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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Andelen äldre som har behov av kommunens insatser i hemsjukvården ökar 

eftersom fler bor kvar längre i sina hem.  För att kunna ge ett bra stöd till de äldre behöver 

distriktssköterskan veta de äldres erfarenheter om vilken betydelse det sociala innehållet i 

vardagen har. Detta för att kunna hjälpa de äldre att förstå sin egen situation och anpassa sig 

efter sina möjligheter. 

 Syftet: Denna studies syfte var att beskriva äldre personers erfarenheter av vilken betydelse 

det sociala innehållet i vardagen har för dem.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med sex ensamboende äldre personer över 70 år som var 

inskrivna i hemsjukvården. Insamlat material analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade värdet av att klara av vardagen för att känna välbefinnande, 

tillfredställelse och oberoende i vardagen. Sociala kontakter och kvalitén i dessa var viktiga 

för att känna samhörighet, trygghet och för att känna sig behövd. Att upprätthålla ett 

samhällsintresse eller behålla sina kunskaper var betydelsefullt. Kulturutbyte gav upplevelser, 

avkoppling och glädje i vardagen.   

Slutsats: Resultatet visade att de äldre som medverkade hade alla erfarenheter, om än i 

varierande grad, av att det sociala innehållet i vardagen hade en stor påverkan på deras 

livskvalitet.  

 Nyckelord: erfarenheter, intervju, kvalitativ innehållsanalys, social aktivitet, äldre  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

Background: The proportion of elderly in need of the municipality's efforts in home health 

care is increasing as more people live longer in their homes. In order to provide good support 

to the elderly need health visitors know the elderly experience of the importance of the social 

content of everyday life has been. This is to help elderly people to understand their own 

situation and adapt to their possibilities. 

Aim: This study aimed to describe the older people´s experience of the role of the social 

content of everyday life has for them. 

Method and design: A qualitative interview study of six elderly persons, aged over 70 years, 

living alone in home care. The data collected was analyzed by a qualitative content analysis. 

 Results: The results showed the value of coping with everyday life to feel well-being, 

satisfaction and independence in everyday life. Social contacts and quality of these were 

important for a sense of belonging, security, and to feel needed. Maintaining a social interest 

or keep their skills were important. Cultural gave experiences, relaxation and enjoyment in 

everyday life. 

Conclusion: The results showed that older people who were involved had any experience, 

albeit in varying degrees, to the social content of everyday life had a major impact on their 

quality of life. 

 Keywords: experience, interview, content analysis, social activity, older 
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1. INLEDNING 

Författaren har under åren som sjuksköterska inom äldrevården upplevt att flera äldre 

personer utrycker att de har en sämre livskvalité. Risk för ohälsa föreligger då de äldre inte 

upplever mening i sin tillvaro. Upplevelse av mening och värde är viktiga faktorer för äldre 

personers livskvalitet. Att stärka känslan av sammanhang och därmed få ökad livskvalité kan 

underbyggas av att personal, arbetar aktivt med ett jagstärkande och socialt synsätt. Det finns 

ett behov av stöd från distriktssköterskan att hjälpa vårdtagaren att förstå sin egen situation 

och för att anpassa sig efter sina möjligheter. Att hjälpa de äldre att vända fokus från sjukdom 

till det friska i hela livssituationen, att hantera saker efter sina förutsättningar. Det skall vara 

lustfyllt att åldras och den äldre skall känna att de har ett gott socialt liv.  

2. BAKGRUND 

2.1 Definitioner av begrepp 

2.1.1 Äldre personer i åldersgrupper 

Enligt Nilsson (2004) har det blivit vanligare att dela in de äldre i flera åldersgrupper. 

Personer mellan 65 och 85 år kallas yngre äldre, personer över 85 år kallas äldre äldre och de 

över 90 år de allra äldsta. Enligt Statistiska centralbyrån (2010) ökar idag antalet personer 

bland de äldre över 80 år i Sverige såväl som i Europa. Det som förenar de äldre är att de levt 

länge, tiden som äldre kan alltså omfatta en stor del av livet.  

 

2.1.2 Livskvalitet  

Enligt WHO (2003) definition är livskvalitet ”the individuals´ perception of their position in 

life in the context of the culture and value system and in the relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It incorporates in a complex way individuals´ physical 

health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 

their relationships to salient features of the environment”. Enligt Hagberg (2002) och Ryff 

(1989)  är autonomi och makt att påverka sin situation viktigt för att upprätthålla en god 

livskvalitet i ålderdomen. Så länge personer har möjlighet att leva sitt liv som de önskar och 

blir bemötta som de personer de upplever sig vara finns utrymme för livslång utveckling och 

upplevelse av mening och värde.  
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2.2 Salutogent synsätt 

Kännetecknande för det salutogena synsättet är, enligt Antonovsky (1996), dess fokus på 

friskfaktorer, framtiden, möjligheter och individers intresse att bemästra svårigheter. Omsorg i 

vården skall, enligt Westlund & Sjöberg (2008), möjliggöra meningsfullhet i vardagen samt 

en situationsorienterad vård som förutom medicinskt motiverade insatser förmår ge råd, stöd 

och instruktioner så att de äldre kan förstå sin situation och sina omständigheter. Omsorgen 

och vården bör planeras i en salutogen anda. Det innebär att ha fokus på meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet genom att stärka individens känsla av sammanhang. 

Personer som förmår upprätthålla hälsa, trots svåra påfrestningar har något gemensamt, de har 

en stark känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är en global hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning personer har en genomträngande, varaktig och dynamisk känsla av tillit. 

De stimuli som härrör från personers inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga. De resurser som krävs för att personer skall kunna möta de krav 

som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga. Dessa krav är utmaningar som är värda 

investeringar och engagemang. Meningsfullhet – är en motiverande komponent och en 

upplevelse av att livet har en mening. När en person med hög grad av meningsfullhet möter 

svårigheter betraktas åtminstone en del av dessa som utmaningar värda att satsa energi och 

engagemang på. Begriplighet - är en upplevelse av att förstå sig själv, sin omgivning och 

tillvaro samt att vara förstådd. Hanterbarhet - är en handlingsinriktad komponent och en 

upplevelse av att genom tillgång till egnas och andras resurser kunna möta de krav som olika 

situationer ställer. En person som har hanterbarhet har balans mellan belastningar och de 

resurser som står till förfogandet (a.a.). 

2.3 Samvaro och sociala kontakter 

Många äldre personer har, enligt Hylen Ranhoff (2010), ett icke tillgodosett behov av åtgärder 

som är inriktade på att ge socialt, emotionellt stöd som förhindrar social isolering, 

minnessvårigheter, ångest, depression och ensamhet. Risken för ensamhet har samband med 

familjesituationen, hälsotillståndet och är störst bland ensamboende änkor och änklingar. 

Många sjuka äldre som bor ensamma känner sig isolerade. Det finns skäl att anta att tillsyn 

kan verka förebyggande. Samtal, bedömning av den äldres situation och social kontakt kan 

vara huvudsyftet med ett tillsynsbesök i hemsjukvården. Besöket kan handla om att ge stöd 

efter förlusten av maken/makan, när övergången till en vardag som änka eller änkling kan 
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kännas tung och svår. Tillsyn som målinriktad förebyggande åtgärd kan ge äldre möjlighet att 

klara av situationen i sådana och andra nya situationer i livet. Kanske behövs det inte mer än 

några få samtal samt information och anpassning för att personen ska kunna återuppta gamla 

kontakter eller bygga nya relationer.  

 

Social samvaro och olika former av kontakter är en viktig livstillfredställelse och därmed 

välbefinnande hos de äldre (Berg, Hassing, McClearn & Johansson 2006; Borg 2005; 

Pinquart & Sörensen 2000). Även om antalet sociala kontakter minskar med stigande ålder 

enligt Due, Holstein, Lund, Modvig och Avlund (1999), så tenderar tillfredställelsen öka med 

kvarvarande sociala nätverket. Kvalitén i de sociala kontakterna var en viktig faktor för 

välbefinnandet (Berg, m.fl. 2006; Pinquart m.fl. 2000). På samma sätt styrker Berg, m.fl.  

(2006) att en låg grad av sociala kontakter leder till en lägre livstillfredställelse och en ökad 

förekomst av depressiva symtom hos de äldre. Kvalitén i de sociala kontakterna var den 

avgörande viktigaste faktorn för män och kvinnor. Förekomsten av sociala kontakter var 

starkt relaterat till upplevelsen av en hög grad av livstillfredställelse hos de äldre. Tre aspekter 

av sociala nätverk var associerade med en strukturerad mätmetod: frekvensen, kvalitén av 

sociala kontakter och socialt stöd. Frekvensen av sociala kontakter inkluderade både 

personliga möten och telefonkontakter.  Sociala nätverk, känslan att ha kontroll över livet och 

dagliga aktiviteter gav god livskvalitet och en självupplevd god hälsa. Att finna nöje i 

småsaker i livet var viktigt och det var värdefullt för den upplevda erfarenheten av ett gott liv 

och hälsa. Materiella saker var mindre viktigt jämfört med att få ett kort besök från vänner 

eller familj och att få bli uppdaterad om vad som hände familjen och vännerna. Även Agahi, 

Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) och Borg (2005) visade att det fanns ett samband 

mellan deltagande i sociala aktiviteter och positiva effekter på välbefinnandet hos 

hemmaboende äldre. Insatserna som syftar till att stimulera sociala aktiviteter och kontakter är 

därför viktiga för alla äldre.  

 

Berg, m.fl. (2006) visade att de äldre med möjlighet att diskutera med andra och få följa upp 

vad som hände i samhället uppfattade detta som höjdpunkter som bidrog till ett gott 

välbefinnande. Det visade att samvaro, en stark vänskap och dagliga aktiviteter var 

betydelsefulla för kvinnor och för hur de upplevde sitt välbefinnande. Bland män var fysiska 

aktiviteter, fritidsintresse och sociala kontakter betydelsefulla för upplevda välbefinnandet.  
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2.4 Ensamhet och avsaknad av sociala nätverk 

Ensamhet är, enligt Borg (2005), ett fenomen som hänger samman med upplevelsen av det 

sociala nätverket. Ensamhet som fenomen är både en upplevelse och en känsla. Borg (2005) 

beskriver fyra typer av ensamhet, ursprungligen från filosofens Rubin Goteskys sätt att se på 

ensamhet, varav tre kan vara betydelsefulla för äldre. Han ansåg att äldre personer kan 

antingen ha en känsla av att känna sig utanför gemenskapen, ha en känsla av isolering eller ha 

en känsla av avskildhet som kan ses som en positiv ensamhet. Att leva sig in i en annan värld 

genom att läsa skönlitteratur eller se film och teater medför, enligt Hagberg (2002), inte bara 

avkoppling utan kan vara en motvikt mot ensamhet och tristess. Saker, platser, händelser eller 

personer är laddade med energi och det är möjligt att hämta energi från minnen och symboler 

genom överskridandet av nuet.  

Många äldre personer har ett intresse för existentiella frågor, meditation och stilla stunder 

(Borg, Fagerström, Balducci, Burholt, Ferring, Weber, Wenger, Holst & Hallberg 2008; 

Krach, DeVaney, De Turk & Zink 1996). Ensamheten har bevisats vara relaterad till låg 

livstillfredställelse enligt Borg (2005) och Borg, Hallberg och Blomqvist (2006). God hälsa, 

hög självkänsla och avsaknad av oro gav en hög livstillfredställelse. Personliga faktorer som 

sociala och ekonomiska, snarare än miljöfaktorer, gav livstillfredställelse. Med andra ord, de 

väsentliga insatserna är de som hjälper personen att anpassa sig, minska graden av oro, öka 

självkänslan för en optimal livskvalitet. Berg, Hassing, McClearn och Johansson (2006) 

visade att äldre förväntade sig att kvinnan skulle överleva mannen. Männen hade också 

svårare att anpassa sig till att bli änkling och att leva ensam.  

 

Golden, Conroy, Bruce, Denihan, Greene, Kirby och Lawlor (2009) studerade ensamhet, 

sociala nätverk, depression, oro och välbefinnande hos de äldre. Kvinnor uppfattade sig i 

högre grad ensamma jämfört med män. Välbefinnande, nedstämdhet och känsla av hopplöshet 

var alla oberoende associerade med ensamhet och avsaknad av sociala nätverk. Särskilt 

ensamhet utgjorde en förhöjd risk för depressiva symtom hos änkor. Ensamhet och 

avsaknaden av sociala nätverk hade en negativ påverkan på humör och välbefinnande hos de 

äldre. Förekomsten av nedstämdhet var stor hos äldre som kände sig ensamma och saknade 

sociala nätverk.  
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Äldre personer är sociala varelser med behov av att tillhöra är fundamentalt för våra tankar, 

känslor och vårt beteende i förhållande till vår omvärld. Enligt Golden m.fl. (2009) uttryckte 

de äldre oftare att förekomsten av sociala kontakter var viktigare, än den fysiska hälsan, för ett 

gott åldrande. Hälsoeffekter med anledning av ensamhet var mindre väl studerat jämfört med 

effekter av sociala kontakter. Men ensamhet var associerat med olika former av negativa 

hälsoeffekter inkluderat en högre risk för dödlighet och självmord. Agahi, Lagergren, 

Thorslund och Wånell (2005) visade att flera frivilligorganisationer och väntjänstverksamhet 

gav stöd vid förluster som när den äldre hade förlorat sin make eller maka.  

2.5 Kulturupplevelser  

Kulturupplevelser som musik, teater, litteratur, dans och rörelser kan ge bättre självupplevd 

hälsa och livskvalitet (Ferman & Naess 2010) . Det förebygger sjukdom och lindrar smärta 

och kunde ha en positiv betydelse för de äldres livslängd. Musik lugnar och dämpar ångest 

och smärtor. Musik är ibland kopplat till spiritualitet och kan de ge äldre en chans att uttrycka 

sig och förmedla känslor (Hays 2006). Musik kunde vara ett sätt att få inre ro och ett verktyg 

för att få energi till livet. Att sjunga eller spela ett instrument kunde även upplevas som ett 

fönster ut mot livet för att se det positiva i livet och känna livskvalitet. Upplevelsen av musik 

var mycket individuellt och starkt knuten till personligheten. Musiken kunde även vara ett sätt 

att reducera stress, ge ett ökat välbefinnande och ökad upplevd spirituell hälsa.  

2.6 Fysiska aktiviteter, boende och husdjur 

Fysisk aktivitet hade en stor hälsofrämjande betydelse (Ferman & Naess 2010; Hillerås, Jorm, 

Herlitz & Winblad 1999). Det bidrog till att förebygga sjukdom och gav upplevelser av trivsel 

och glädje. Rörelseförmågan var viktig för att den äldre skulle kunna utföra dagliga göromål 

och för upplevelsen av välbefinnande. Äldre som regelbundet deltog i fysiska aktiviteter hade 

klart nedsatt risk för fall och höftfrakturer. Det räckte med trettio minuters aktivitet per dag 

för att få en hälsovinst. Graden av intellektuella, sociala och fysiska aktiviteter var oberoende 

av varandra. De allra äldsta sysselsatte sig under dagen ofta med enkla aktiviteter. God hälsa 

och kvarboende i sitt hem var associerat med större intellektuell aktivitet. Negativa 

livshändelser, såsom en nära vän eller familjemedlems bortgång, var associerat med större 

fysisk aktivitet som till exempel att gå promenader. Hillerås m.fl. (1999), visade att de äldre 

ansåg att de mådde psykiskt lite bättre om de gick en långpromenad. De som var yngre äldre 
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och vid bättre hälsa var associerat med större fysisk aktivitet. De var positivt inställda till 

fysisk aktivitet som gav välmående.  

 

 Till känslan av att leva hörde upplevelsen av att fortfarande ha kontroll över sitt liv (Agahi, 

Lagergren, Thorslund & Wånell 2005; Hagberg 2002). Detta behövde inte betyda att vara 

oberoende av andras hjälp i sitt dagliga liv utan handlade snarare om att kunna bestämma 

själv. De äldre som hade nedsatt fysisk funktionsförmåga betonade ofta att det viktigaste var 

att de kände att hjärnan fortfarande fungerar. En boendemiljö som upplevdes trygg och säker, 

var tillgänglig och stimulerade till grannkontakter ansågs vara hälsofrämjande. Boendet skulle 

vara så tillgängligt att de fungerade även när rörelseförmågan försämrades. Det bör finnas 

trygga och välskötta promenadvägar och naturliga träffpunkter i området. Det bör vara nära 

till affärer och service. De kollektiva kommunikationerna ska vara lätta att nå och färdas med 

även om man har rollator eller rullstol. Det var betydelsefullt för att de äldre skulle kunna 

förbli aktiva, ha kontakt med släkt och vänner och leva ett så självständigt liv som möjligt.  

 

Olika former av fysiska aktiviteter var tydligt associerat med ett ökat mentalt välmående hos 

äldre personer. Det fanns ett tydligt samband mellan fysisk rörlighet, en låg förekomst av 

sjukdomar, fritidsaktiviteter och känslan av välbefinnande hos äldre (Borg, Hallberg & 

Blomqvist 2006; Ferman & Naess 2010; Lampinen, Heikkinen, Kauppinen & Heikkinen 

2006; Valderama, Gama, Damián, Molino, López, Pérez & Iglesias 2000). Ferman och Naess 

(2010) visade att genom att använda rollator när rörelseförmåga och balans var nersatt kunde 

den äldre personen självständigt ta sig ut ur bostaden på egen hand. Det gav en frihet att själv 

kunna gå till affären och handla småsaker. Det gav också möjlighet att lättare kunna ta sig en 

daglig promenad eller gå och träffa vänner.   Borg m.fl. (2006) och Lampinen m.fl. (2006) 

visade att det finns koppling mellan förekomsten av fysiska och lättare fritidsaktiviteter och 

det subjektiva välbefinnandet hos de äldre. De äldre som var involverade i fysiska aktiviteter 

förstärkte sin känsla av subjektivt välbefinnande.  Dock var välbefinnande en komplex och 

multidimensionellt koncept som var svårt att definiera och som var beroende av flera faktorer, 

som känslan av livstillfredställelse, känsla av lycka, uppfattad hälsa, förekomsten av 

depression, oro, mening med livet och känsla av ensamhet.  

  

Enligt Strawbridge, Deleger, Roberts och Kaplan (2002) var fysisk aktivitet även 
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sjukdomsförebyggande och gav ork att utföra dagliga uppgifter. Forskarna har funnit att 

fysiskt aktiva personer var mindre deprimerade och upplevde bättre copingförmåga och 

kontroll än inaktiva personer. Enligt Shephard (2002) kunde inaktivitet ha konsekvenser på 

den psykologiska och sociala funktionsförmågan. Det kunde ge social isolering, ökad känsla 

av hjälplöshet, liten tillit till egna färdigheter, minskad företagsamhet och depression.  

 

Enligt Agahi, Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) och Wressle och Samuelsson (2006)  

ansågs rollatorn ha stor eller mycket stor betydelse för den dagliga livsföringen, framför allt 

när det gällde tryggheten och möjligheten att klara sig självständigt. Betydelsen av att på egen 

hand kunna och våga gå ut och handla, delta i social samvaro och promenader. Den ökade 

aktivitetsutförande med ett rikare socialt liv med allt vad det innebar för psykiskt 

välbefinnande och den upplevda livskvalitén.  

  

Husdjur stimulerar till dagliga aktiviteter (Brown & Rhodes 2006; Friedmann, Thomas & 

Eddy 2000; Winefield, Black & Chur–Hansen 2008). Husdjur har fördelar för ägarens hälsa 

som sträcker sig från ökad daglig fysisk aktivitet till psykologiska fördelar till ägarens hälsa. 

Att leva med en hund kunde leda till en lättare kontakt med andra personer. McNicholas och 

Collis (2000) redovisade tydliga samband för hur hundar kunde fungera som medel för ökade 

sociala kontakter mellan personer. Därför drabbades djurägare i mindre utsträckning av 

depressiva symtom (Brown m.fl. 2006; McNicholas m.fl. 2000). De som har husdjur 

rapporterade vanligen fördelar för deras välbefinnande exempelvis ömsesidig tillgivenhet, 

sällskap och en känsla av skydd och trygghet (McNicolas, Gilbey, Rennie, Ahmedzai, Dono 

& Ormerod 2005).  

 Husdjur ger en känsla av mening, trygghet, tillhörighet, familj och självidentitet. De 

motiverade sina äldre ägare att bedriva daglig verksamhet och därigenom öka personliga 

värden (McNicholas m.fl. 2000; McNicholas m.fl. 2005). Winefield, m.fl. (2008) menade att 

det inte fanns något som motsäger att vissa äldre stimulerades positivt av att ha husdjur och 

att detta hade positiva effekter för deras välbefinnande. Men det fanns anledning att vara 

försiktig när det gällde att dra slutsatsen att djurägare generellt hade ett bättre välbefinnande 

eller hälsa än de äldre utan husdjur. Att leva med ett husdjur kunde vara förknippat med 

negativa hälsoaspekter, då husdjur blev sjuka eller dog. Det var i många fall att jämställa med 
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förlusten av en familjemedlem (Clements, Benasutti & Carmone 2003; McNicholas m.fl. 

2005; Morley & Fock 2005).  

2.7 Hemsjukvård 

All hemsjukvård ska bedrivas utifrån ett hälsoperspektiv och de insatser som görs ska skapa 

sammanhang med respekt för personens integritet och autonomi - varje person ska ha rätt att 

välja och fatta beslut om sin egen vård (Josefsson, 2010). Idag finns ungefär 250 000 personer 

i Sverige, som får någon form av hemsjukvård. De flesta är kvinnor. Idag ansvarar två 

tredjedelar av landets kommuner för hemsjukvården. Hemsjukvård definieras av 

Socialstyrelsen, som hälso- och sjukvård när den ges i hemmet. Hemsjukvården styrs av 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763). Åtgärder och insatser som ges ska ha 

föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Idag är hemsjukvården ofta sammanslagen med 

hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2008). Det kan vara svårt att dra gränsen mellan vad som är 

social omvårdnad och hälso- och sjukvård.  Hemtjänsten styrs av Socialtjänstlagen (SOL) 

(SFS, 2001:453). Kommunens socialtjänst, biståndshandläggare, bedömer vid vårdplanering 

vilka insatser som respektive äldre person är i behov av utifrån gällande lagstiftning.  

 Hemsjukvården har blivit alltmer kvalificerad sedan ädelreformen genomfördes 1992, då 

överfördes landstingets ansvar för vård av personer över 65 år och äldre till kommunerna. Till 

följd av ädelreformen effektiviseras utskrivningarna och vårdtiden förkortades. Det innebär att 

patienter som skrivs ut från sjukhus är i behov av mer avancerade insatser i hemmet 

(Socialstyrelsen 1996). Den avancerade sjukvården som utförs i hemmet kräver kunskap och 

kvalificerad omvårdnadskompetens för att vara säker och trygg. För att klara av äldre 

personers olika behov i hemsjukvården krävs samverkan mellan flera yrkesgrupper 

(Josefsson, 2010). 

2.8 Distriktssköterskans ansvar i hemsjukvården 

 Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad, det vill säga hälsofrämjande arbete. Det innebär att 

sjuksköterskan, enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008), har fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har utbildning och 

legitimation i allmän och specifik omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Specifik omvårdnad är 

kunskap inte bara om normala och naturliga funktioner, utan även om sjukdomar och deras 

behandling. Därför har sjuksköterskan en nyckelroll i att möta behoven till exempel från äldre 
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multisjuka personer, anhöriga och personal. Det innebär bland annat att sjuksköterskan ska 

leda patientnära omvårdnad, handleda och undervisa för att den äldre ska kunna få tillgång till 

hög omvårdnadskompetens. Vidare ska sjuksköterskan hantera läkemedel genom sina 

kunskaper inom farmakologin. I sjuksköterskans uppdrag ingår speciellt att upptäcka ohälsa 

och att ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser (Socialstyrelsen 2008). 

Sjuksköterskan i hemsjukvården känner sig uppskattad och värdefull när hon tillhandahåller 

vård och ger förtroende och stöd till andra, det är en positiv arbetsmiljö (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg 2009). De känner sig respekterade som personer eftersom de har en god 

kompetens. Samtidigt som sjuksköterskor upplever ett positivt arbetsklimat kan de ibland 

känna frustration över att de förväntas ´vara överallt och kunna allting´, att de känner sig 

osynliga och underskattade.  

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan kan se och bedöma patientens omvårdnadsbehov. När 

de omvårdande åtgärderna är klarlagda, bör sjuksköterskan ge återkommande handledning 

och kompetensutveckling till hemtjänstpersonal (Karlsson, Ekman & Fagerberg 2009).  

 

2.9 Teoretisk referensram gerotranscendens                                       

Teorin om gerotranscendens utvecklades av den svenske sociologen Tornstam (2005) och kan 

ses som en utvecklingsteori och ett nytt sätt att se på åldrandet . Tornstam är inspirerad av 

Jungs psykoanalytiska teori om det kollektivt omedvetna som något grundläggande 

gemensamt för personerna. Tornstam beskriver att individen vänder sig från ett mer aktivt och 

materialistiskt sätt att förhålla sig till omvärlden och anlägger ett mer andligt, kosmiskt och 

överskridande (transcenderande) perspektiv på livet. Enligt Tornstam kan utvecklingen av 

gerotranscendens sägas innefatta förändringar i tre olika huvuddimensioner: Den kosmiska 

dimensionen, jagdimensionen samt dimensionen som omfattar personliga och sociala 

relationer. Den kosmiska dimensionen innefattar en överskridande upplevelse av en kosmisk 

orientering, en känsla av att vara ett led i en kedja av generationer bakåt och framåt, och ett 

accepterande av döden. Jagdimensionen innebär att individen blir mindre självupptagen och 

mindre kroppsfixerad, får mer integritet och en större upplevelse av mening i livet. Den tredje 

dimensionen som omfattar personliga och sociala relationer innebär ett förändrat förhållande 

till sociala relationer, med mindre intresse för ytliga kontakter. Det blir större koncentration 

på värdefulla kontakter, de som man upplever som betydelsefulla i livet. Behovet av positiv 
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ensamhet ökar. Aktiviteter, deltagande och materiella förhållanden får mindre betydelse. 

Teorin skapar en medvetenhet om att vård- och omsorgspersonal måste respektera äldres 

behov av reflektion och fördjupning i livets existentiella frågor (a.a.). 

 

 I studier av Wadensten och Carlsson (2002, 2003) och Wadensten (2005, 2006) finns 

praktiska riktlinjer för hur personal inom äldreomsorg kan bemöta äldre för att stimulera 

utvecklingen mot gerotranscendens. Wadensten m.fl. (2002) beskriver konkreta riktlinjer på 

tre nivåer med fokus på individen, verksamhet och organisation. De beskriver olika sätt att 

stödja äldre personer i deras process mot gerotranscendens. Wadensten m.fl. (2003) visade att 

de flesta sjuksköterskor såg personens åldrande ur ett utvecklingsperspektiv, men diskuterade 

inte vad åldrandet innebar eller hur omvårdnaden skulle planeras i de tre olika dimensionerna. 

Wadensten (2005) studie beskriver en introduktion av gerotranscendens för en grupp äldre 

personer. De var mer eller mindre överens om att denna beskrivning av åldrandet var i 

enlighet med deras eget åldrande. De ansåg att införandet av synen på åldrande som erbjuds 

av teorin om gerotranscendens var bra eftersom det gav dem en mer positiv syn på åldrandet 

som också tillät dem att vara som de var.  

3. PROBLEMFORMULERING                                                          

Andelen äldre som har behov av kommunens insatser ökar i samhället. Risken för ohälsa hos 

våra äldre stiger om de inte känner meningsfullhet i vardagen. En omsorg i vården skall 

möjliggöra meningsfullhet i vardagen och en situationsorienterad vård som förmår ge råd, 

stöd och instruktioner så att äldre kan begripa sig på sin situation och sina omständigheter. 

Genom tillgång till egnas och andras resurser kunna möta de krav som olika situationer 

ställer.  Många äldre personer hade ett behov av omvårdnadsåtgärder som var inriktade på att 

ge socialt och emotionellt stöd och som gav stimuli som förhindrade social isolering, 

minnessvårigheter, ångest, depression och ensamhet. Därför är det av betydelse att beskriva 

de erfarenheter äldre personer har av betydelsen av socialt innehåll i vardagen för att 

distriktssköterskan kan vara till hjälp för att stimulera till en god livskvalité för äldre personer.  

4. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva ensamboende äldre personers erfarenheter av vilken 

betydelse socialt innehåll har för en meningsfull vardag. 
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5. METOD 

5.1 Studiedesign 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjufrågor i en kvalitativ studie med en 

induktiv ansats. Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter, som var baserad 

på de äldres erfarenheter av vilken betydelse det sociala innehållet i vardagen hade för dem. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) fokuserar kvalitativ innehållsanalys på 

tolkning av texter och används framför allt inom vårdvetenskap. Inom omvårdnadsforskning 

har kvalitativ innehållsanalys använts för att granska och tolka texter, som utskrifter av 

bandade intervjuer. Texten som var föremål för analys sågs i sitt sammanhang, vilket innebar 

att tolkningen av intervjupersonernas berättelser gjordes med medvetenhet om deras 

personliga historia, livsvillkor och kultur. Flera tolkningar kan vara möjliga. Skapandet av 

kategorier var kärnan i en innehållsanalys.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod och urval 

För att genomföra studien kontaktades enhetschefen i hemsjukvården i en liten 

småstadskommun i Mellansverige och informerades om den planerade studien och dess syfte. 

Författaren gav information om studiens syfte till personalen och vilka urvalskriterier som 

gällde för deltagande. Deltagarna skulle vara över 70 år, både kvinnor och män, 

ensamboende, orienterade till tid, rum och person och ha kontakt med hemsjukvården. 

Personalen gav förslag på tre män och tre kvinnor i åldern 79-94 år som bodde på två olika 

orter i kommunen.  

 Författaren tog kontakt med utvalda personer genom hembesök för att informera om studien 

och förfrågan om de ville delta med sina erfarenheter. Vidare fick de information att 

deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta om de så önskade. Vid denna 

första kontakt gav de äldre ett muntligt samtycke till intervjun. Kontakt togs senare per 

telefon, tid och plats bestämdes för intervjuernas genomförande. Samtliga ville bli intervjuade 

i sina hem. De fick information att det skulle ske bandinspelade intervjuer och beräknad längd 

var högst sextio minuter. Denna information gavs för att de äldre skulle känna sig bekväma 

och trygga med situationen.  

Författaren skapade semistrukturerade intervjufrågor till deltagarna, se bilaga 3. Frågorna 

syftade till att få intervjupersonerna att delge sina erfarenheter om vilken betydelse socialt 
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innehåll hade för dem i vardagen. För att bedöma intervjufrågornas relevans, frågornas 

ordningsföljd i intervjun och om de besvarade studiens syfte testades frågorna av en äldre 

person. Testintervjun ingår i denna studie och den föranledde inga ändringar.  

Intervjuerna genomfördes därefter i de äldres hem. I samband med genomförandet av 

intervjuerna fick intervjupersonen skriftlig information som genomlästes innan intervjun för 

att se ifall det var något som uppfattades som oklart, bilaga 2. Innan intervjun påbörjades 

fördes ett samtal om vardagliga saker för att intervjupersonen skulle känna sig trygg och 

avspänd.  Enligt Lundman m.fl. (2008) utmärks en kvalitativ intervju av att en tillitsfull 

interaktion mellan intervjuare och informant etableras. Tidsmässigt varierade intervjuerna 

mellan 40 och 90 minuter. Intervjuerna bandades med hjälp av diktafon.  

 

5.3 Analysmetod   

 Intervjuerna spelades in med en diktafon och överfördes sedan till en dator. Intervjuerna 

avlyssnades och transkriberades av författaren. Vid transkriptionen skrevs intervjuerna ner 

ordagrant. Varje intervju omfattade mellan två och sju utskrivna textsidor, totalt 26 sidor. 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för helheten av materialet. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att granska och tolka texterna (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2008). Begreppen meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori, 

kategori och tema användes.   

 

Författaren identifierade meningsenheter genom ett urval av texten som hade relevans till 

studiens syfte. En kondensering av meningsenheterna gjordes och de fick en kod. Kodningen 

skall överensstämma med meningsenhetens kontext och med texten som helhet. En kod är en 

etikett på en meningsenhet och beskriver kortfattat innehållet. Koderna jämfördes med 

avseende på likheter och skillnader och sorterades under olika kategorier: I varje kategori 

lades underkategorier för att få fram vad som hörde ihop med vilken kategori.  

Polit och Beck (2006) definierar ett tema som ”den röda tråden” av mening som återkommer i 

kategori efter kategori. Ett tema kan därför avspegla det underliggande innehållet i mer än en 

kategori.  Författaren formulerade ett tema, ”Livskvalité i vardagen”, baserat på texten som 

helhet, innehållet i kategorierna och känslan för det underliggande budskapet.  

Analysprocessen dokumenterades i analysmatriser. Nedan tydliggörs ett exempel, se Figur 1, 
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hur analysmatrisen såg ut med meningsenheter, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori, kategori och tema.  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

”Jag uppskattar när 

barnen berättar om 

vad de gör i sina 

arbeten och på 

fritiden” (intervju 

5). 

 

Att få känna 

delaktighet och vara 

med i barnens liv 

 

Barnen berättar Samhörighet Sociala kontakter Livskvalité i 

vardagen  

 

 

 

”Det är ett 

privilegium att få ha 

sina barn på så 

nära håll, jag 

känner mig trygg” 

(intervju 5). 

En fördel att få ha 

sina barn på nära 

avstånd, känner 

trygghet 

Barnen gör mig 

trygg 

Trygghet Sociala kontakter Livskvalité i 

vardagen  

 

”Det är nära att gå 

till Domkyrkan och 

lyssna på 

lördagsorgel” 

(intervju 2). 

Gå till domkyrkan 

och lyssna på 

orgelmusik 

 

Se och lyssna på 

musik 

 

Kulturupplevelser Kulturutbyte Livskvalité i 

vardagen  

”Här har jag lärt 

känna fem-sex 

flickor. Vi träffas på 

ett mysigt kafé varje 

vecka, skrattar och 

har roligt. På 

sommaren sitter vi 

ute i den vackra 

rosenträdgården” 

(intervju 4). 

Lärt känna vänner, 

träffas på kafé och 

har roligt 

Socialt umgänge 

med fika 

Samhörighet Sociala kontakter Livskvalité i 

vardagen 

”Jag går dagliga 

promenader med 

stöd av rollatorn” 

(intervju 3). 

Dagliga promenader 

med rollator 

Promenad – daglig 

fysisk aktivitet 

Välbefinnande Klara vardagen Livskvalité i 

vardagen  

Figur 1. Analysmatris. 
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5.4 Etiska aspekter 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer - inom 

humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning, det vill säga informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Det innebär att 

intervjupersonerna har fått muntlig och skriftlig information (informationskravet), om studien, 

dess syfte, hur intervjun går till och forskarens kontaktuppgifter vid ett hembesök. De fick 

skriftligt ge sitt tillstånd till deltagandet i intervjun i ett informationsbrev.  De fick information 

om att deltagandet var frivilligt i intervjun, samtyckeskravet, och att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan när de önskade. Allt datamaterial som samlats in har hanterats enligt 

konfidentialitetskravet, det innebär att det har avidentifierats och inga personer kommer att 

kunna identifieras i resultatet. Uppgifter som inhämtats från studien får endast användas för 

studiens ändamål enligt nyttjandekravet. De bandinspelade intervjuerna har inte sparats efter 

att intervjuerna var utskrivna. Det utskrivna datamaterialet kommer att sparas till 

examensarbetet är godkänt av examinatorn på Mälardalens Högskola.  

Ansökning om etikprövning av examensarbetet på avancerad nivå på HVV lämnades till 

handledaren för bedömning. 

 

6. RESULTAT                                                                                                 

De äldres erfarenheter av vad som har betydelse i det sociala innehållet i vardagen 

identifierades genom följande fyra generella kategorier: klara vardagen, sociala kontakter, 

samhällsintresse och behålla kunskaper och kulturutbyte, (Figur 2).  En översikt av 

kategorier, underkategorier och tema visas i denna matris. Här ser man de äldres erfarenheter 

av vad som hade betydelse av sociala innehållet för en meningsfull vardag: 
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Underkategorier Kategorier Tema 

 

Välbefinnande 

Oberoende 

Tillfredställelse 

Klara vardagen 

 

Livskvalité i vardagen  

Samhörighet 

Trygghet 

Kvalité i sociala kontakter 

Känna sig behövd 

Sociala kontakter 

 

Livskvalité i vardagen  

 

Hålla sig à jour 

Förvalta och bevara kunskaper 

Samhällsintresse och behålla kunskaper Livskvalité i vardagen 

Kulturupplevelser 

Glädje 

Avkoppling 

Kulturutbyte 

 

Livskvalité i vardagen  

Figur 2. Sammanställning av resultat. 

 

6.1  Betydelsen av socialt innehåll i vardagen  

Av det övergripande temat framgick att de äldre hade olika erfarenheter av vad som var 

betydelsefullt i det sociala innehållet i vardagen för att de skulle må bra. Temat omfattade fyra 

kategorier: klara vardagen, sociala kontakter, samhällsintresse och behålla kunskaper och 

kulturutbyte som presenterades med citat, meningsenheter i innehållsanalysen. 

 

 6.1.1 Klara vardagen 

Denna kategori beskrev betydelsen av att klara sitt eget dagliga liv. Underkategorierna är 

välbefinnande, oberoende och tillfredställelse.  

 

Välbefinnande  

Det visade sig betydelsefullt att själv kunna sköta sin personliga hygien, men flera beskrev att 

det tog längre tid när man blev äldre. Det ansågs även betydelsefullt för välbefinnandet att ha 

trevliga kläder och att få vara fin i håret för de kvinnliga intervjupersonerna. Resultatet visade 

att de intervjuade dagligen gick promenader själva eller med släkt och vänner. De hade 

samtliga behov av gånghjälpmedel: rollator eller käpp när de gick promenader utomhus. Detta 

beskrivs i följande citat:    
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           ”Jag promenerar gärna med stöd av rollator flera gånger i veckan  

xxxxx utmed sjön tillsammans med min syster” (intervju 4). 

 

Gånghjälpmedel gav de äldre en möjlighet att gå ut självständigt trots gång- och 

balansproblem av olika orsaker. Promenadvägarna i närområdet upplevdes trygga och 

välskötta av intervjupersonerna, där fanns utplacerade parkbänkar med jämna mellanrum, 

idealiskt för att ta en vilopaus och samtala en stund.  

 Här beskrev två intervjupersoner betydelsen av att ha ett fritidshus att åka till med familjen 

eller vänner för sitt välbefinnande. Det var välgörande med miljöombyte och att få komma 

närmare naturen som gav avkoppling. Det var många roliga minnen genom åren tillsammans 

med familj och vänner, en verklig guldkant på tillvaron att kunna vistas där. Detta beskrivs i 

följande citat:  

 

          ”Sommarvistelse i Skåne vid havet, mycket välgörande och avkopplande 

          att kunna vistas där med familjen” (intervju 5). 

 

Den andra intervjupersonen lånade ett fritidshus i Dalarna och åkte dit tillsammans med sin 

vän med jämna mellanrum för att få ett välkommet avbrott i vardagen. Dessa två 

intervjupersoner hade en egen bil, de kände att det var en frihet att själv kunna ta sig utan att 

behöva rätta sig efter allmänna kommunikationer. Den ena intervjupersonen kunde för 

tillfället av hälsoskäl endast köra korta sträckor med bil och det såg hon som en begränsning i 

valet av aktiviteter.  

Oberoende 

Denna underkategori visade att rollator gav en frihet att oberoende kunna gå till affären och 

handla ett mindre antal matvaror. Ett besök i mataffären gav också tillfälle till att träffa vänner 

och att få samtala en stund. Detta beskrivs i följande citat:  

          ”Jag går till ICA affären för att köpa jordgubbskräm några gånger i veckan, 

            jag tar tre paket åt gången och lastar dem i korgen på rollatorn. Ofta byter jag 

           några ord med personalen eller med någon jag känner. Det känns skönt att själv 

           kunna gå till affären när jag vill” (intervju 6). 
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Resultatet visade att de tre männen skötte vardagssysslor såsom klädvård, städning och 

blomskötsel. De ville känna att de själva klarade av det och inte vara beroende av att någon 

annan betonades av flera av intervjupersonerna. 

 

Tillfredställelse 

I denna underkategori berättade de äldre om sina aktiviteter i hemmet eller fritidshuset som 

gav tillfredställelse. Det var olika aktiviteter såsom blommor/trädgårdsarbete, heminredning 

och bakning. I resultatet beskrev flera intervjupersoner intresset för trädgårdsarbete och 

blommor. Flera av intervjupersonerna hade blommor i krukor och lådor på sina balkonger 

eller uteplatser. Det var en meningsfull aktivitet som gav tillfredställelse att få plantera och 

sköta sina blommor upplevde flera av de äldre. Planering på våren vad som skulle planteras i 

krukor och lådor, plantering, odling, ansning och att få se resultatet när det växte. 

Trädgårdsarbete beskrevs av en man som en aktivitet som gav glädje och tillfredställelse i att 

se hur det växte. Detta beskrivs i följande citat:   

                                     

           ”Jag tycker om att sitta vid köksbordet och bara ta det lugnt, jag tittar ut på  

            min fina gröna gräsmatta som jag pysslar om. Man ser resultat, det är en 

            fröjd för ögat och tillfredställelse att se att min skötsel ger resultat” (intervju 6). 

 

Resultatet visade att en kvinna bakade och tillagade gärna av trädgårdens frukter och bär. Hon 

bjöd gärna sina barn och vänner när de kom på besök. Hon konstaterade att det tog längre tid 

att baka nu än för några år sedan, men det var en tillfredställelse att få bjuda på något som hon 

själv hade bakat. Att få känna doften av nybakat i hemmet var något som hon uppskattade, det 

gav hemtrivsel. Griptången var ett bra hjälpmedel och kom väl till pass när det var svårt att 

böja sig ner för att plocka frukten. Hon plockade frukten med griptången och la dem i korgen 

på rollatorn. Det gällde att vara uppfinningsrik och se möjligheterna i vardagen. Studien 

visade att flera av intervjupersonerna hade intresse för heminredning och hade inrett sina hem 

mycket smakfullt. Att titta i heminredningsaffärer och inreda sina balkonger eller uteplatser 

inför sommaren var något som flera tyckte var betydelsefullt och gav tillfredställelse att ha 

fint omkring sig eftersom de tillbringade mycket tid i hemmet. Det var en stor fördel om de 

hade tillgång till bil eller fick samåka med släkt och vänner för att lättare kunna göra inköp. 

Det visade sig inte lika enkelt eller vanligt att ta sig till affärer med allmänna 
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kommunikationsmedel.  

 

6.1.2 Sociala kontakter 

 

Denna kategori beskriver betydelsen av sociala kontakter via underkategorierna: samhörighet, 

trygghet, kvalité i sociala kontakter och känna sig behövd.   

 

Samhörighet  

Här beskriver de äldre hur den sociala situationen såg ut. Vilka personer de träffade eller 

samtalade med under en dag. Studien visade att det var olika hur ofta de fick besök och 

umgicks med sina barn och barnbarn beroende på avstånd och hur god kontakten var. Det 

visade sig att det inte alltid var släktingar som de äldre hade mest kontakt med. Resultatet 

visade att få träffa sina barn och barnbarn var betydelsefullt för samhörigheten. Detta beskrivs 

i följande citat:  

 

          ”Ja, att få träffa och samtala med mina barn och barnbarn betyder mycket för mig” 

           (intervju 1). 

 

Flera av de intervjuade ansåg att de mår alldeles utmärkt och beskrev att det är tack vare att de 

är klara i huvudet och har ett bra minne. De såg inte sina sjukdomsbesvär som något hinder 

för att ha samvaro och sociala kontakter med släkt och vänner utan hade mer eller mindre 

accepterat sina problem. Det visade sig vara värdefullt att ha samvaro och sociala kontakter 

med vänner, något att se framemot och kunna glädjas åt . Flera äldre uttryckte att de tyckte att 

det var trevligt att träffa vänner på ett kafé eller lunchrestaurang. Flera uppskattade och njöt 

av att få bli serverade och inte själv behöva göra några förberedelser. De trivdes med att få 

komma iväg hemifrån och byta miljö. En av intervjupersonerna uppskattade att hon hade lärt 

känna fem-sex ”flickor” genom sin syster som hon umgicks med regelbundet varje vecka. De 

träffades på ett litet mysigt kafé vid sjön, som låg underbart vackert i en rosenträdgård. De 

hade så trevligt tillsammans, skrattade och hade roligt.  Resultatet visade att socialt nätverk, 

känslan att ha kontroll över livet och planerade aktiviteter gav bättre livskvalitet och en 

självupplevd bättre hälsa. Detta beskrivs i följande citat:  
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           ”Här har jag lärt känna fem-sex flickor. Vi träffas på ett litet mysigt kafé vid 

            sjön varje vecka, skrattar och har roligt. På sommaren sitter vi ute  

            i den vackra rosenträdgården” (intervju 4). 

 

 

Resultatet visade att för flera var det ointressant att sitta och äta själv, de lagade enkla rätter 

och åt enbart för att livnära sig. Det upplevdes mer meningsfullt att laga en måltid och duka 

fint om intervjupersonen inte bara gjorde det enbart för sin egen skull utan tillsammans med 

någon. Det var betydelsefullt att få träffa barn och barnbarn regelbundet och få ta del av deras 

bekymmer och glädjeämnen. Till delaktigheten hörde också att få ha bekymmer och omsorg 

om andra. Materiella saker var mindre viktigt jämfört med att få ett kort besök från familj 

eller vänner och att få bli uppdaterade om vad som hände familjen och vännerna. Kontakt per 

telefon och brev visade att de flesta av intervjupersonerna hade telefon eller brevkontakt med 

sina barn och barnbarn varje vecka. Ingen av intervjupersonerna hade tillgång till internet i 

kontakten med släkt och vänner. Analysen visade glädjen och värdet av när de fick ett vykort 

eller brev av släkt eller vänner. Ett brev eller vykort togs fram och lästes flera gånger i 

ensamheten: att få ett foto, tidningsurklipp eller teckning från barnbarnet var något som de 

kunde visa för sina vänner och det blev det ett trevligt samtalsämne. Att få ta del av glädje och 

bekymmer berikade och gjorde att de kände att de var med i deras vardag:  

 

           ”Barnen ringer till mig minst en gång i veckan och berättar vad de gör” 

            (intervju 1). 

 

I underkategorin samhörighet beskrivs även betydelsen av en kärleksfull samvaro mellan man 

och kvinna.  En intervjuperson hade funnit en ny yngre kvinna att tillbringa en del av 

vardagen med på äldre dagar. De planerade veckomatsedeln och handlade matvaror 

tillsammans. De hade valt att äta middagarna och umgås på kvällarna och hade funnit glädje i 

varandras sällskap. Det visar här följande citat:  

           ”Du vet utan kvinna, då trivs inte jag med livet, nä - det gör jag inte. 

            Du vet en kvinnlig hand, det når man inte upp till själv, det är något 

            helt annat. Vi planerar matsedeln och handlar matvaror tillsammans” 

            (intervju 2). 
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Trygghet  

I denna underkategori trygghet, beskrev de intervjuade vad trygghet var för dem. Barn och 

vänner på nära avstånd som hjälper, ger trygghet.  En kvinna hade dagliga besök av två 

väninnor i en yngre generation och de hjälpte henne med vardagliga aktiviteter och var ett 

socialt stöd för henne som gjorde att hon kände att hon kunde bo kvar i sin lägenhet. De var 

dessa två väninnor som gav henne en del av guldkanten i sin tillvaro. Det beskriver följande 

citat:  

           ”De kallar mig för extramamma för de har inga mammor i livet. De betyder 

            mycket för mig, hade jag inte dem vet jag inte vad jag skulle gör” (intervju 3). 

 

Denna intervjuperson hade långt till sina egna barn och de hade ingen möjlighet att komma 

regelbundet och hjälpa henne med vardagliga saker. Att ha långt till sina barn och barnbarn 

upplevdes otryggt när man blev äldre, ensam och behov av en del hjälp i vardagliga livet för 

att kunna bo kvar i sitt hem. En intervjuperson såg det som ett privilegium att få ha sina barn 

på nära håll, hon kände sig trygg av att de snabbt kunde komma på besök 

 

Kvalité i sociala kontakter 

Underkategorin kvalité i sociala kontakter visade att antalet sociala kontakter minskade med 

stigande ålder för att släktingar och vänner i deras egen generation gick bort. Men ändå 

tenderade tillfredställelsen med det kvarvarande sociala nätverket att öka.  Äldre föredrog att 

få välja vilka de tillbringade sin tid med i stigande ålder. Kvalitén i de sociala kontakterna var 

en viktig faktor för välbefinnandet hos både män och kvinnor. Detta beskrivs i följande citat:  

          ”I min ålder är jag mer noga med att välja de vänner jag umgås med, 

           de ska ha kvalité” (intervju 3). 

xxxxx 

De intervjupersoner som levde i gemenskap med andra framhöll det som mycket värdefullt att 

få umgås med vänner och släktingar. En man hade inga vänner som han besökte eller som 

kom på besök. Han uttryckte flera gånger under intervjun att han saknade en djupare 

gemenskap med en annan människa. Han kunde inte förstå varför hans fru skulle dö först.  

Ibland kände han sig ensam, det var otäckt sa han. När ensamheten kom över honom läste han 
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i sina favorittidningar Land och Skog. Han förklarade att då levde han sig in i en annan värld 

och kände sig mindre ensam. En kvinna beskrev att hon pratade mycket med sin man i 

tankarna, ensamheten fyllde inte henne med skräck. Hon tog fram minnena och berättade att 

det var en så oerhörd inspiration hela hennes liv med sin man i 44 år som de fick leva ihop. 

Det gick inte att värdera inspirationen den var så oerhörd. En annan intervjuperson berättade 

att hon inte har varit rädd för att vara ensam och blir inte negativt påverkad av ensamheten. 

Hon säger vidare att hon har varit en ensamvarg under hela livet och har haft svårt att skaffa 

vänner. Nu var hon oerhört glad för att hon hade funnit vänner genom sin syster som hon 

umgicks med regelbundet varje vecka.  

 

Känna sig behövd 

I underkategorin känna sig behövd beskrev de äldre även hur det är att få vara tillsammans 

med djur. Det visade att äldre mår bra av att få bry sig om ett djur. De hade ett sällskap och 

någon som var i behov av omtanke.  Flera ansåg att det var lättare att hitta samtalsämne när de 

var ute på promenad med en hund. Personer som de inte skulle ha samtalat med annars 

stannade för en pratstund.  Det visar här följande citat:    

  

           ”Tur att jag hade vår hund Jeppe att pyssla om när min make avled. Jag hade 

           någon att bry mig om och ge omtanke till. Jeppe och jag gick promenader 

           flera gånger om dagen, människor som vi träffade stannade för att samtala” 

           (intervju 4). xxxxx 

 

Denna intervjuperson berättade att när hon var ledsen upplevde hon att det var bra att få gå 

långa promenader med hunden, det gjorde att hon mådde bättre. Hon hade hunden att sköta 

om med allt vad det innebar och kände att hon var behövd.  En av intervjupersonerna kände 

att han kunde vara till hjälp när han kunde passa sin grannes lilla pudel. Han hade själv haft 

hund under många år i sitt liv och tyckte att det var ett trevligt sällskap. Han fick besök av sin 

granne oftare, det blev en trevlig pratstund över en kopp kaffe och det var lättare att hitta 

samtalsämnen när de hade hunden att samtala om. Han ansåg att det var en fördel att inte själv 

äga hunden, nu behövde han inte känna sig bunden av ansvaret av att ha en egen hund. En av 

informanter såg sin katt Stina som en kär familjemedlem som han hälsade på varje morgon 

när han släppte in henne. Han betonade att det kändes viktigt för honom att hälsa på katten, 
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hon var ett sällskap och någon som behövde honom. Känslan av att behövas gentemot en 

annan person eller djur visade sig var viktigt för livskvalitet.  

 

6.1.3 Samhällsintresse och kunskaper 

I denna kategori beskrev de intervjuade i följande underkategorier: hålla sig à jour och 

förvalta och bevara kunskaper vilka samhällsintresse som kändes betydelsefulla och värdet av 

att få behålla sina kunskaper i olika ämnen.  

 

Hålla sig à jour 

Underkategorin hålla sig á jour visade att fem av sex hade tillgång till lokaltidningen 

dagligen och ägnade flera timmar under förmiddagen att läsa och hålla sig á jour med vad 

som hände i samhället i deras stad och omvärlden.  Två av fem prenumererade på 

lokaltidningen tillsammans med flera för att slippa betala hela kostnaden själv.  Ingen av dem 

läste dagstidningen via internet eller hade tillgång till internet i hemmet. Dagstidningen var en 

källa till samtalsämnen när de umgicks med släktingar och vänner. Fyra av sex 

intervjupersoner läste även Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter regelbundet för att få lite 

mer bredd på informationen.   

     

          ”Jag dricker en kopp kaffe på konditori Prinsessan och läser Dagens Nyheter 

           och Svenska Dagbladet, det är både billigt och bra” (intervju 2). 

xxxxx 

 

Resultatet visade även vilken betydelse TV och radio hade för kontakten med omvärlden och 

för att kunna behålla sina intressen.  Alla intervjupersoner tittade på nyhetsprogram och flera 

var intresserade av debattprogram . TV gav kontakt med omvärlden och var även ett sällskap 

om personen kände sig ensam. Det visar här följande citat: 

 

           ”Jag har varit utan TV i 14 dagar, det är en stor förlust, det är hopplöst, 

           nu har jag ju ingenting. Jag brukar titta på allt, gärna nyhetsprogram för  

           jag prenumererar inte på någon tidning längre” (intervju 6). 

xxxxx 
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Förvalta och bevara kunskaper 

I denna underkategori beskrev intervjupersonerna värdet att få underhålla och bevara sina 

kunskaper i andra språk, religionsfilosofi och utmaningen att lösa korsord. En kvinna som 

arbetat som språklärare var noga med att läsa litteratur med fransk, spansk och italiensk text. 

Hon läste om böcker i sin egen bokhylla på olika språk som hon ansåg var läsvärda och 

intressanta. Hon uttryckte att när man var 80- då livnärde man sig bakåt i tiden med litteratur 

och minnen. Genom att brevväxla med vänner i andra länder bevarade en intervjuperson sina 

språkkunskaper.  Hon hade i sitt yrkesverksamma liv undervisat och forskat i språk, att få ha 

kvar och bevara sina språkkunskaper genom att brevväxla med vänner i andra länder var 

betydelsefullt för denna intervjuperson. Resultatet visade att en man gjorde regelbundet resor 

till Paris för att få möjligheten att konversera på franska och därigenom få behålla sina 

språkkunskaper. Det visade här följande citat:   

 

           ”När man varit en vecka i Paris, då konverserar man elegant på franska i taxin 

           till flygplatsen, men då skall man åka hem. Då har det kommit tillbaka förstår du”                                                                                                                                                                                                                   

           (intervju 2). 

                                                                                                                   

I denna underkategori beskrev även två kvinnor utmaningen att lösa korsord. De löste 

regelbundet korsord för att få möjligheten att träna sina tankeförmågor. Resultatet visade en 

intervjupersons intresse för religionsfilosofi, att få studera de olika religionerna, bakom 

formerna i religionerna för att se att de möttes. Hon var inne på tankarna att bakom formerna i 

religionerna finns samma kärna. Hennes makes egna skrifter och hela hans bibliotek på olika 

språk, hans egen produktion, hade hon att tillgå som inspirationskälla.  

 

6.1.4 Kulturutbyte 

 

 Här beskrev intervjupersonerna i underkategorierna upplevelser, avkoppling och glädje vilka 

kulturutbyte de uppskattade. 

Kulturupplevelser 

Resultatet visade i underkategorin kulturupplevelser att flera av de äldre uppskattade att 

lyssna på sång, musik, gå på konserter och konstutställningar. En av intervjupersonerna gick 

ibland på konserter på Kulturhuset, när det var något verkligt intressant, men hon betonade att 
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hon var väldigt nogräknad och kunde inte bara låta sig underhållas. Så var det med allt, hon 

var kravfylld men uttryckte att det unnade hon sig. Hon uppskattade mycket att se utvalda 

konserter på TV med professionella artister. Kunde man inte ta sig till en konsert visade 

analysen att det fanns andra bra sätt att behålla dessa intressen. Flera hade sin favoritmusik på 

CD och lyssnade i hemmet eller tittade på konserter på TV. Detta beskrivs i följande citat:  

           ”Jag är väldigt förtjust i musik, på banden har jag Pavarotti, Jan Malmsjö till 

           exempel. Jag uppskattar mycket att gå på lördagsorgel - konserter i domkyrkan 

           utav domkyrkoorganisten med Händel, Messias, det är en verklig upplevelse”                                                                                                                             

           (intervju 2). 

 

Resultatet visade att en av intervjupersonerna önskade att hon kunde fått möjligheten att gå på 

bio, men tyvärr var det trappor och hon hade behov av att förflytta sig med hjälp av rollator. 

Hon valde att skaffa fler TV- kanaler och hade ett utökat utbud av att se filmer på TV i 

hemmet istället för att gå på bio.  En intervjuperson sörjde över att hennes hörselnedsättning 

hade medfört att hon inte hörde bastonerna längre när hon lyssnade på sång och musik trots 

hörhjälpmedel. Att lyssna på sång och musik genom TV:n och radion hade varit ett sätt att 

behålla detta intresse. Resultatet visade att flera av intervjupersonerna uppskattade att gå på 

kulturluncher på Kulturhuset i kommunen. En uppskattad kulturlunch var med författaren 

Herman Lindkvist som berättade om en av sina böcker. De berättade vidare om fredagarnas 

kulturluncher med författare från närområdet och konserter utav Kulturskolans elever och 

lärare som hade varit under året. Flera uppskattade att se kulturprogram på TV. En av 

intervjupersonerna åkte regelbundet på konstutställningar, senast var det en Anders Zorn 

utställning. Han berättade entusiastiskt att det var en enorm upplevelse för honom och det gav 

inspiration till egen akvarellmålning.  

 

Avkoppling  

Resultatet visade i underkategorin avkoppling att intervjupersonerna ansåg att 

akvarellmålning, möbelrenovering och läsa skönlitteratur hade en stor betydelse för att känna 

avkoppling i vardagen.  En av intervjupersonerna målade akvarell och visade på flera olika 

motiv i sitt hem. Under åren hade han gått på flera målarkurser och hade inrett en ateljé på 

gården. Ateljén var inredd med värme, ateljématerial och musik. Betydelsen av att måla var 

en avkoppling i vardagen, det beskrivs i följande citat:  
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           ”Man är ju ingen Picasso, men det är väldigt roligt, det finns inget som är så  

           avkopplande som att sitta framför ett staffli och måla och glömma allting annat 

           och bara koncentrera sig på det man gör på tavlan” (intervju 2). 

 

Resultatet visade att en av intervjupersonerna hade som kulturell sysselsättning renoverat 

antika möbler under 20 år. Han hade gått på antikmässor, kurser i möbelrenovering och lärt 

sig kunskapen om renovering av antika möbler. Han kände att bara för att han blev pensionär 

kunde ju inte livet ta slut, utan det var viktigt att ha någon meningsfull kulturell sysselsättning 

att fortsätta livet med.  

 Studien visade att fem av sex intervjupersoner läste regelbundet skönlitteratur. Flera av 

intervjupersonerna läste om egen litteratur som de ansåg var läsvärd och som de inte läst på 5-

10 år. De beskrev att de upptäckte nya saker i böckerna när de läste om dem, händelser som 

de inte hade reflekterat över tidigare.  En kvinna beskrev att det var en avkoppling att läsa och 

hon levde sig in i en annan värld, det var en motvikt mot ensamheten. Hon kunde en söndag 

sitta helt ensam, men det gjorde henne ingenting. Hon hade böcker, hur mycket böcker som 

helst som förgyllde livet för henne utryckte hon.  En kvinna valde och beställde en bok i 

månaden från en bokklubb.  Hon berättade entusiastiskt ett litet utdrag vad boken handlade 

om. 

 

Glädje  

I denna underkategori, glädje, berättade en av intervjupersonen om vilken glädje han kände 

när han tillsammans med sin nya kvinna gjorde en kryssning till Finland och dansade på 

kvällarna. Han betonade att det var viktigt att hålla igång, att inte stelna till, dans var för 

honom en underbar glädje.  

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

Författaren anser att intervjuer var den bästa metoden att få information om de äldres 

erfarenheter av vilken betydelse det sociala innehållet har i vardagen. Men forskning där 
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personer medverkar kan enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebära problem 

som kan ha betydelse för studiens trovärdighet. I början av intervjun presenterades studiens 

syfte med ett informationsbrev till intervjupersonen som lästes tillsammans. Författaren 

presenterade sig och berättade lite om sig själv och sin pågående utbildning för att etablera en 

kontakt med intervjupersonen innan den bandinspelade intervjun började. Ingen av 

intervjupersonerna uttryckte att de upplevde att det var obehagligt med att intervjun 

bandinspelades med diktafon. Intervjupersonerna fick besvara semistrukturerade 

intervjufrågor gällande samvaro och sociala kontakter, kulturupplevelser, fysiska aktiviteter, 

ensamhet och avsaknad av sociala nätverk. Författaren ansåg att frågorna var relevanta för 

studien när testintervjun genomfördes och senare också i de efterföljande intervjuerna. Det 

material som kom fram i intervjuerna ansåg författaren var tillräckligt mycket för att få svar 

på syftet i studien. Författarens egen förförståelse inom valt ämnesområde har funnits med 

genom studien. Detta har underlättat bearbetningen av det material som har framkommit av 

intervjuerna. Författaren ansåg metoden var den mest relevanta med utgångspunkt från 

studiens syfte.  

 

Här beskrivs de begrepp som Lundman m.fl. (2008) beskriver i metoden: trovärdighet och 

tillförlitlighet i denna studie: författaren har lyssnat igenom samtliga intervjuer flera gånger 

och noggrant transkriberat materialet utan att förändra eller förvränga det ursprungliga 

datamaterialet. Noggrant läst igenom det utskrivna datamaterialet och strukit under 

meningsbärande enheter i materialet. Kondenserat meningsenheter, kodat, och gjort kategori 

och underkategoribenämningar. Noga analyserat varje steg i innehållsanalysarbetet och följt 

principerna för vald metod genom hela analysprocessen. Författaren ser en viss överförbarhet 

i studien trots att studien är baserad på endast sex intervjupersoner, eftersom liknande resultat 

har setts i vetenskapliga studier i både Sverige och i andra länder enligt bakgrunden.  

Tiden för studiens genomförande var nio veckor, vilket innebar att antalet intervjupersoner 

måste begränsas samt att författaren var ensam om genomförandet av studien.  

 

7.2 Resultatdiskussion                                                                                     

Syftet med studien var att via en kvalitativ intervjustudie beskriva ensamboende äldre 

personers erfarenheter av vilken betydelse det sociala innehållet i vardagen har.  
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7.2.1 Samvaro och sociala kontakter 

 Resultatet visade att de intervjuade inte såg sina sjukdomsbesvär som något hinder för att ha 

samvaro och sociala kontakter, de anpassade istället sina aktiviteter efter vad de hade 

möjlighet att göra för att skapa en meningsfullhet i tillvaron. Detta bekräftades av flera studier 

i Berg, Hassing, McClearn och Johansson (2006) och Golden, Conroy, Bruce, Denihan, 

Greene, Kirby och Lawlor (2009). Resultatet visade att kvalitén i de sociala kontakterna var 

en viktig faktor, fastän antalet kontakter tenderade att minska i stigande ålder så ansåg flera 

att de valde sina vänner, vem de ville umgås med, mer omsorgsfullt. Det visade sig ha ett 

mindre intresse för ytliga kontakter. Det blev en större koncentration på värdefulla kontakter, 

de som upplevdes som betydelsefulla. Detta bekräftas även i en studie av Berg m.fl. (2006) 

och i gerotranscendens teorin enligt Tornstam (2005), Wadensten och Carlsson (2002, 2003) 

och Wadensten (2005, 2006). Författarens reflektion var att det inte alltid var barn och 

barnbarn som intervjupersonen umgicks med mest i sin vardag. Det kunde vara vänner från en 

yngre generation eller i sin egen ålder som de planerade och umgicks med regelbundet på 

kafé, restaurang eller i hemmet. 

Resultatet visade att ha långt till sina barn och barnbarn upplevdes otryggt när man blev äldre, 

ensam och behov av hjälp i vardagen för att kunna bo kvar i sitt hem. En intervjuperson hade 

dagliga besök av två väninnor från en yngre generation som fungerade som ett socialt stöd för 

henne. Enligt Hagberg (2002) var det viktigt att få leva i en värld som var välkänd och trygg 

för personen. Författarens reflektion var att det upplevdes värdefullt för intervjupersonen att 

kunna bo kvar så länge som möjligt i sin egen hemvanda miljö. Men att det var viktigt för 

livskvalitén att känna tryggheten att personen kunde få hjälp med olika göromål för att klara 

sitt eget liv i vardagen.  

Resultatet visade att intervjupersonen som levde i gemenskap med andra framhöll det som 

mycket värdefullt att få umgås med vänner och släktingar. Det visade också att en man inte 

hade några vänner som han besökte eller som besökte honom. Denne man uttryckte flera 

gånger under intervjun att han saknade en djupare gemenskap med en annan människa, han 

kunde inte förstå varför hans fru hade avlidit först. När ensamheten kom över honom läste han 

i sina favorittidningar, detta för att leva sig in i en annan värld. Det var möjligt att hämta 

energi från minnen genom att drömma sig bort i tiden, detta framkom i resultatet och styrks 

även av Hagberg (2002). Forskningen visade att äldre förväntade sig att kvinnan skulle 
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överleva mannen och männen hade också svårare att anpassa sig till att bli ensamma (Berg 

m.fl. 2006; Golden, Conroy, Bruce, Denihan, Greene, Kirby & Lawlor 2009).  

Författarens reflektion var att leva sig in i en annan värld genom att läsa medförde inte bara 

avkoppling utan kunde utgöra en motvikt mot ensamhet och tristess.  

 

Resultatet visade att flera frivilligorganisationer; som Svenska kyrkan och Röda Korset 

bedrev väntjänstverksamhet i den kommun där intervjupersonerna bodde. Svenska kyrkan 

hade också uppsökande verksamhet av en diakonissa som gick ut på att ge stöd till de som 

hade förlorat sin maka eller make. Enligt Agahi, Lagergren, Thorslund och Wånell (2005) och 

Kirkevold m.fl. (2010) kan detta vara särskilt viktigt för äldre med begränsade sociala 

nätverk. Författarens reflektion var att distriktssköterskan i hemsjukvården kan om den äldre 

önskar göra ett hembesök för att ge stöd efter förlusten av en maka eller make. Syftet kan vara 

att samtala, bedöma den äldres situation och social kontakt. Detta kan vara en förebyggande 

åtgärd som kan ge den äldre möjligheten att klara av situationen i livet.  

7.2.2 Betydelsen av husdjur 

Resultatet visade att en av intervjupersonerna såg sin katt som en kär familjemedlem som han 

hälsade på varje morgon. Det visade betydelsen av att leva med djur, han hade alltid ett 

sällskap och någon som behövde honom. En av intervjupersonerna kände att han kunde vara 

till hjälp när han kunde passa sin grannes lilla pudel. Han fick besök av sin granne oftare, det 

blev en trevlig pratstund över en kopp kaffe och det var lättare att hitta samtalsämnen när de 

hade hunden att samtala om. Detta styrks även i den vetenskapliga litteraturen som redovisade 

tydliga samband för hur hundar kan fungera som medel för ökade sociala kontakter med andra 

människor (McNicholas m.fl. 2000; McNicholas & Collis 2000; McNicholas m.fl. 2005; 

Winefield, Black & Chur- Hansen 2008). Winefield m.fl. (2008) visade att de som inte hade 

så många vänner hade nytta av kontakten med ett husdjur, de hade mindre depressioner och 

känslor av ensamhet.  Författarens reflektion var att i resultatet fanns inget belägg om man 

står nära ett husdjur så minskar det kontakten med andra personer. Istället gjorde husdjuret, 

hunden, att informanten kom ut på flera promenader per dag och hade fler möjligheter till 

sociala kontakter med personer som intervjupersonen eventuellt träffade på promenaden.  
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7.2.3 Samhällsintresse och kunskaper 

Resultatet visade vilka erfarenheter som ansågs betydelsefulla när det gällde 

samhällsintressen och att behålla kunskaper. Läsa dagstidningar, se TV och lyssna på radio 

gav kontakt med omvärlden som kändes betydelsefullt för det sociala innehållet i vardagen. 

Flera intervjupersoner prenumererade tillsammans av ekonomisk anledning, de hade en 

mindre pension och ansåg att de inte annars hade möjlighet att prenumerera på 

dagstidningarna. Eftersom de bodde i ett flerfamiljshus fungerade denna lösning, indirekt 

medförde den delade prenumerationen en ökad social kontakt. Den intervjuperson som inte 

hade tillgång till dagstidningen regelbundet utan enbart sporadiskt, tittade på nyhetsprogram 

på TV för att hålla sig uppdaterad om vad som hände. En av intervjupersonerna tog dagligen 

en promenad till ett konditori för att läsa dagstidningarna. Han uppskattade den dagliga 

promenaden och han uttryckte att han mådde bra av det sociala umgänget med vänner som 

han träffade på konditoriet.  Resultatet visade att ingen av intervjupersonerna hade tillgång till 

internet för att på det viset läsa dagstidningar. Författarens reflektion var att 

intervjupersonerna var mellan 79 – 94 år och i denna generation var det mindre vanligt att ha 

kunskap om it – teknik och hålla sig à jour på detta sätt.  

 

7.2.4 Kulturupplevelser  

Resultatet visade på olika kulturupplevelser som de äldre uppskattade. Två av de intervjuade 

gick ibland på konserter, flera tittade på konserter på TV och fick njuta av kulturen på detta 

sätt. En intervjuperson sörjde över att hennes hörselnedsättning hade medfört att hon inte 

hörde bastonerna längre trots hörhjälpmedel. Flera av intervjupersonerna hade ett rikt utbud 

av litteratur i sina hem och valde att läsa litteratur på svenska och/eller andra språk. De 

unnade sig att köpa den litteratur och den musik som de ville ha. Enligt Hays (2006) och 

Ferman och Naess (2010) visade studier att det var individuellt hur personer upplevde musik. 

Genom att läsa skönlitteratur, se film och teater levde sig personen in i en annan värld.  

Upplevelsen medförde inte bara avkoppling utan utgjorde en motvikt mot ensamhet och 

tristess.  Författarens reflektion var att intervjupersonerna kände att det var en upplevelse, 

glädje, ett sätt att minska stress och få en inre ro och nya krafter att se och lyssna på sång och 

musik.  
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7.2.5 Rörelse och aktivitet  

Resultatet visade att det var viktigt att ha aktiviteter i hemmet och fritidshuset för 

ensamboende äldre personer för att de skulle känna sig tillfredställda med livet. Vardagliga 

handlingar upplevdes få en djupare innebörd som gjorde livet meningsfullt visade resultatet. 

En intervjuperson var mycket intresserad av sin trädgård, att sen bara sitta och titta på vad han 

hade skapat, gav honom tillfredställelse. Resultatet visade att ha tillgång till ett fritidshus gav 

en betydelsefull avkoppling och ett ökat välbefinnande.  Att ha möjligheten att få umgås med 

barn och barnbarn under sommarmånaderna eller att åka dit tillsammans med en vän satte 

guldkant på tillvaron. Författarens reflektion var att det blev ett välkommet avbrott i vardagen 

med miljöombyte och att få komma närmare naturen gav mening i livet. 

 

Resultatet visade att förmågan att klara sitt eget dagliga liv hade betydelsen för 

välbefinnandet. Studien visade att alla intervjupersonerna dagligen gick en promenad. Genom 

att använda rollator kunde flera av intervjupersonerna självständigt gå till affären och handla 

matvaror, att vara oberoende av andra upplevdes som mycket betydelsefullt. Flera 

forskningsstudier pekade på betydelsen för välbefinnandet och för att känna sig oberoende att 

på egen hand kunna gå ut och handla, gå dagliga promenader och delta i social samvaro 

(Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell 2005; Hagberg 2002; Ferman & Naess 2010; 

Strawbridge, Deleger, Roberts & Kaplan 2002; Wressle & Samuelsson 2006).   

Författarens reflektion var att till känslan av att leva hörde upplevelsen av att fortfarande ha 

kontroll över sitt liv. Detta behövde inte innebära att man är oberoende av andras hjälp i sitt 

dagliga liv utan handlade mer om att kunna bestämma själv hur man ville ha det. Det känns 

betydelsefullt att stimulera de äldre till att bo kvar i sina invanda miljöer som upplevs trygg 

och säker, är tillgänglig och stimulerar till vänkontakter. 

 

Författarens reflektion var att ett hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och 

sjukgymnast kan ge tips om hjälpmedel såsom en rollator som kan öka säkerheten för den 

äldre som har gång och balanssvårigheter. De äldre som har ett litet socialt nätverk behöver få 

information om frivilligorganisationers väntjänstverksamhet. Trots att denna studie endast 

bestod av sex intervjupersoner så kan resultatet styrkas av vetenskapliga artiklar och litteratur 

från Sverige och andra länder. Men författaren kan inte dra generella slutsatser utgående från 

den egna studien eftersom samtliga intervjupersoner hade relativt goda socioekonomiska 

förutsättningar, en god bildningsnivå och tillgång till ett socialt nätverk. Det vore därför 
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intressant att i framtida forskning bredda urvalet och även studera äldre med andra 

förutsättningar; som till exempel äldre med socioekonomiska problem, invandrare och 

funktionshindrade. 

 

7.2.6  Gerotranschendensteorin 

Resultatet visade att antalet sociala kontakter minskade med stigande ålder, men ändå ökade 

tillfredställelsen med det kvarvarande sociala nätverket. Kvalitén i de sociala kontakterna 

visade sig vara viktigt för välbefinnandet. Vidare visade resultatet att en äldre pratade mycket 

med sin avlidne man i sina tankar, ensamheten fyllde inte med skräck. Teorin pekar på att 

tendenser till gerotranscendens kan ta olika vägar och variera från person till person 

(Tornstam 2005).  

Författarens reflektion var att teorin skapar en medvetenhet om att vård- och omsorgspersonal 

måste respektera äldres behov av reflektion och fördjupning i livets existentiella frågor. De 

måste utgå från den enskilda äldre personens perspektiv för hur de vill ha det.  Om den äldre 

personen vill, tillåt tankar och konversation om döden. Det är av vikt att välja 

konversationsämnen som underlättar den äldre personens mognad. Reflektera över att en del 

äldre vill vara ensamma, att det är ett fullt normalt beteende. De äldre som uppskattar sociala 

kontakter söker oftare en konversation med en djupare mening med de kontakter som finns.  

 

7.3 Etikdiskussion 

Författaren till denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer och inga etiska problem har uppstått under arbetets gång. Detta innebär hänsyn till 

informationskravet genom att intervjupersonerna fick muntlig och skriftlig information om 

studien innan intervjun genomfördes. Intervjupersonerna fick information om att intervjun var 

frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan, samtyckeskravet. Alla 

intervjupersonerna deltog i intervjun och deras kommentarer var att de ansåg att det var 

värdefullt att andra personer fick ta del av deras erfarenheter. Intervjupersonerna har fått 

information om att materialet från intervjuerna har avidentifierats och att inga personer 

kommer att kännas igen i resultatet, enligt konfidentialitetskravet. Uppgifter som har inhämtat 

genom denna studie får endast användas för studiens ändamål, nyttjandekravet.  
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7.4 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att belysa hur äldre personer med andra förutsättningar har för 

erfarenheter och hur de ser på betydelsen av ett socialt innehåll i vardagen. Andra 

förutsättningar kan vara äldre med socioekonomiska problem, äldre invandrare med bristande 

kunskaper i det svenska språket och äldre med olika typer av funktionshinder. Vad finns det 

för naturliga träffpunkter för äldre som inte behärskar det svenska språket? Vad skulle 

kommunen och frivilligorganisationer kunna göra för att öka det sociala innehållet i vardagen 

för äldre med invandrarbakgrund och språksvårigheter? Föreslagen forskning kan ge kunskap 

om hur stödet skulle kunna utformas utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 

8. Slutsats 

Resultatet visade att de medverkande hade, om än i varierande grad, ett gott liv med en bra 

livskvalité och där det sociala innehållet i vardagen hade en stor påverkan. Slutsatsen var att 

nedanstående områden var betydelsefulla för en god livskvalité för ensamboende äldre 

personer i hemsjukvården. 

 Sociala kontakter: Få känna samhörighet till barn, barnbarn och vänner, och ha 

kvalité i sociala kontakter. Få känna sig delaktig i barn och barnbarns liv och få ta del 

av både glädje och problem. Få känna trygghet genom att veta att man kunde få hjälp 

av barn, barnbarn eller nära vänner om man behövde. Få känna glädje och kärlek i 

livet till andra personer. Känna sig behövd gentemot andra personer och djur. 

 Klara vardagen: Utöva fysiska aktiviteter, såsom dagliga promenader och att 

estetiskt - se bra ut, som ökar välbefinnandet. Så länge som möjligt få känna sig 

oberoende och själv kunna utföra en del vardagssysslor som att gå till affären och 

handla mat. Kunna utöva olika aktiviteter i hemmet/fritidshuset som gav 

tillfredsställelse; blommor/trädgårdsarbete, bakning och heminredning.  

 Samhällsintresse och kunskaper: Hålla sig à jour genom att läsa dagstidningar, titta 

på TV och lyssna på radio. Få behålla sina kunskaper som språkkunskaper, lösa 

korsord eller andra kunskaper som var intressant för personen. 
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 Kulturutbyte: Få kulturutbyten, kulturupplevelser, i form av litteratur, sång, musik, 

konsertbesök, kulturluncher, dans, akvarellmålning, antikmässor och 

konstutställningar. 

Det är viktigt att distriktssköterskan ser de äldres behov. Distriktssköterskan är en viktig länk 

mellan olika yrkeskategorier i hemsjukvården för att de äldre skall få ett socialt gott liv på 

äldre dar. 
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MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                                           

Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd 

2010-xx-xx 

 

Missivbrev till enhetschef vid Hemsjukvården                

Jag är blivande distriktssköterska som skall skriva ett examensarbete. Metoden som skall 

användas är en kvalitativ metod . Jag vill söka information om äldre personers erfarenheter 

om vilken betydelse det sociala innehållet i vardagen har för deras välbefinnande.   

Jag inriktar mig på kvinnor och män, 70 år och äldre, ensamboende, som är orienterade till 

tid, rum och person och har kontakt med hemsjukvården. Jag kommer att ge information i ett 

informationsbrev om syftet med studien och när intervjuerna planeras. Mitt etiska 

ställningstagande handlar om frivillighet, samtycke och konfidentialitet.  

Jag undrar om jag skulle kunna få medgivande att ta kontakt med några äldre personer under 

v. 22-34  informera om min studie och fråga om de vill delta med sina erfarenheter. 

Intervjuerna kommer att genomföras under v.38 eller enligt överenskommelse mellan 

deltagaren och mig. 

 

Med vänlig hälsning: 

 

Namn, adress, telefonnummer och e-post  

Handledare:  

Namn, titel och e-post  

Enhetschefens medgivande: 

                 

_____________________________________________________________________ 

Ort                              Datum                            Namn 
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MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                                   

Akademin för hälsa, Vård och Välfärd 

2010-xx-xx 

Förfrågan om medverkan i mitt examensarbete för blivande 

distriktssköterskor 

 

Jag är blivande distriktssköterska och läser vid Mälardalens Högskola i Västerås. Jag skall 

skriva ett examensarbete om det sociala innehållet i äldre människors vardag. 

Denna studie kommer att skapa en bättre förståelse och en fördjupad kunskap om vilken 

betydelse samvaro och sociala kontakter, kulturupplevelser och fysiska aktiviteter har för det 

upplevda välbefinnandet hos våra äldre.  

Jag vill ta reda på äldres erfarenheter av vad det sociala innehållet i vardagen har för betydelse 

i livet.  

I samband med examensarbetet skulle jag gärna vilja intervjua dig om vad du anser om att 

vara äldre och ditt sociala liv.  Intervjun kommer att bandinspelas och tar högst 60 minuter. 

Vill du delta kommer jag att kontakta dig och komma överens om tid och var intervjun 

kommer att ske.  

Intervjuerna kommer ingen annan än jag och min handledare att ta del av. Senare i 

examensarbetets skrift kommer ingen att kunna identifiera att det är du.   

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna mig.  

Med vänliga hälsningar: 

Namn, adress, telefonnummer och e-post 

Handledare: 

Namn, titel och e-post 

 

 



 

 

 

Svarstalong 

Jag har tagit del av informationen om studien. 

_____________________________________________________________________ 

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för  

Önskar deltagande i intervju ____ 

 

 

Namn:________________________________________________________________ 

Adress:_______________________________________________________________ 

Telefonnummer:________________________________________________________ 

 

Returnera svarstalongen till i bifogat förskrivet kuvert,  

som är adresserat till: namn. 
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Intervjuguide  

1. Hur uppfattar du att du själv mår? 

2. Vad är viktigt för dig för att du skall må bra? 

3. Hur uppfattar du att du själv mår? 

4. Vad skulle kunna öka ditt välmående? 

 

Samvaro och sociala kontakter 

5. Beskriv din sociala situation, hur den ser ut. 

6. Hur ofta har du kontakt med dina närmaste släktingar eller vänner per telefon eller besök? 

7. Hur påverkar kontakten med dina närmaste släktingar eller vänner hur du mår? 

8. Är det något som hindrar dig från att utöva sociala kontakter? 

 

Kulturupplevelser och fysiska aktiviteter 

9. Går du på några gemensamma eller enskilda kulturaktiviteter, om i så fall vad är det för 

aktiviteter? 

10. Vad gör du för fysiska aktiviteter? 

11. Vilken betydelse har det för dig att läsa dagstidning, lyssna på radio och titta på TV? 

 

Ensamhet och avsaknad av sociala nätverk 

12.  Känner du dig ensam? 

13. Hur påverkar ensamheten dig? 

Sonderande frågor, följdfrågor under intervjuns gång för vidare utveckling av 

frågorna: 

Kan du berätta mer? 

Kan du ge exempel?  

Har jag förstått det rätt, menar du så här? 

Kan du säga något mer om det? 

 


