärka reliabiliteten i 

vår undersökning är frågorna i intervjuguiden klara, koncisa och utformade så att 

respondenten inte har uppfattat dem som ledande. Dessa frågor har vi följt vid samtliga 

intervjutillfällen och vi har inte behövt komplettera dessa med några följdfrågor. Detta bidrar 

till att öka undersökningens tillförlitlighet.  

 

I den fenomenologiska undersökningen bildar olika meningsbärande enheter  

innebördskategorier, kluster. För att finna fenomenets essens utgår forskaren ifrån dessa 

kluster. I vår undersökning har vi utgått ifrån av oss konstruerade teman. Utifrån dessa teman 

har vi sökt efter likheter i respondenternas utsagor.  

 

Urvalet är baserat på bekvämlighetsurval, vilket är det enklaste sättet att få tag i utvalda 

respondenter. Vår tanke var att intervjua personer boende på servicehus, men då 

respondenterna i åldersgruppen 65 till 75 år var svåra att få tillgång till, kom även personer i 

egenboende att ingå i undersökningen. Alla utom en respondent var ensambonde. Detta har 

lett till att svaren på frågan gällande; vad är ensamhet för dig (bilaga 2) har urskiljt sig från 
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övriga svar. För att underlätta för respondenterna skulle vi i informationsbrevet ha tagit 

hänsyn till eventuella synsvårigheter och gjort texten större.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Den tidigare forskning som vi tagit del av har främst utgått från de äldre äldres hälsa och 

välbefinnande. Vi upplever att det saknas forskning som är inriktad på de yngre äldres 

upplevelse av ålderdom och åldrande. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra 

en jämförelse mellan etnisk svenska och andra kulturella grupper i den tredje åldern om deras 

upplevelse av ålderdom. I vår undersökning var det endast en person som var sammanboende 

och hennes svar urskiljde sig i vissa frågor från de övrigas. Därför skulle det vara intressant 

att studera hur sammanboende äldre upplever ålderdomen.   
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