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Befolkningens livslängd ökar både i Sverige och resten av världen. Människor i 
högre ålder påverkas av ålderism, vilket leder till ett snävt och förminskande synsätt
i samhället gentemot äldre människor. Uppsatsens syfte är att skildra äldre 
människors livsberättelser och genom dessa undersöka vad intervjupersonernas 
uppfattning är kring deras åldrande samt vad de har lärt sig av viktiga erfarenheter i
livet och vad de har lärt sig av att berätta om sitt liv. Studien är baserad på kvalitativ
metod med livsberättelser som intervjuform. Resultatet visar en positiv syn på det 
egna åldrandet samt en självständighet och kapacitet att hantera kriser i livet. Att 
berätta om sitt liv främjade reflektion som inte förekom lika ofta i vardagslivet, 
värderingar stärktes och synen på personliga egenskaper förändrades. Individernas 
livsberättelser visar en nyansering till stereotypiska bilder i samhället. Resultatet 
analyserades utifrån teorin biografiskt lärande, för att se vad kvinnorna har lärt sig 
av sin erfarenheter, självreflektion och interaktion med andra. 

Nyckelord: Äldre människor, åldrande, stereotyper, lärande, livsberättelser



1 Inledning
Enligt Socialstyrelsen (2016) har Sverige en befolkning vars livslängd ökar, samt att 
fler och fler människor lever upp till 100 års ålder. År 1970 var det totalt 127 
individer som blev 100 år och år 2014 hade antalet ökat till 1953 individer. Enligt 
statistiska centralbyrån (2015) kommer antalet människor i Sverige som är över 80 år
att vara över en miljon år 2045. Även World Health Organization (WHO, 2015) 
rapporterar att människor över hela världen blir äldre. Idag lever 125 miljoner 
människor som är 80 år eller äldre och år 2050 kommer siffran ha ökat till 434 
miljoner.

Ett längre liv skapar fördelar för både individen och samhället, chansen att till 
exempel vidareutbilda sig, byta karriär eller ägna sig åt en tidigare bortprioriterad 
hobby blir möjlig. Om människor kan leva längre i en stödjande miljö, så kommer 
äldre människors liv inte vara så olika yngre människors liv. Förutom de biologiska 
förändringar som kommer med åldrandet så tillkommer andra förändringar i livet 
som t.ex. pensionering, flytt till ett hem som passar individens behov bättre, att ens 
partner och/eller vänner går bort. (WHO, 2015). 

Ett vanligt antagande gentemot människor i högre ålder är att de ses som beroende 
och svaga, vilket är attityder som kan leda till åldersdiskriminering (WHO, 2015). I 
en interpellation på Sveriges riksdags hemsida (2017), som handlar om äldre 
människor i arbetslivet, skrivs det bland annat om att diskriminering mot äldre 
människor är vanligt i Sverige. Andersson, Harnett, Jönson & Iwarsson (5 juni, 2017) 
skriver i en debattartikel i Sydsvenskan att 70åringar idag kan jämföras med 50
åringar på 70talet, majoriteten äldre är friska och aktiva. Tidigare forskning visar att
det finns förutfattade meningar kring äldre människor. Den stereotypiska bilden är 
snäv och baserad på okunskap. Genom att samla alla äldre människor i en grupp 
missas de olikheter som finns hos individerna (Andersson, Harnett, Jönson & 
Iwarsson, 5 juni, 2017). Detta resulterade i intresset att göra en undersökning som 
lyfter äldre människors lärande och erfarenheter. 

Det är av betydande samhällsnytta att forskningen angående äldres situation 
utvecklas och nyanseras utöver den forskning som inriktas mot vård och 
omsorgsbehov. Utifrån att befolkningen blir allt äldre krävs mer forskning kring vår 
syn på åldrandet och äldres roll i samhället. Stereotypa förhållningssätt kring vad 
det innebär att vara äldre skymmer sikten för betydelsefulla individuella skillnader. 
Genom att lyfta fram olikheter breddas och fördjupas kunskapsläget kring äldres 
situation vilket kan leda till en mer positiv syn på åldrande. Skildrande av äldre 
människors livsberättelser kan bidra till att nyansera vår syn på åldrandet och de 
stereotypiska bilder som finns. 
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2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att skildra äldre människors livsberättelser och genom dessa 
undersöka vad intervjupersonernas uppfattning är kring sitt åldrande samt vad de 
har lärt sig av viktiga erfarenheter i livet och vad de har lärt sig av att berätta om sitt 
liv. 

Frågeställningar

i) Vad är intervjupersonernas uppfattning kring sitt åldrande?

ii) Vad har intervjupersonerna lärt sig av viktiga erfarenheter i livet?

iii) Vad har intervjupersonerna lärt sig av att berätta om sitt liv?

3 Tidigare forskning
Det finns mycket forskning kring äldre människor som inriktas på äldreomsorgen, 
inkludering i arbetslivet samt psykisk och fysisk ohälsa. Fokus i denna studie är 
äldre människors egna reflektioner kring sitt åldrande, lärandet i livserfarenheter 
samt stereotypiska bilder av äldre. 

Till en början gjordes sökningar på Swepub men fler sökträffar fanns i databasen 
ERIC. Sökorden som ledde till att forskningen i denna studie hittades är ageing 
AND learning, stereotypes elders, elders perspective, ageist stereotypes. Samtliga är 
refereegranskade. Antal träffar var följande:

Sökord Antal träffar

ageing AND learning 786

stereotypes elders 25

elders perspective 105

ageist stereotypes 24

Träffbilden till trots var det endast ett fåtal av träffarna som var relevanta för denna 
studie. De valda forskningsartiklarna har för avsikt att främst presentera forskning 
kring äldre som berör lärande utifrån deras perspektiv och deras reflektioner kring 
åldrandet. 

3.1 Förutfattade meningar om äldre

Forskningen som presenteras under den här rubriken beskriver de vanligaste 
förutfattade meningarna om äldre, vilka negativa följder dessa stereotyper ger samt 
hur de kan utmanas.   

Lee (2012) genomförde en studie vars syfte var att genom användandet av film 
utmana och upplösa stereotyper av äldre människor. Studien delades in i två faser, i 

2



det första stadiet analyserades studenternas egna reflektioner gentemot stereotyper 
kring äldre och i det andra stadiet undersöktes det om de första reflektionerna 
förändrades. Studenterna som deltog i undersökningen fick i början läsa om 
åldrandet i sig, för att sedan spendera mycket tid hos äldre människor boendes på 
ett ålderdomshem. Studenternas upplevelser kring åldrandet och ålderism låg i 
fokus, och i början av undersökningen syntes tydliga fördomar hos studenterna 
riktat mot äldre människor i åldrarna 60 år och uppåt.

I studien visade det sig att studenterna blev förespråkare för att utmana ålderism 
och att det utmynnade i nära vänskap med de äldre. Den här forskningen visar 
tydligt hur ungdomar ser på äldre människor före och efter mötet med dem, vilket 
visar hur vi kan utmana våra stereotypiska bilder och ålderism (Lee, 2012).

Thornton (2002) uppger vanliga stereotyper gentemot äldre, att de har sämre mental 
skärpa och försämrad förmåga att förstå, inte är kapabla till lärande eller förändring,
att de har en passiv livsstil, är likgiltiga och asexuella, att de är ledsna samt 
deprimerade och ensamma (ibid.).

3.2 Äldres perspektiv och lärande 

Forskningen som presenteras under den här rubriken handlar om hur äldre ser på 
sitt lärande och hur äldres livsberättelser vittnar om att må bra i högre ålder. 

Tam & Chui (2015) undersöker i sin studie hur äldre ser på sitt egna lärande i 
samband med åldrandet. Lärande i högre ålder definieras som en process där man 
tillsammans med andra reflekterar över, bekräftar, transformerar, ger mening åt och 
försöker applicera den nya erfarenheten till redan existerande kunskap.

Ett av studiens syfte var att lyfta fram hur äldre människor i Hong Kong själva såg 
på lärande och åldrande. Det andra syftet var att undersöka hur och om äldre 
människor engagerar sig i lärande i organiserade former. Det tredje syftet var att se 
om det kan finnas svårigheter för äldre människor till lärande och det fjärde syftet 
var att undersöka kopplingen mellan äldre människors mående och lärande. 

Studien bidrar till insikt om erfarenheter och olika perspektiv som äldre har gällande
åldrande och lärande. Det finns dock mycket få studier som har fokuserat på just 
biografiskt lärande ur äldre människors perspektiv (Tam & Chui, 2015).

Beverly Hardcastle Stanford (2006) har gjort en studie som handlade om 
livsberättelser från kvinnor i åldrarna 7090 år med fokus på hur de ser på sitt 
åldrande. Eftersom livslängden ökar fokuserade den här studien på hur äldre kan 
bibehålla en hög livskvalitet under de extra år som vi lever. Studien undersökte 
äldres kunskap och erfarenhet och diskuterade frågan på vilket sätt övriga samhället
kan ta tillvara dessa livsberättelser. Att använda sig av äldres perspektiv kan hjälpa 
både äldre vuxna, unga vuxna och nya pensionärer.
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Ett av målen med studien var att hitta äldre med hög livskvalitet, för att motarbeta 
den ålderism som finns i USA. Studien inriktade sig på kvinnornas livserfarenheter. 
Ett av de sex olika teman som återfanns i samtliga intervjuer var viljan att lära sig. I 
två av intervjuerna framgick att deras förmåga att bibehålla en hög livskvalitet i hög 
ålder hörde ihop med deras förmåga att hantera svåra händelser och faser i livet. 
Flera av kvinnorna sa att det är viktigt att lära sig av sina misstag och reflektera över 
dem. Forskaren menar att de viktigaste fynden var att kvinnorna hade genomgått 
extra svåra faser i sitt liv som de varit tvungna att hantera samt deras vilja att 
fortsätta lära sig (Beverly Hardcastle Stanford, 2006). 

4 Teori
Detta kapitel presenterar den teori som används i undersökningen, biografiskt 
lärande. Valet av teori grundar sig på att undersökningen handlar om lärande 
utanför formella utbildningsinstitutioner samt hur människor reflekterar och lär sig 
av förändringar i livet. Eftersom att intervjuerna utgår från äldre människors 
livsberättelser passar just biografiskt lärande då teorin handlar om hur vi människor 
reflekterar och organiserar våra erfarenheter.

4.1 Biografiskt lärande

Biografiskt lärande presenterades av sociologen Alheit under 90talet och fokuserar 
bland annat på användandet av självbiografiska berättelser, i synnerhet användes 
biografiskt lärande i utbildningssyfte med inriktning på att människors 
livserfarenheter bör integreras med vuxenutbildning (Hallqvist, 2014).

Biografiskt lärande definieras som en prestation av individen där denne reflekterar 
över och organiserar erfarenheter på ett sätt som gör att denne också skapar ett 
sammanhang, identitet, en mening i dennes livshistoria. Biografiskt lärande handlar 
om hur människors livsbana utvecklas genom interaktion mellan individen och 
sociala sammanhang (Alheit & Dausien, 2002).

Alheit (2009) förklarar att biografiskt lärande är ett mikroperspektiv, människan är 
en biografisk individ som har en grundkänsla av att vi själva är de som planerar och 
strukturerar våra liv. Även om saker inte går som vi vill eller förväntar oss, 
korrigerar vi våra planer i livet med intrycket om att vi ensamma har makten över 
våra liv, att vi har en slags handlingsplan. Det handlar inte endast om de stora 
drömmar och planer vi har (till exempel drömjobbet, karriären, husköp, finna en 
partner) utan även de små valen i vår vardag som vad vi ska äta för mat eller vilket 
program vi ska se på tv. Allt detta upprätthåller vår tro om att vi själva har kontroll 
över våra liv. I realiteten blir vi påverkade av strukturella processer i vårt liv som vi 
inte har någon kontroll över. Vi kan bli sjuka, arbetslösa, förlora någon vi älskar eller
våra ägodelar. 

Den självständighet och inflytande vi tror att vi har är underordnad de strukturella 
processer som finns i vår biografi och dessa kan vi endast påverka i mycket liten 
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omfattning genom t.ex. skola, yrkesutbildning eller olika banor i livet menar Alheit 
(Illeris, 2009). Det viktiga är emellertid att vår grundläggande känsla, att vi kan 
påverka vår biografi, inte behöver stå i konflikt med det faktum att större delen av 
våra liv mer eller mindre är bestämda. Det kan vara så att denna känsla är en slags 
dold ”mening”, en intuition som, trots alla motsägelser säger att vi fortfarande har 
makten över våra liv. Vi underhåller denna idé av oss själva just på grund av de 
strukturella begränsningar som t.ex. socialt och etniskt ursprung, kön och det 
samhälle vi lever i. Struktur och individ bildar en viktig kombination (Illeris, 2009). 

Lärande sker inte endast i organiserade former, det sker också i till exempel det 
vardagliga, i livserfarenheter och kriser. Detta innebär att livslångt lärande alltid är 
sammanflätat med en specifik biografi. Utan biografi kan man inte lära sig (Alheit & 
Dausien, 2002). 

Tedder & Biesta (2007) beskriver i sin forskning lärande som sker genom att leva sitt 
liv. De intresserar sig för en inriktning som menar att biografiskt lärande kan handla 
om att själva livet blir någonting en kan lära sig av. I sin studie ser de på biografiskt 
lärande ur ett narrativt perspektiv. En viktig del av livslångt lärande är hur 
människor lär sig från sina liv och genom detta lär sig för sina liv och vilka slags 
processer som människor behöver och har möjlighet att engagera sig i (ibid.).

Tedder & Biesta (2007) skriver vidare att biografiskt lärande är ett sätt att konstruera 
mening och äkthet från människors erfarenheter av en modern värld som konstant 
förändras. Det är också ett sätt att ge plats till marginaliserade människors historier 
och inte bara fokusera på lärande i formella utbildningar utan även få med de 
kognitiva och reflexiva delarna i lärandet. Studien visar ett samband mellan 
förändring, övergångar i livet och biografiskt lärande (ibid.).

Enligt Hallqvist (2014) är begreppet biografiskt lärande intressant bland annat då det
är en helhetssyn som innehåller formella och informella inlärningsprocesser, 
känslomässiga, existentiella och kognitiva synvinklar och förenar både 
undermedvetna och medvetna dimensioner. Biografiskt lärande handlar också om 
att människor inte endast reflekterar över till exempel händelser utan också om sig 
själva. Genom att organisera erfarenheter och reflektera kring sin livsberättelse så lär
sig människor nya sätt att se på sitt liv (ibid.).

5 Metod
I metodkapitlet presenteras och diskuteras explorativ ansats baserad på kvalitativ 
metod samt livsberättelser som intervjuform som valts för studien. 

5.1 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod kännetecknas av att ett djup eftersträvas i undersökningen samt en 
helhetsbild där forskaren bättre kan förstå sammanhang i sociala processer. I mötet 
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med intervjupersonen kan en typ av relation skapas som kan vara svårare att nå i en 
kvantitativ undersökning (Holme & Solvang, 1997).

Kvale & Brinkmann (2014) påtalar att den kvalitativa intervjun handlar om att se ur 
individens perspektiv, att se och förstå världen ur dennes ögon. Ahrne & Svensson 
(2015) skriver att för att få kunskap om samhällets fenomen är samhällsforskaren 
beroende av andra människor och ett sätt att nå kunskapen är genom intervjuer.

Kvalitativ metod valdes i denna undersökning för att se åldrande och lärande ur 
äldre individers perspektiv, då huvudsyftet var att undersöka hur människor i högre
ålder reflekterar kring just detta. 

5.2 Livsberättelser

Livshistorier, livsberättelser, självbiografier går in i varandra och Ahrne & Svensson 
(2015) förklarar att de ”alla betecknar en berättelse skapad som en social handling.” 
(s. 55) Vidare redogör de att livsberättelser innebär att individen fritt berättar om sitt 
liv, med sina egna ord, så mycket som denne kommer ihåg och så ärligt som möjligt. 

Ahrne & Svensson (2015) förklarar att livsberättelsen är inte en exakt återgivning av 
det levda livet. Den återspeglar inte verkligheten utan verkligheten skapas också 
genom livsberättelser, språket blir ett sätt att organisera och forma livet. När en 
individ berättar om sitt liv finns en förförståelse och under tiden som individen 
berättar om livet så skapas ny förståelse av sitt liv. Livsberättelser kan med fördel 
användas när ett annat perspektiv ska belysas, t.ex. kan en negativ syn på åldrandet i
samhället förändras med hjälp av äldre människors livsberättelser (ibid.). Den här 
studien ska belysa just äldre människors perspektiv på lärande och åldrande.

Hallqvist (2014) anser att användandet av en biografisk intervjuform när biografiskt 
lärande studeras gör att de berättelser som berättas blir ett sätt att få reda på hur 
människor ser på sin livshistoria. Det finns också möjlighet till lärande genom att 
berätta sin självbiografi (ibid.). Denna formen är vald bland annat då en av 
frågeställningarna i undersökningen var att se om deltagarna lärt sig någonting av 
att berätta om sitt liv.

Undersökningen är baserad på tre intervjuer med livsberättelser som utgångspunkt. 
Livsberättelser handlar, som tidigare nämnt, om att individen själv bestämmer hur 
denne ska berätta om sitt liv så mycket som denne kommer ihåg. Fokus i 
intervjuerna var att individernas livsberättelser skulle vara i fokus samt att de skulle 
få stor frihet i vad och hur mycket de ville berätta. Målet i intervjuguiden har varit 
att ställa följdfrågor om detta skulle behövas, men att låta intervjupersonen berätta 
med sina egna ord. Tre av frågorna fokuserade på syftet i undersökningen. 
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5.3 Intervjupersoner

Processen att hitta deltagare till den här undersökningen inleddes med ett mejl till 
två av PRO’s kontor, vilket är en utbredd pensionärsorganisation i Sverige som 
jobbar med diskrimineringsfrågor och synliggörandet av äldre människor. Svar 
uteblev och istället skickades ett mejl till en bekant om denne kände någon eller 
några som var 75 år eller äldre. Den bekante meddelade att denne hade talat med en 
person som var intresserad och denne personen hänvisade i sin tur till 
nästkommande intervjupersoner.

Detta liknar ett snöbollsurval vilket Denscombe (2009) förklarar är när en person 
som medverkar i forskarens studie talar med någon annan, som forskaren sedan tar 
kontakt med. Varje person som är med i studien frågar en ny person och på så sätt 
skapas ett snöbollsurval. Vad som skiljer snöbollsurval med urvalet i den här 
studien är att den tillfrågade som var intresserad frågade två andra som denne hade 
i åtanke, varpå författaren ringde samtliga tre individer på samma dag. Sammanlagt 
medverkar tre kvinnor i studien. Samtliga är 86 år och bor ensamma.

5.4 Tillvägagångssätt 

En pilotintervju genomfördes för att se om frågorna var tillräckligt tydliga och om 
ändringar behövde göras. En bekant till anhörig medverkade i pilotintervjun. 
Missivbrevet överlämnades personligen och personen skulle höra av sig om denne 
var intresserad. Dagen efter bokades en tid över telefon och intervjun skedde hemma
hos intervjupersonen. 

Innan intervjun påbörjades gick intervjupersonen och författaren tillsammans 
igenom missivbrevet. Ett förtydligande kring att pilotintervjun inte kommer att 
användas i studien skedde innan intervjun påbörjades. Själva inspelningen varade i 
en timme medan besöket varade i sju timmar. Vid en fråga gav författaren ett eget 
exempel för att förtydliga en fråga vilket ledde till att frågan istället blev ledande. 
Anledningen till att intervjun blev en timme var för att författaren sa ”och nu till den
sista frågan” vilket automatiskt skapade ett snabbt avslut. Både det ledande 
exemplet och kommentaren innan den sista frågan korrigerades. Frågorna var också 
för allmänna och specificerades inför kommande intervjuer. 

Ett mejl skickades till en bekant med en beskrivning av uppsatsen samt en förfrågan 
om denne kände någon eller några som skulle vara intresserade att medverka i 
studien. Den bekanta meddelade att denna känner en person som ville medverka 
samt att den intresserade hade två intervjupersoner till i åtanke. Ett par dagar senare
mejlade den bekanta kontaktuppgifterna till tre intervjupersoner som författaren tog 
kontakt med per telefon och bokade tid.

Samtliga möten skedde hemma hos intervjupersonerna. Missivbrevet överlämnades 
och lästes igenom av intervjupersonerna medan teknisk utrustning ordnades med. 
Intervjun spelades in på två medier med hjälp av en bärbar dator och en 
mobiltelefon. Innan inspelningen började frågade författaren om intervjupersonen 
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har några frågor gällande missivbrevet. Under och efter intervjun tydliggjordes det 
för intervjupersonerna kring begreppen konfidentialitet och anonymitet och vissa 
delar i intervjun uteblir från transkriberingen på grund av detta. 

Intervju 1 varade i 2 timmar och 45 minuter, intervju 2 varade i 1 timme och 49 
minuter och intervju 3 varade i 2 timmar och 27 minuter. När intervjuerna var klara 
fördes intervjuerna över till ett usbminne. Samtliga intervjuer lyssnades först 
igenom och anteckningar gjordes. Därefter påbörjades transkriberingen. 

5.5 Bearbetning och analys av data

Undersökningen baseras på tre livsberättelseintervjuer utifrån kvalitativ metod och 
materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys. 

Braun & Clark (2006) påstår att tematisk analys är ett sätt att identifiera, analysera 
och hitta teman i ett material. Den är flexibel på så sätt att metoden kan tillämpas på 
många olika kvalitativa analyser och teorier. Kritiken är att resultatet kan bli 
detaljerat men ganska innehållslöst. För att undvika detta behöver forskaren lära 
känna sitt material djupgående. Den tematiska analysen består av sex delar: lära 
känna materialet, generera koder, leta efter teman, se över och bearbeta teman, 
definiera och namnge teman och slutligen presentera resultat (ibid.). 

Intervjuerna genomfördes kort efter varandra. Ahrne & Svensson (2015) påtalar att 
transkribering av livsberättelser helst ska göras direkt efter att intervjun ha ägt rum 
för att undvika att intryck från intervjun ska gå förlorade (ibid.). Eftersom 
intervjuerna skedde med kort intervall genomfördes dock samtliga innan 
transkribering påbörjades. 

Därefter lyssnades inspelningarna igenom i sin helhet och sedan följde en ytterligare 
genomlyssning och transkribering. Intervjuerna var ungefär två till tre timmar långa 
vardera och transkribering av en intervju tog ungefär tolv timmar. 
Transkriberingarna skrevs ut och lästes igenom flertalet gånger för att materialet 
skulle bli bekant, samt för att få en helhetssyn.

Denscombe (2009) framhäver att det under en kvalitativ analys inte finns en tydlig 
struktur där forskaren går från A till B och sedan till C, och så vidare. Ofta behöver 
forskaren ”hoppa” mellan stegen, gå tillbaka i materialet för att sedan kunna 
fortsätta. Denscombe beskriver vidare att materialet behöver organiseras och läsas 
igenom många gånger innan processen att tolka materialet börjar. Därefter följer 
kodning och kategorisering av materialet. I dessa koder och kategoriseringar 
genereras teman och samband som slutligen kan kopplas till olika begrepp (ibid.).

Efter att transkriberingen lästs igenom följde steg två i den tematiska analysen, att 
koda materialet. Vid innehåll som relaterade till syftet med undersökningen, till 
exempel när något handlade om livserfarenheter, gjordes en markering vid sidan av 
texten. Denna kodning innebar alltså att markera när informanterna pratade om 
ämnen kopplat till biografiskt lärande, lärande i erfarenheter, lärande i att berätta sin
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livsberättelse samt likheter och olikheter intervjuerna emellan som ansågs vara 
relevanta för studien. 

Efter kodningen kategoriserades dessa markeringar till olika teman. Det resulterade i
ca 20 olika teman, som sedan reducerades på det sätt som Denscombe (2009) 
redovisar: gå tillbaka och se på syftet, välja bort material, komprimera, se över 
materialet flertalet gånger. Denna process resulterade slutligen i tre teman. 

5.6 Etik

Studien har följt forskningsetiska ställningstaganden utifrån God Forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017).

Vid bokning av intervjuer meddelade samtliga muntligt att de ville medverka i 
studien. Intervjupersonerna informerades i form av ett missivbrev om syftet samt att
deltagandet byggde på frivillighet. Det innebar att intervjupersonerna när som helst 
kunde välja att avsluta sin medverkan i intervjun. Före intervjuernas start 
informerade intervjuaren att intervjun tar så lång tid som intervjupersonen vill och 
att intervjun kan avslutas när som helst.

Intervjupersonerna fick även gå igenom missivbrevet och under intervjuerna ställde 
två av intervjupersonerna frågor kring deras anonymitet i undersökningen vilket 
klargjordes. Det insamlade materialet behandlades med konfidentialitet och 
intervjupersonerna har avidentifierats i alla presenterade resultat. Alla 
transkriberingar och inspelningar kommer att raderas när studien är godkänd.

5.7 Pålitlighet och trovärdighet

Denna undersökningen har utgått från ungefär 7 timmars intervju med tre individer.
Samtliga intervjuer är djupgående och detaljrika.

Denscombe (2009) påstår att det i kvalitativa undersökningar inte är möjligt att visa 
ett exakt objektivt resultat. Istället handlar det om hur pålitlig och trovärdig 
undersökningen är. Fördelen med kvalitativa undersökningar är att insamlat data är 
hämtat från fältarbete. Denna data är oftast detaljerad och understödjer 
trovärdigheten i undersökningen (ibid.). 

Kvale & Brinkmann (2014) förklarar reflexiv objektivitet, vilket innebär att forskaren 
behöver vara medveten om vad denne tillför till studien. Forskaren kommer 
oundvikligen att ha fördomar, detta är viktigt att ha insikt om men det kan också 
vara en användbar förförståelse vid tolkningen av materialet (ibid.). Jag som gör 
undersökningen har förförståelse som är baserad på mitt arbete inom hemtjänsten 
för ett par år sedan. Vissa av de jag träffade hade fysiska besvär i samband med sitt 
åldrande som påverkade deras liv negativt, vissa led av ensamhet och en 
uppgivenhet av hur påfrestande det var att bli gammal uttrycktes. Detta har bidragit
till att min syn på åldrandet innefattar mycket sorg och smärta på olika sätt, vilket 
kan påverka hur jag tolkar materialet. Min förförståelse var också användbar i mötet 
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med de tre kvinnorna i deras hem. Mitt jobb innebar bland annat att komma hem till 
nya individer som hade beviljats insatser. I dessa första möten var det extra viktigt 
att skapa förtroende, vara lyhörd och respektera individens integritet. 

Denscombe (2009) påtalar svårigheten med att låta en forskare göra om samma 
studie och se om resultatet blir detsamma, för att se om pålitligheten är hög eller låg 
i en kvalitativ studie. För att se om studien är pålitlig kan forskaren istället fokusera 
på transparens i sin studie. Att redovisa alla steg i studien så tydligt som möjligt gör 
det enkelt för andra som läser studien att se på tillförlitligheten (ibid.). 

6 Undersökningens resultat
Här redovisas det resultat som framkommit från intervjuerna utifrån 
intervjupersonernas livsberättelser. Resultatet är indelat i tre teman som har plockats
fram utifrån studiens syfte. I resultatet och analysen har både det som informanterna
själva sagt och författarens tolkning av det de sagt lyfts fram.

6.1 Åldrande

Informanternas berättelser kring hur de ser på livet har inte påverkats av deras 
hälsotillstånd. Två av informanterna förmedlar att de trots en försämrad fysisk hälsa 
kan fortsätta att ha ett meningsfullt liv. 

Informant C berättar:

Ja du, vilket långt liv. Alltså 86 år har jag levt … Och du, jag har haft så många 
allvarliga sjukdomar … Men blev bra ifrån det alltså. Läkaren tycker det är helt 
otroligt..

Informant B ger också en positiv bild av sitt liv, trots fysiska krämpor:

Just nu är jag jättepigg. Jag har ju haft fel i knäet, en miniskskada, jag har artros i 
knäna, jag har en magsjukdom en sån där tarm som jag jag äter kortison för då och 
då just nu har jag avslutat kortisonkur. … jag ser nästan ingenting, jag har ledsyn 
på det ögat och har haft många år.. men jag har ett väldigt bra temperament om jag 
säger så då, jag har sällan gått ner mig på något sätt utan.. det går över jag mår bra, 
just nu mår jag jättebra. Jag mår oftast väldigt bra, trots att jag kanske har lite 
problem här och var, lite yrsel och sånt där men.

Genomgående förmedlar informanterna en positiv bild av åldrandet. Samma 
beteende som i ungdomen, men med större självsäkerhet. 

Informant A ger denna bild av åldrandet och de positiva aspekterna som tillkommer
ju äldre hon har blivit:

Ja man får en säkerhet som man inte och det gäller för inte för alla förstår jag ju 
men för väldigt många gamla, dom duger som dom är. … Ja, det beror på hur frisk 
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man är och sådär förstås och hur huvet hänger med och så. Men om man fungerar 
hjälpligt bra då har man det bra för att man känner rätten att få vara den man är på 
ett sätt som inte många gör. Det jag vill duger. Och man tittar inte så noga vad dom
andra gör och vad dom hur dom tycker och vad dom säger och såhär utan jag kan 
säga jag kan säga vad jag vill! (skrattar).

Både informant C och B ser tillbaka på sitt liv med positivitet och tacksamhet:

Det jag tänker på ofta, det är ju att jag har varit med om väldigt mycket intressant i 
mitt liv … Jag kan tänka att vad lycklig jag har varit och vad glad jag är som har fått
vara med om det här.

Så jag är otroligt nöjd över mitt liv. Och när jag tänker tillbaka på, vilket jag gör då 
och då, att vad nöjd jag är, vad glad jag kan vara, allt fungerar jättebra..

Informant C berättar också om att det känns vemodigt att bo ensam i högre ålder.

Ja, lite ensamt. Och när jag säger det till mina vänner och barn ’jamen snälla 
mamma, du som har så mycket vänner’, men jag bor ju ensam här. Så det är väl en 
viss saknad i alla fall, lite vemodig är jag.

Efter pension var samtliga informanter aktiva, till exempel genom resor, handarbete,
tennis, hälsa på vänner och familj, mm. Vid riktigt hög ålder, när de fått fysiska 
förhinder, så har de fått välja bort vissa fysiska aktiviteter. Egenskaperna är kvar – 
det är bara formerna som förändrats av fysiska skäl. 

Informant C spelade väldigt mycket tennis efter pensioneringen, någonting som hon 
har fått sluta med på senare tid:

Jaa, och jag hade så bra tenniskompisar. Åh, det var så roligt! Men inte nu då, jag 
törs inte nu, eftersom att jag är lite vinglig ibland.

Informant B pratar om att hon nyligen bestämde sig för att sluta resa utomlands, 
någonting som hon har gjort mycket under sitt liv:

Men jag känner ju nu att jag har inte så stor lust att göra saker som jag gjorde förut.
Sista resan var i höstas till Frankrike och då, eftersom att jag ser lite dåligt på ena 
ögat, så föll jag ju i en trappa och slog mig. … och då kravlade jag mig omkring där 
hela den där veckan, det var lite jobbigt. Nä, jag ska inte resa utomlands något mera.

Informant B pratar vidare om hur hon ser på det nu:

Jag känner att jag vill mindre och jag är ganska nöjd med den tanken. Det är inte så att jag
känner att ’oj oj oj här går livet ifrån mig’ utan näe. Det hör också kanske ihop med 
förnöjsamheten. Det är bra som det är, it’s good enough. Jag känner faktiskt ’jaha nu är jag
i det stadiet, att nu vill jag inte så mycket mera’. 
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6.2 Karaktärsdrag

Informanterna har upprepade gånger tagit upp vissa karaktärsdrag under deras 
berättelser som de i slutet av intervjun identifierat sig med. Dessa karaktärsdrag har 
enligt informanterna varit oföränderliga genom livet men också förstärkts ju äldre de
blir.

Informant B beskriver sig som förnöjsam:

Och jag tror att jag är ganska förnöjsam … Och jag är missnöjd över väldigt lite, 
förnöjd över det mesta … Mer med åldern, ja … Jag tror att förnöjsamhet är nog 
någonting som jag kan sätta här uppe (pekar på pannan). Jag är förnöjsam!

Informant C berättar om flera situationer där hon var modig. Hon beskriver ett möte
med en man när hon var tolv år som sa att han skulle våldföra sig på henne:

Vet du vad jag gjorde? … Jag knuffa till han! Så han ramlade omkull och jag på 
cykeln hem. Klarade mig …

Någon kväll senare träffade hon mannen igen när hon var med sina vänner:

Då bad jag om tystnad. ’Kan ni lyssna på mig en stund?’ … Och då berättade jag 
vad som hade hänt … ’Och om du lovar att inte göra om det här någon mera gång så
ska jag inte anmäla dig. Men gör du det så anmäler jag direkt!’ … Men jag tycker 
jag var så modig som skällde ut honom på stationen! Och vet du dom applåderade, 
ungdomarna applåderade alltså … Ja, jag har nog alltid haft ett jävlar anamma tror 
jag.

Informant A berättade att människor tycker att hon har pondus i högre ålder. Något 
som hon själv inte hade tänkt på förrän någon sa det till henne: 

Jag har märkt en skillnad på mig och det är att jag går tydligen in i sällskap med 
någon slags, ja inte undra vad dom ska tycka eller vad dom ska göra, utan jag går in 
med någon folk säger att jag har fått pondus … Och det är jag som har frågat för att
jag har märkt att folk lyssnar väldigt på när jag säger något och när jag tycker något 
och sånt där. Och så frågade jag någon god vän sa att jag förstår inte att dom lyssnar
så på mig. Och så brukar jag få det svaret ’du har ju sån pondus’ och det är något jag
inte vetat förrän jag fick det ordet till mig. 

Jag frågade informanten om hon har haft denna pondus hela livet:

Nä. Ja, ja nä jag kände ja… ja kanske. Kanske. Därför att det fanns lärare som hade 
någon speciell respekt för mig. Som jag inte förstår för jag var inte särskilt duktig i 
skolan eller… och ändå tyckte jag att dom visade mig någon speciell respekt. 
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6.3 Autonomi

Samtliga informanter påvisar en självständighet och autonomi i sitt eget liv i högre 
ålder. De lever ensamma och strukturerar sina liv på det sätt de vill. Två av 
kvinnorna talar om vikten att kunna bestämma själv medan den tredje nämner flera 
situationer som visar ett självbestämmande. 

Informant B berättar:

Det här att kunna bestämma själv. Det låter ju väldigt egoistiskt men har man inte 
haft en chans att bestämma själv på 80 år kan det ju vara väldigt skönt att göra det 
(skrattar).

Självbestämmandet kommer även fram i relationer till andra. Informant A berättar:

Ja, jag tycker att jag har den känslan att jag bestämmer över mig. Du bestämmer inte
över mig. Och det händer ju till och med att jag säger. Om det är någon som är 
ihärdig och vill att jag ska göra på något annat sätt än jag gör så säger jag det att 
jamen jag bestämmer över mig och du bestämmer över dig säger jag då, ja. 

Informant C berättar om en av många situationer där hon har satt gränser gentemot 
andra, stått upp för sig själv och andra:

Och jag sa ’du fortsätter med ditt liv och jag fortsätter med mitt liv’.

6.4 Förlust av partner

Samtliga informanter har förlorat en partner, vilket har krävt förändringar i deras 
liv. Två av informanterna flyttade till en ny bostad, medan den tredje träffade en 
man som också förlorat sin partner. 

Informant B fick lära sig att leva ensam, någonting som hon aldrig gjort under hela 
sitt liv. Hon har skrivit mycket om sitt liv i dagböcker och samlingsböcker och läser 
högt ur ett kapitel hon skrev ett år efter sin flytt:

Mitt alldeles egna hem är färdigt. Nu ska jag börja leva här all by myself. Men hur 
gör man? Under mitt mer än 80åriga liv har jag aldrig bott ensam. Alltid någon att
ta hänsyn till, att lyssna på, att bestämma över, bli bestämd av men också varm 
gemenskap. Så nu sitter jag här och tänker. Det har gått mer än ett år sen eget hem. 
Naturligtvis har vägen hit ibland varit lite gropig … 

Minnet av min sjuka man tas över av minnet av den han en gång var. Jag känner nu
ett stilla lugn, kan sitta stilla och läsa, till och med titta på tv nu när jag kan välja 
program. Den oro och stress jag tidigare känt, att skynda hem, att lyssna, att få 
hjärtat i halsgropen släpper mer och mer. Jag håller på att triva in mig. Jag är så nöjd
och tillfreds i mitt nya liv.

Informant A flyttade från ett hem som hon trivdes i, till en lägenhet sex år senare. 

13 



Och så bodde jag kvar där och jag tänkte att i det här huset ska jag bo kvar i hela mitt
liv och sen när det hade gått sex år så var det en dag i augusti som jag tänkte att ’nä 
nu kan jag inte bo här längre’ (skrattar) och jag är inte impulsiv sådär bara 
(skrattar) så jag kände inte igen mig … Och så gick jag några steg in och liksom 
kände på den och så sa jag ’här ska jag bo’ … så att det gick på fjorton dar så sålde 
jag ett radhus och köpte en lägenhet (skrattar).

Flytten till lägenheten gav informanten energi:

Full av ork när jag flyttade hit … jag förstod egentligen inte vad som hände med mig
och jag har inte funderat över det heller.

Informant C träffade en man som också hade förlorat sin fru:

Ja, och det var bra att jag gjorde det, för han var ofarlig.. för mig. Och jag vet inte 
riktigt vad jag menar med det. Jag tror varken han eller jag var mogna för att träffa 
någon. Men vi byggde upp varandra på något vis men vi hade det var bra, vi hade 
roligt. Och vi satt och prata om det vi hade gått igenom med dödsfallen. Och då sa 
han ’du det är ingen som skulle orka lyssna på oss’ sa han.

6.5 Lärandet i att berätta

Informant C berättade att hon var förvånad över att hon kom ihåg så mycket som 
hon gjorde, hon kom på saker hon trodde sig inte minnas under intervjuns gång. 

Jag tycker det har varit intressant och jag är överraskad och glad att jag kommer ihåg
så mycket. För man går här ensam vet du och tänker inte såhär som du och jag 
pratar nu och man pratar inte med vänner heller.

Informant B tyckte inte att hon hade lärt sig någonting genom vår intervju, då hon 
har skrivit mycket själv.

Jag har skrivit och som jag har läst upp allt eftersom för en del av mina barn och 
barnbarn och sånt där så har jag ju fått bearbeta alltihopa det här. Och under den 
tiden har jag fått en insikt i vad jobbigt det var på vissa ställen.

Informant A säger att då hon gått så mycket i terapi, har hon redan pratat så mycket 
om sig själv och sitt liv. Men att hennes övertygelse om att säga ifrån har stärks 
under intervjun.

Och sen har jag ju gått så mycket i terapi så har ju berättat så mycket om… Så att 
det har jag ju redan gjort. Och det har jag ju haft väldig nytta av … Jag tycker att 
jag känner mig lite stärkt i det där att jag verkligen ska säga ifrån om jag tycker att 
något är fel (… ) Det tycker jag har stärkts här nu när vi har pratat om det.
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6.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis framkommer det i undersökningens resultat att 
intervjupersonerna har ett positivt tänkande kring sitt åldrande och att de är tillfreds
med sin tillvaro. Det finns en acceptans av det fysiska åldrandet och en 
realitetsanpassning. Det talas till exempel om hur en inte kan göra samma aktiviteter
som förr på grund av den fysiska hälsan, men att detta är någonting de har anpassat 
sig till. 

Vidare beskriver två intervjupersoner att de känner en tacksamhet över livet och vad
de har fått vara med om och den tredje beskriver hur hon i högre ålder känner att 
hon duger som hon är. Intervjupersonerna visade på en nyfikenhet, exempelvis var 
en av anledningarna till att delta i studien att kanske få lära sig någonting nytt. 

Det framkommer även en självständighet och ett självbestämmande hos 
intervjupersonerna, de agerar utifrån sin egen vilja i olika grader. Om de inte vill 
göra någonting så gör de inte det. Även en anpassning till yttre förändringar 
framkom. 

7 Analys
I det här kapitlet kopplas resultatet med den valda teorin biografiskt lärande. Det 
innefattar förändring av identitet under livets gång, hur lärandet kan se ut för 
individen efter en förändring samt vad individen lär sig genom att berätta om sitt 
liv. 

7.1 Identitet under livets gång

Det informanterna säger om sin identitet kan kopplas till Alheit & Dausiens (2002) 
definition av biografiskt lärande. Biografiskt lärande handlar om hur individen 
reflekterar över och organiserar erfarenheter på ett sätt som gör att denne också 
skapar ett sammanhang, identitet, en mening i dennes livshistoria (ibid.).

Alheit (1994) påstår att individen behöver utveckla strategier för att hantera 
övergångar i livet och på så sätt integrera dessa i sin identitet. Självständighet, 
individualitet och uttryck för den egna viljan får ett allt större utrymme i 
människans livslopp idag (ibid.).

Informanterna pratade i slutet av intervjuerna om de karaktärsdrag som de 
identifierar sig med: mod, pondus och förnöjsamhet. Dessa egenskaper kan vara en 
följd av en förmåga att hantera förändringar och därmed utveckla sin identitet. 
Författarens tolkning är att dessa egenskaper framkom i situationer och händelser 
som informanterna valt att belysa i sina livsberättelser. Genom berättandet har de 
organiserat sina erfarenheter och på så sätt skapat ett sammanhang. Vissa delar av 
deras identitet har utvecklats mer under livets gång och i livsberättelserna har denna
utveckling förtydligats. 
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7.2 Lärande i en förändring

En förändring som var utmärkande i denna undersökning var förlust av närstående. 
De förändringar som skedde efter förlust av partner var viktiga och krävde en 
omställning för att anpassa sig till den nya tillvaron. Den nya tillvaron blev positiv 
och meningsfull, starten på ett självständigt liv, bearbetning av sorg och ny energi. 

Hallqvist (2012) förklarar att när individen tillämpar biografiskt lärande används 
summan av hans eller hennes redan förvärvade erfarenheter, vilket blir en viktig 
resurs när individen ställs inför förändringar i livet. Erfarenheterna består inte bara 
av enskilda intryck, utan även en övergripande sammansättning av händelser och 
kunskap. De flesta använder erfarenheterna omedvetet, utan att reflektera (ibid.). I 
den här studien framkom att lärandeprocessen kan ta olika lång tid. Exempelvis kan 
ett sätt vara att fatta beslut som efter längre tid plötsligt ändras utan att individen 
har reflekterat över beslutet. 

Hallqvist (2012) understryker också att det finns stunder där individen står inför 
utmaningar som inte har ett tydligt svar och måste använda sig av reflektion för att 
hitta lösningar – till exempel när vi står inför ett svårt beslut, eller när det känns som 
att vi håller på att förlora kontroll över tillvaron. Vid sådana händelser lär sig 
individen, genom reflektion, nya lärdomar av sig själv och för sig själv, det vill säga 
självutbildning (ibid.). Förändringar innebär inte automatiskt att ett beslut tas på en 
gång. Alheit & Dausien (2002) visar på att sådana händelser innehåller lärande och 
menar att tidigare insamlad kunskap kan förändras genom självreflektion. 

Hallqvist (2012) anser att människor lär sig genom att engagera, förändra och 
anpassa sig till sin miljö (ibid.). I denna undersökning framkom att individernas 
förmåga till att engagera sig i sin nya tillvaro är ett resultat av lärande av förändring.
Tedder och Biesta (2007) framhäver att individen kan ställas inför oväntade 
förändringar och först i efterhand förstå vad denne har lärt sig av förändringen 
(ibid.). I undersökningen framkom det att en plötslig förändring kan leda till ökad 
förståelse för tidigare livsvillkor och hur dessa upphör att gälla och därmed lämna 
plats till ny kunskap. Exempelvis kan förlust av en närstående innebära en kris som 
senare kan skapa mening. Den kan också leda till en nyorientering, flytt eller nya 
sammanhang utifrån det individen har lärt sig. 

7.3 Lärande i berättandet 

Intervjupersonerna har berättat om sitt liv på olika sätt i olika miljöer och situationer 
under livets gång. De berättar att de, i interaktion med andra, har pratat om sitt liv 
och på så sätt bearbetat känslor, tankar, upplevelser. Detta understryker vikten av 
kommunikation med andra människor för att möjliggöra biografiskt lärande. 

Tedder & Biesta (2007) betonar att biografiskt lärande inte endast sker inuti 
individen utan är beroende av interaktion med andra människor. Hallqvist (2014) 
skriver att människor inte endast reflekterar över händelser, utan också om sig 
själva. Genom att organisera erfarenheter och reflektera kring sin livsberättelse så lär
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sig människor nya sätt att se på sitt liv (ibid.). I denna studie framkommer det hur 
interaktion med andra människor kan vara till nytta för intervjupersonernas 
biografiska lärande. Dessa interaktioner har sett ut på olika sätt, till exempel 
bearbetningen av händelser i livet genom att skriva om dem för att sedan dela detta 
med närstående. Även samtal med andra där nya perspektiv introducerades var till 
hjälp för att komma vidare i kriser och bearbeta erfarenheter och förändringar i livet.

Alheit & Dausien (2002) argumenterar för att det finns olika inlärningsmiljöer som 
biografiskt lärande är kopplat till, till exempel lärande som är baserat på 
erfarenheter och lärande som är på kontexten som individen befinner sig i (ibid.). 
Denna studie visar att interaktion med människor under livets gång och förändrar 
synen på sig själv. Känslan av att till exempel inte duga i yngre ålder förändras i 
högre ålder på grund av andra människor. 

Alheit & Dausien (2002) förklarar vidare hur viktigt det är att se vilka sammanhang 
där möjlighet finns för biografiskt lärande, det vill säga sammanhang som innefattar 
reflektion, kommunikation och interaktion. Tedder & Biesta (2007) drar en slutsats 
av denna observation – genom att se i hur stor utsträckning människor har tillgång 
till dessa sammanhang, blir det möjligt att se hur viktigt biografiskt lärande är i en 
individs liv (ibid.). I den här studien framkom det att intervjuns design gjorde det 
möjligt att samtala och reflektera kring delar i livet på ett annat sätt än det i det 
vardagliga livet. Men det visade sig också att liknande sammanhang redan funnits 
eller finns i intervjupersonernas liv, till exempel interaktioner med terapeuter eller 
närstående. I studien framkom det att värderingar stärktes och synen på personliga 
egenskaper förändrades, genom att berätta om sitt liv. 

7.4 Nyanser i förändrade livsfaser

Alheit (1994) skriver att nutidens levnadslopp kan ha förändrats, förr hade vi ett 
tydligare ramverk för hur livet skulle se ut i de olika faserna. Detta ramverk kan ha 
suddats ut, till exempel har både ungdomsfasen och äldrefasen i människors liv 
utökats. Under 40talet tillbringade befolkningen i USA i genomsnitt endast 7% av 
sitt liv i pension, denna siffra ökade till 25% under 70talet. 

Den biografiska mallen som var gemensam för människor förändrades till att bli 
individuell. Studier inom specifika åldersgrupper har visat att individernas liv skiljer
sig från varandra mer och mer och att individen vågar ta risker på ett annat sätt 
idag. Grupperna är inte lika homogena längre, speciellt bland grupper med äldre 
människor (Alheit, 1994). Alheits beskrivning av det förändrade levnadsloppet kan 
vara en förklaring till att gruppen äldre inte längre ses som en homogen grupp. I den
här studien framkommer olikheter, exempelvis hur en ser på sitt levda liv, både i 
dåtid och nutid. Den här studien visar även på risktagande i form av flytt i högre 
ålder trots de påfrestningar det kan innebära. Detta tyder på den ökande 
individualiteten som kan vara ett resultat av det förändrade livsloppet. 
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8 Diskussion
I detta kapitel kopplas undersökningens resultat och analys till tidigare forskning. 
Fördelar och nackdelar med den använda metoden kommer att tas upp samt en 
sammanfattning kring syftet och frågeställningar. Till sist kommer förslag till vidare 
forskning.

8.1 Resultat och analys kopplade till tidigare forskning

Tolkningen av intervjupersonerna är att de är tre självständiga individer som har 
klarat av svåra kriser och förändringar genom livet och att de trots detta har en 
positiv syn på livet. När till exempel deras partner gick bort anpassade de sig till den
nya tillvaron. Detta kan kopplas till studien av Beverly Hardcastle Stanford (2006) 
där kvinnors berättelser skildrar hur de hanterade förändringar och de utmaningar 
som kvinnorna tagit sig igenom under livets gång, t.ex. bortgång av partner och 
hälsoproblem. Deltagarna svarade på dessa utmaningar och förändringar genom att 
engagera sig mer i deras egna liv. Författaren menar att dessa utmaningar och 
förändringar kan ha bidragit till meningsskapande i deltagarnas liv samt 
självkännedom och förståelse för livet (ibid.). Intervjupersonerna i den föreliggande 
undersökningen berättar om utmaningar, förändringar och händelser som var svåra 
och hur de reflekterar kring dessa. Förändringen efter förlust kunde kvinnorna 
hantera och trots förlusten leva ett meningsfullt liv. 

I en studie skrivs det om hur vi kan upplösa stereotyper genom interaktion med 
äldre människor. Lee’s (2012) studie, som handlade om att utmana och upplösa 
stereotyper av äldre människor, visade att studenternas attityder och stereotypiska 
bilder av äldre förändrades under tiden och efter mötena med dem (ibid.). Denna 
studie visar hur betydande det kan vara med just interaktion med äldre människor, 
till exempel genom samtal som liknar livsberättelser för att få en mer nyanserad bild 
av åldrandet. De tre kvinnorna hade flera likheter men också olikheter i deras 
livsberättelser. Thornton (2002) nämner vanliga stereotyper kring äldre människor 
som till exempel att de är svaga, inte är kapabla till lärande eller förändring, har en 
passiv livsstil, ledsna och deprimerade (ibid.). Intervjupersonerna i den föreliggande
undersökningen ger en mer nyanserad bild som problematiserar de stereotypiska 
bilderna. En av deltagarna beskriver till exempel ensamheten som en slags frihet 
medan en annan deltagare beskriver ensamheten som vemodig. En av kvinnorna 
beskriver hur hon har långa samtal med en vän som är väldigt lärorikt för henne, 
vilket tyder på en nyfikenhet att lära sig i högre ålder. Temana i resultatdelen visar 
hur dessa stereotyper inte stämmer överens med de tre kvinnornas livsberättelser.

Tam & Chui’s (2015) studie handlar om hur äldre ser på sitt egna lärande i samband 
med åldrandet. Lärande i högre ålder definieras som en process där man 
tillsammans med andra reflekterar över, bekräftar, transformerar, ger mening åt och 
försöker applicera den nya erfarenheten till redan existerande kunskap (ibid.). I den 
föreliggande studien framkommer hur interaktion med andra har varit till hjälp för 
att hantera de förändringar och kriser som har uppkommit. De förändringar som 
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skett i högre ålder har lett till ny kunskap. T.ex. lära sig att bo ensam för första 
gången i sitt liv, något som skrevs ner, reflekterades över och delades med 
närstående. Eller hantera och bearbeta sorgsen efter förlust, vilket gjordes i 
interaktion med en individ som också hade genomgått en förlust. 

8.2 Resultat kopplade till syfte

Ingen av kvinnorna sa att de hade lärt sig någonting genom att berätta om sina liv. 
Istället framkom det att värderingar stärktes samt nya insikter om deras egen 
självuppfattning. Det framkom under intervjuerna att kvinnorna på olika sätt redan 
hade berättat om sina liv. Detta visar att berättandet i sig kan te sig i olika former och
att interaktion med andra främjar lärande och individens självreflektion. 

Tolkningen av kvinnornas livsberättelser och vad de sa visade att de var tillfreds 
med åldrandet på så sätt att de talade kring de positiva aspekter som kommer med 
åldrandet. De uttryckte en tacksamhet för sina levda liv. Samtliga hade en förmåga 
att anpassa sig till fysiska förändringar som tillkommer med åldrandet.

De förutfattade meningar som har tagits upp i tidigare forskning ger en snäv bild av 
äldre människor och deltagarna i den här studien visar många motsatser. Det är tre 
självständiga kvinnor som visar en stark förmåga till återhämtning i svåra 
förändringar. Dessa livsberättelser visar också de individuella skillnader och likheter
mellan de tre kvinnorna vilket kan vara ett bidrag till att visa hur olika vi alla är, 
oberoende av ålder. Något som till exempel upplevdes svårt för en intervjuperson 
var något som en annan intervjuperson uppskattade. 

8.3 Metoddiskussion

Syftet med den valda metoden var att få det djup och bredd som kvalitativ metod 
ger. Eftersom att fokus låg på äldre människors egna röster, valdes livsberättelser då 
metoden ger människor möjlighet att prata själva samt belysa ämnen utifrån deras 
perspektiv. Om en kvantitativ metod valts hade det dock funnits möjlighet till att 
generalisera. För att urskilja det biografiska lärandet i livsberättelser är det att 
föredra upprepade intervjutillfällen. På så sätt kan det vara lättare för 
intervjupersonerna att berätta om deras reflektioner efter första intervjutillfället.

Fördelen med att ha tre intervjuer är att de i denna undersökning är djupgående och 
täcker individernas liv, vilket har gett en översiktlig bild samt att det funnits 
utrymme för att tala mer om specifika händelser. Intervjupersonerna har kunnat ta 
sin tid för att gå igenom sin livsberättelse, en stor frihet har funnits i intervjuernas 
upplägg och möjlighet att gå in på detaljer på ett sätt som kanske inte hade varit 
möjligt vid kortare intervjuer. Livsberättelseintervjuer valdes då undersökningen är 
av explorativ karaktär. Det fanns risk för att en strukturerad intervju skulle vara för 
utformad så att utrymme för reflektion inte skulle finnas. Nackdelen med 
livsberättelser var att de gav mycket data som var svårt att strukturera upp och 
kunna urskilja material relevant till syftet.

19 



Det var en utmaning att hitta intervjupersoner när svar uteblev från 
pensionärsföreningar. Att hitta privatpersoner innebar att fler etiska aspekter fick tas
i åtanke, eftersom att personer då inte skulle ta kontakt själva. Att en bekant tog 
kontakt med en intervjuperson som sedan frågade två intervjupersoner till gjorde att
intervjupersonerna var förberedda på mitt samtal. Min förförståelse och erfarenhet 
kring bemötande i ett första möte med en annan människa var väsentlig när jag kom 
hem till intervjupersonerna. 

Resultatet hade blivit annorlunda om jag som undersökningsledare hade haft mer 
erfarenhet i att intervjua. För mig personligen var det en märkbar skillnad på mina 
tankegångar och respons i den första intervjun och den sista. Resultatet hade också 
blivit annorlunda då intervjuer som är av en så intim natur, som livsberättelser kan 
vara, är beroende av hur bekväm intervjupersonen känner sig i intervjuarens 
sällskap. 

En tydlig kritik i den här undersökningen är hur två frågor formulerades och 
ställdes till intervjupersonerna. ”Om du funderar över en viktig livserfarenhet. Hur 
har du tänkt kring den i efterhand?” och ”Vad har du lärt dig av att berätta om ditt 
liv?” var två frågor som var för diffusa trots korrigering efter pilotintervjun. Det kan 
vara svårt att se tillbaka på en lång intervju och se vad man har lärt sig under tiden. 
Dessa frågor skulle med fördel ställas vid ett senare tillfälle, när deltagarna fått 
reflektera kring intervjun och vad som sades.

8.4 Förslag till fortsatt forskning

Existerande forskning fokuserar mestadels på kvantitativa studier kring 
äldreomsorg, utbildning, inkludering i arbetslivet samt psykisk och fysisk ohälsa. 
Det har varit problematiskt att finna kvalitativa studier om äldre människors egna 
reflektioner kring åldrande, biografiskt lärande och stereotyper. En intressant 
inriktning för fortsatt forskning skulle vara att fördjupa kunskaper kring dessa 
teman. 
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Bilaga 1

MISSIVBREV

Hej!

Jag heter Pia Olofsson och studerar på Mälardalens Högskola, inom det 
beteendevetenskapliga programmet med inriktning pedagogik, och genomför just 
nu mitt examensarbete.

Eftersom befolkningens medelålder blir allt högre är det värdefullt med mer 
forskning kring vår syn på åldrandet och äldres roll i samhället. Syftet med min 
studie är att lyfta fram äldre människors egna livsberättelser och därmed ta vara på 
deras livserfarenheter. 

Intervjuerna kommer att bestå av två delar. I den första delen är du fri att själv 
strukturera din berättelse om ditt liv, varpå jag frågar några uppföljningsfrågor. I 
den andra delen kommer jag att ställa frågor som fokuserar på studiens syfte.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och även 
deltagandet i studien utan motivering. Intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt, du kommer att vara anonym och de som kommer att ha tillgång till 
hela intervjun är min handledare och jag. Resultatet av examensarbetet kommer att 
finnas tillgängligt och kan överlämnas till intervjupersonen personligen om så 
önskas. 

Om du har några frågor kan du kontakta mig eller min handledare på telefon eller 
mejl. Det vore till stor hjälp om du vill delta!

Med vänlig hälsning,

Pia Olofsson

Mejl: Pon15005@student.mdh.se
Telefonnummer: 076 255 18 35

Kontaktuppgifter till min handledare Dan Tedenljung

Mejl: dan.tedenljung@mdh.se
Telefonnummer: 016 15 32 08
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Bilaga 2

INTERVJUFRÅGOR

Del 1

Den här intervjun är tänkt att utgå från din livsberättelse, jag tänkte att vi kanske kan
börja med din ålder, eventuella syskon och familj.

Du får bestämma själv hur du vill börja din berättelse. Vill du börja berätta om din 
barndom?

Del 1  uppföljningsfrågor

Skulle du kunna berätta lite mer om …

Du nämnde den här händelsen, skulle du vilja berätta lite mer …

Del 2

Om du funderar över en viktig livserfarenhet. Hur har du tänkt kring den i 
efterhand? 

Vad har du lärt dig av att berätta om ditt liv?

Hur tänker du kring vår intervju? Är det något vi har pratat om som du inte 
reflekterat över innan? 
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