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Abstrakt 
Äldreomsorgen har länge varit reglerad av marknadsstyrning och ekonomiska vinster där 

effektivitet utgör en kärna. En följd av detta beskrivs bland annat vara nedskärningar och 

minskade resurser. Detta trots att befolkningsgruppen äldre blir allt större. Hur detta påverkar 

individer beroende av denna välfärd anses därför angeläget att beforska. Syftet med denna 

studie var att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre upplever att viktiga behov för 

ett gott åldrande blir tillfredsställda i särskild boendeform, samt vad dessa behov har för 

betydelse för välmående. Resultatet baserar sig på fyra semistrukturerade intervjuer som 

genom kvalitativ innehållsanalys bearbetats. Genomgående i studien har tidigare forskning av 

området samt teoretiska perspektiv så som aktivitetsteori, disengagemangsteori och 

socialgerontologi präglat tolkningen av resultatet. Av resultatet framgår att äldre boende på 

särskilt boende överlag är nöjda och att upplevelsen av tillfredsställelse gällande viktiga 

behov är relativt god. De sociala behoven har i studien beskrivits som det mest essentiella.  

Nyckelord: Äldre, äldreomsorg, särskilt boende, behov, tillfredsställelse, aktivitetsteori, 

disengagemangsteori, socialgerontologi 
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1 Inledning 
Det senaste seklet har Sveriges befolkningsmängd ökat från 5 miljoner till de nästan 10 

miljoner människor som idag bor i Sverige. Ökningen förklaras med hög invandring, stort 

barnafödande och att människan i genomsnitt lever längre. Denna demografiska utveckling 

har i rapporter visat sig vara störst i den äldre befolkningsgruppen (65 år och uppåt) där 

antalet äldre ökat som ett resultat av att dödligheten minskat och de stora kullarna av 

människor födda på 1930- och 40-talet nått en hög ålder. Den äldre befolkningsgruppen 

förutspås också fortsätta att stiga (SCB, 2015) och det huvudsakliga problem som ofta belyses 

i förhållande till detta är det ökade tryck på en redan ansträngd äldresomsorg som detta 

kommer att innebära. Det ställer höga krav på äldreomsorgen att inneha resurser, kompetens 

och kunskap att möta denna utveckling där allt fler äldre kommer att vara beroende av stöd 

och hjälp i vardagen (Erlandsson, 2014). Kunskap om äldre och åldrande är viktigt i 

förhållande till att förstå åldrandeprocessen, äldres livsvillkor och synen på äldre i samhället. 

Det går att anta att äldre i större omfattning löper risk att drabbas av hälsoproblem än yngre 

människor och det går också att anta att risken för att äldre personer drabbas av bland annat 

förluster, sorg och separationer av olika slag även är större. Utifrån detta ökar vikten av 

kunskap för att förstå åldrandeprocessen, något som kan bidra till att påverka utformningen av 

de stöd- och hjälpsystem som äldreomsorgen innefattar. Den demografiska utveckling som 

sker där människor lever allt längre bidrar också till att gruppen äldre blir vid och heterogen 

som innefattar många människor med olik bakgrund, kön, etnicitet, intressen, värderingar och 

erfarenheter. Detta ställer större krav på äldreomsorgen att, förutom att ha kunskap och 

förståelse om äldre, även ha förutsättningar att bemöta och lämna utrymme för de skilda 

behov som gruppen innehar (Jönson & Harnett, 2015). 

 Äldreomsorgen är, som många andra sektorer i den svenska välfärden, omgiven av 

marknadsstyrning präglad av ekonomiska vinster och resultat. Marknadsstyrning ämnar att 

leda till ett effektiviserat arbete för att nå positiva ekonomiska resultat (Erlandsson, Storm, 

Stranz, Szebehely & Trydegård, 2013). I Sverige har det länge framförts kritik av 

äldreomsorgens negativa utveckling i form av nedskärningar och minskade resurser, något 

som den rådande marknadsstyrningen och ekonomiska krav delvis beskylls för. 

Nedskärningar inom äldreomsorgen framställs tydligt vara något som direkt drabbar de äldre 

som framförallt får mindre utrymme att forma omsorgen efter individuella behov (Sobis, 

2013; Jönson, 2016). 
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 Äldreomsorgen i Sverige innefattar ett brett område av stöd, hjälp, vård och omsorg. 

Särskild boendeform är en del av det område som äldreomsorgen sörjer för (Socialstyrelsen, 

2011). Särskild boendeform, även benämnt särskilt boende, beskrivs i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och syftar till att ge de som har ett omfattande stöd- och vårdbehov, som inte kan 

tillgodoses i det egna hemmet, en boendeform som ger särskild service och omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2011). Förutom att tillgodose den äldres omfattande vårdbehov ska 

boendeformen bland annat värna om den äldres välbefinnande och meningsfullhet i livet. Av 

lagen framgår att: 

 ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett   

 värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor 

 får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv  

 och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (5 kap. 4 § Socialtjänstlagen   

 2001:453). 

  

Detta är också en del av den nationella värdegrund som ska tillämpas i all äldreomsorg, vilken 

har för avsikt att ge äldre personer möjlighet att leva utifrån sin egna identitet och 

personlighet samt att vardagen ska vara meningsfull och hanterbar (Socialstyrelsen, 2012a). 

Äldre ska därav ha möjlighet att själv utforma vården och omsorgen efter egna villkor och 

behov (Socialstyrelsen, 2012a; Socialstyrelsen, 2012b). Den psykiska och fysiska hälsan hos 

äldre förklaras ha ett samband med de förutsättningar och livsvillkor som individen har 

(Socialstyrelsen, 2012b; Harnett, 2010). Äldreomsorgen, där inkluderat särskild boendeform, 

beskrivs vara individanpassat för att skapa goda levnadsvillkor och ett gott åldrande som 

möter de behov varje individ har (Socialstyrelsen, 2012a; Socialstyrelsen, 2012b). Begreppet 

ett gott åldrande förklaras ofta med aktivitet, meningsfullhet, tillhörighet och social 

gemenskap, men också att ha möjligheten att själv forma sina livsvillkor. Forskning tyder 

däremot på att individanpassning blir åsidosatt på särskilda boenden och att gemensamma 

riktlinjer och behov istället är styrande (Socialstyrelsen, 2012b; Harnett, 2010), där 

framförallt de sociala behoven tenderar att nedprioriteras (Kirkevold & Engedal, 2006; Wood, 

Womack & Hooper, 2009). 
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 1.1 Problemformulering 

Det ter sig tydligt att äldre anses vara en grupp som särskilt bör beaktas och där det finns 

tydliga riktlinjer gällande förhållningssätt och livsvillkor som ska eftersträvas. Livsvillkor och 

förutsättningar för ett gott åldrande beskrivs vara något som inte ska förändras eller försämras 

när den äldre blir beroende av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2012a; Socialstyrelsen, 

2012b). Äldreomsorgen beskrivs vara ansträngd och utsatt för besparingar och ekonomiska 

krav som direkt påverkar de äldre som huvudpersoner i sammanhanget (Sobis, 2013; Jönson, 

2016). Särskild boendeform är inget undantag gällande nedskärningar av resurser och ett ökat 

krav på effektivisering som en följd av besparingar och ekonomiska krav. Denna utveckling 

sker samtidigt som den äldre befolkningen ökar vilket kan upplevas vara aningen 

kontradiktoriskt. Utgångspunkten i denna studie är att generera kunskap gällande om denna 

utveckling påverkar äldres förutsättningar och möjligheter till goda livsvillkor, välmående och 

ett gott åldrande. Det bedöms utifrån detta vara angeläget att undersöka hur äldre upplever att 

behov som för dem genererar ett gott åldrande blir tillgodosedda i en boendeform som är 

ställd inför utmaningar.  

 1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre upplever att 

fysiska, psykiska och sociala behov blir tillfredsställda i särskild boendeform samt vad dessa 

behov har för betydelse för välmående.  

 1.3 Frågeställningar 
- Vad behöver de äldre för att må bra? 

- Hur är upplevelsen hos de äldre av hur de fysiska, psykiska och sociala behoven 

tillfredsställs? 

- Vad innebär dessa behov för de äldre i förhållande till välmående? 

- Hur beskrivs upplevelsen av att bo i särskild boendeform? 

 1.4  Förtydliganden 

”Särskild boendeform/särskilt boende” - ett behovsprövat boende som beslutas av 

biståndshandläggare med stöd av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och lagen (SFS 1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Boendeformen är ämnad för personer som 
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har ett omfattande behov av vård och omsorg som inte går att tillgodose med punktinsatser i 

hemmet av hemtjänst.  

”Medboende” - makar får genom Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) rätt att tillsammans flytta 

till särskild boendeform även om endast den ena har ett hjälpbehov som uppfyller kriterier för 

bifallsbeslut. Den av makarna som inte har behovet blir då medboende.  

”Äldre” - i Sverige definieras äldre som personer i en ålder av 65 år och uppåt.  

2 Tidigare forskning 
Äldres livsvillkor är lagstadgat i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) liksom barn och unga, 

funktionsnedsatta och missbrukare. Dessa beskrivs specifikt i lagstiftningen då de anses 

tillhöra grupper som på olika sätt kan vara utsatta i samhället. Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) beskriver att äldre ska ges möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra, att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

liv och känna välbefinnande samt att de äldre ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad 

skälig levnadsnivå och meningsfull tillvaro innebär finns det ingen tydlig definition på vilket 

därför lämnar ett utrymme för tolkning (Socialstyrelsen, 2012a; Jönson & Harnett, 2015). I 

jämförelse med lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade stiftar 

denna istället att det för personer med funktionsnedsättning ska vara goda levnadsvillkor. 

Begreppens innebörd skiljer sig åt mellan grupperna och detta problematiseras i forskningen 

där det går att urskilja en skild ambitionsnivå. Problematiken som beskrivs är vilka 

konsekvenser begreppsskillnaden och en skild ambitionsnivå gör med den vård, stöd och 

service som erbjuds och vilka livsförutsättningar som av det uppstår (Jönson & Harnett, 2015; 

Erlandsson, 2014). Skälig levnadsnivå kan antas vara av en annan innebörd än goda 

levnadsvillkor (Jönson & Harnett, 2015), där innebörden av begreppet skälig kan beskrivas 

som ”rimlig” och begreppet goda som ”bra” och ”tillfredsställande” (Nationalencyklopedin, 

2019). Problem beskrivs av Erlandsson (2014) och Jönson & Harnett (2015) uppstå när 

begreppet skälig tillämpas inom äldreomsorgen. Vad som upplevs som skäligt för en individ 

behöver inte vara tillräckligt för en annan. Enligt den värdegrund som socialtjänstlagen 

grundar sig på ska vården och omsorgen kunna utformas utifrån personers identitet och 

personlighet. En person som är van att promenera varje dag ska därmed ha rätt att fortsätta 

göra det även i särskilt boende. Frågor uppstår kring om detta skapar ojämlikhet i 

levnadsvillkor mot övriga personer i boendet. Den person som inte har för vana att vara ute på 
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promenad varje dag ska därav alltså inte ha rätt till samma möjligheter att ta sig ut på 

promenad som en annan person i boendet. Till detta läggs aspekten av de ekonomiska krav 

som reglerar äldreomsorgen. Frågan beskrivs utifrån detta vara komplex och inte ha några 

självklara svar (Jönson & Harnett, 2015). 

Utmaningar under ålderdomen beskriver Jönson & Harnett (2015) bland annat vara 

ensamhet, isolering, sjukdom och sorg samt normativa och felaktiga föreställningar om äldre, 

vilket också blir några av de utmaningar som äldreomsorgen behöver ha kunskap om och 

arbeta kring. Vad samhället har för föreställningar om äldre och vad de själv upplever har i 

studier visat sig skilja sig åt. Att känna ensamhet på äldre dagar är en sådan aspekt där 

föreställningar är vanligt förekommande. En svensk enkätstudie där människor i olika åldrar 

tillfrågades om egen upplevd ensamhet samt deras föreställningar om ensamhet i andra åldrar 

visar en signifikant skillnad. Resultaten uppmärksammade att det bland yngre fanns tydliga 

föreställningar om äldre som ensamma medan det visade sig att väldigt få av de äldre själv 

kände sig ensamma (Tornstam, Rydell, Vik & Öberg, 2010). Förutom föreställningar om äldre 

som ensamma finns även föreställningar om äldre som en homogen grupp med likartade 

intressen, erfarenheter, behov och identiteter (Krekula, Närvänen & Näsman, 2007). Dessa 

föreställningar bidrar till en risk att äldre blir bemötta utifrån en stereotypisk bild och inte 

sedd på och behandlad utifrån den egna identiteten (Jönson & Harnett, 2015). 

Statistiska undersökningar utförda årligen i Sverige visar att äldre överlag är nöjda 

med den situation de befinner sig i som boende i särskilt boende. Den aspekt där minst 

nöjdhet framställs är vid frågor om bemötande, trygghet, inflytande och tillräckligt med tid 

(Socialstyrelsen 2017a; Socialstyrelsen, 2017b). Vad gäller tillfredsställelse av fysiska och 

sociala aktiviteter på särskilda boenden visas en markant skillnad från kommun till kommun, 

där några är mycket nöjda och några inte alls nöjda (Socialstyrelsen, 2017b). I jämförelse med 

andra länder har den svenska äldreomsorgen i en studie visat sig vara av hög kvalitet med 

mycket personal per boende (Jönson & Watanabe, 2013) och vissa beskriver även den svenska 

äldreomsorgen som den bästa i världen vad gäller bemanning, resurser och kvalitet (Jönson, 

2016). Samtidigt visas trots detta även en motsatt bild i forskning där tydliga brister syns 

inom äldreomsorgen och att äldres förutsättningar till tillfredsställelse av viktiga behov går att 

ifrågasätta (Beck, Törnquist, Broström & Edberg, 2012; Furåker & Nilsson, 2009; Jönson & 

Watanabe, 2013; Erlandsson, 2014; Kirkevold & Engedal, 2006; Wood, Womack & Hooper, 

2009). 

!5



 2.1  Vård och omsorg i särskild boendeform 

År 1992 antogs en reform, kallad Ädelreformen, i den svenska äldreomsorgen. Äldreomsorgen 

blev då ett ansvar på kommunal nivå och ur denna reform kom ett nytt synsätt som innebar att 

levnadsvillkoren på äldreboenden skulle normaliseras så långt som möjligt. Rum gjordes om 

till lägenheter och individer benämndes som hyrestagare istället för vårdtagare och 

levnadsstandarden för boenden förbättrades. År 2012 tillkom även möjligheten för makar och 

sambos att fortsätta att bo tillsammans även då vårdbehovet innebar särskilt boende. Denna 

möjlighet grundade sig på att forskning visat att de som tvingas att bo och leva separat och 

som hade för vana att bo tillsammans ofta upplevde en minskad livskvalitet (Jönson & 

Harnett, 2016). 

I beskrivningar av särskilda boenden framkommer ofta aktiviteter, närhet till andra 

människor, trygghet och samhörighet som ledord samt att värde sätts i den äldres individuella 

behov (ibid). Utvärderingar och studier som gjorts gällande den vård och omsorg som bedrivs 

på särskilda boenden tyder snarare på att den är uppgiftsorienterad än individorienterat samt 

att den inte motsvarar de boendes behov och önskemål (Socialstyrelsen, 2012b; Harnett, 

2010), trots att individanpassning är lagstiftat i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Istället för 

att anpassa vård och omsorg efter individuella behov, önskemål och vanor hos enskilda 

individer anpassas omsorgen efter rådande bemanning samt gemensamma rutiner och 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012b; Harnett, 2010). Både internationell och nationell forskning 

visar att boendepersonal tvingas ha mer fokus på att snabbt utföra arbetsuppgifter och att de 

inte har tillräcklig tid att ge de boende (Beck et al., 2012; Furåker & Nilsson, 2009; Jönson & 

Watanabe, 2013; Erlandsson, 2014) samt att det finns en avsaknad av meningsfulla aktiviteter 

och tillfredsställelse av de sociala behoven (Kirkevold & Engedal, 2006; Wood et al., 2009). 

Sammantaget finns ett glapp mellan ambitioner, riktlinjer och mål och den praktiska vård och 

omsorg som i själva verket utförs. För att kunna erbjuda vård och omsorg som är 

individinriktad krävs i tillägg till tid även kunskap, förståelse och en personlig kännedom om 

personen (Szebehely, 2016; Erlandsson, 2014). Äldreomsorgen bygger på att den omsorg och 

det stöd som ges ska ta hänsyn till identitet och personlighet hos varje individ, vilket i sin tur 

betyder att omsorgen ska vara utformad på ett sådant sätt att den ger äldre en möjlighet att 

påverka sina livsvillkor samt att verksamhetens eller andras behov därmed inte ska vara 

avgörande (Socialstyrelsen, 2012a; Erlandsson, 2014).
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 2.2  Vad innebär fysisk aktivitet, psykiskt mående  

  och sociala sammanhang för åldrandet  
Att åldras innebär förändringar, inte bara biologiskt och utseendemässigt men också 

fysiologiskt och psykologiskt. Förändringar i hjärta och kärl är vanliga i en högre ålder och 

likaså kan det finnas en viss psykologisk förändring i minne och kognitiva färdigheter (Jönson 

& Harnett, 2015). Aktiviteter i olika former beskrivs vara nära kopplat till ett hälsosamt 

åldrande och välmående vilket kan motverka de förändringar som sker. Normen och de 

föreställningar som finns i samhället gällande vad som är ett gott åldrande innefattar därmed 

inte sällan aktivering. Detta i samband med att äldre även antas vara ensamma, utsatta för 

förluster och sorg och i behov av sociala sammanhang och att detta motverkas genom olika 

former av aktiviteter (Wreder, 2005). 

Fysisk aktivitet har vetenskapligt bevisats ge effekter på hälsan där störst effekt har 

visat sig för äldre personer över 60 år. Effekter som denna typ av aktivitet kan ge är, förutom 

att bibehålla muskelstyrka, ökad kognitiv förmåga, reducerad ångest och depression, 

reducerad risk för hjärt-och kärlsjukdomar och stroke, ökat självförtroende samt möjlighet att 

upprätthålla sociala nätverk och interaktion med andra människor (WHO, 2015). Deltagandet 

i olika aktiviteter anses vara nära kopplat till tillfredsställelse i livet (Lloyd & Auld, 2002) och 

empiriska resultat av detta går att se i flera studier där ett positivt samband mellan 

tillfredsställelse och deltagande i fritidsaktiviteter påvisats. Även sociala aktiviteter kopplas 

samman med bevarandet av de fysiska och psykiska funktionerna (Rodríguez, Látková, Sun, 

2008). Samtidigt som detta bidrar till en normativ föreställning kring att ett gott åldrande 

kräver ett friskt åldrande med fysisk aktivitet, vilket inte alltid är varken lätt att efterleva eller 

något som alla föredrar (Høgseth, 2004). Med tanke på att äldreomsorgen grundar sig i 

individanpassning bör fysiska och sociala aktiviteter utgå från enskilda individer, samtidigt 

som de anpassas efter gruppen i sin helhet. Återigen är kunskap om de boende, och således 

också tid att inhämta kunskap, en avgörande förutsättning för möjligheten att anpassa 

aktiviteter efter individernas behov (Socialstyrelsen, 2017b). Förmågan och förutsättningarna 

för att upprätthålla de sociala nätverk och de relationer som den äldre har är också starkt 

kopplat till välmående och hälsa. De sociala behoven är en viktig del i människors liv och 

studier visar att det i en högre ålder kan vara ett behov som ökar. Social interaktion med andra 

människor kan öka känslan av att vara delaktig samt ge ett psykiskt och emotionellt stöd 

vilket bidrar till ett gott åldrande (WHO, 2015; Harnett, 2018). De sociala resurserna påverkar 

den psykiska hälsan och en tillgång till den formen av resurser förebygger därmed också den 

psykiska ohälsan (Forsman, 2014). Förutsättningen för att nå detta är att aktiviteterna är 
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individualiserade och utformade på ett sådant sätt att det ökar deltagande och de positiva 

effekterna av det (Harnett, 2018). Psykisk ohälsa existerar även bland äldre och förknippas 

ofta med ensamhet och förluster och är något som mer eller mindre anses vara normalt. 

Äldres psykiska ohälsa tenderar därför att förminskas och de erbjuds inte samma psykiatriska 

vård som övriga samhällsmedborgare (Erlandsson, 2014).

 2.3 Livskvalitet - vad är det? 

Begreppet livskvalitet beskrivs ofta synonymt med andra begrepp så som livstillfredsställelse 

och välbefinnande. Vad livskvalitet är kan skilja sig från individ till individ vilket därav 

försvårar begreppets definition. Några aspekter som dock återkommer i förståelsen av 

begreppet är gemenskap, hälsa, aktivitet, relationer och mening. Många studier visar att just 

meningsfullhet och gemenskap är viktiga aspekter för livskvalitet (Hagberg, 2002b). I 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) stiftas den värdegrund som ska vara gällande för gruppen 

äldre:

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 

 liv och känna välbefinnande (värdegrund).” (5 kap. 4§ Socialtjänstlagen 2001:453) 

I regeringens proposition Värdigt liv i äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116) skrivs att den äldre 

även ska känna meningsfullhet för att nå välbefinnande och att detta innebär att 

förutsättningar ska finnas för sådant som ger livsglädje och känsla av sammanhang. Vidare 

beskrivs att möjligheter ska finnas för den äldre att utöva fysiska aktiviteter så som att gå ut 

på promenad, få frisk luft eller att träna på olika förmågor samt att uppmärksamhet bör riktas 

till enskildas behov av socialt innehåll. Detta sammanfattar den värdegrund som 

äldreomsorgen vilar på samtidigt som den även sammanfattar den normativa och samhälleliga 

syn på vad livskvalitet är. Vad som bör tas i beaktning är ett förhållningssätt där livskvalitet 

och vad det innebär är mycket individuellt. Varje individ är unik och med skild syn på vad 

som är meningsfullt men också vad som utgör välmående och hur detta hänger ihop med 

varandra (Jönson & Watanabe, 2013). Beroende på vilka sammanhang individer befinner sig i 

upplevs olika saker vara meningsfullt, vilket inte heller förändras med ålder. Genom att 

äldreomsorgen vilar på en grund där vård och omsorg anpassas individuellt bidrar detta till att 

skapa meningsfullhet för fler individer (Socialstyrelsen, 2012a).
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3 Teoretiska perspektiv 
Här beskrivs de teorier och perspektiv som denna studie haft som utgångspunkt. Dessa 

teoretiska perspektiv har legat till grund för förståelsen av det beskrivna problemområdet och 

för analysen av det insamlade empiriska materialet.  

 3.1  Val av teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie baseras på dess relevans 

för det beskrivna problemområdet, syfte och frågeställningar. Bedömningen är baserad på de 

forskningsresultat som framkommit i inledningen av denna studie gällande vilken betydelse 

tillfredsställelse av olika behov har för en människas hälsa och välmående samt hur dessa 

behov blir tillfredsställda för äldre i särskilt boende. Gerontologi och huvudgrenen 

socialgerontologi är ett givet val då detta omfamnar en stor del av de psykologiska, 

socialpsykologiska och sociala aspekterna i ett åldrande och förklarar hur livsvillkor påverkas 

på olika nivåer (Tornstam, 2018; Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2002). Vidare har 

aktivitetsteori och disengagemangsteori använts. Aktivitetsteorin förklarar att ett gott åldrande 

nås genom aktivitet och att sociala sammanhang är betydelsefulla för den åldrande 

människans hälsa. Disengagemangsteorin däremot står i kontrast till aktivitetsteorin på det 

sätt att den inte gör ett gott åldrande beroende av aktiviteter och sociala sammanhang. Istället 

beskriver den åldrandet som ett successivt frigörande från samhället och de behov som 

tidigare existerat (Tornstam, 2018).  

 3.2  Gerontologi 

Vetenskapen om åldrandet benämns gerontologi. Inom gerontologi studeras åldrandet hos 

människor utifrån dennes helhetsituation som innefattar både medicinska, sociala och 

psykologiska aspekter. Gerontologin delas ofta upp i två huvuddelar; geriaritrik och 

socialgerontologi. De biologiska och medicinska aspekterna faller under geriaritrik och de 

psykologiska, socialpsykologiska och sociala aspekterna under socialgerontologi (Tornstam, 

2018).

  3.2.1 Socialgerontologi 

Inom socialgerontologin är förändringsprocesser i åldrandet det som utgör kärnan. 

Förändringsprocesser kan ske biologiskt, psykologiskt och socialt samt på samhällelig nivå 

där samhällsförändringar har en inverkan på äldre i samhället. Det mänskliga åldrandet är en 
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komplex process som endast går att förstå genom att studera det på olika nivåer och 

socialgerontologin studerar därför åldrandet på individ-, grupp-, och samhällsnivå. De olika 

nivåerna samspelar med varande och är på ett eller annat sätt beroende av varandra. Individers 

åldrande och de livsvillkor som existerar påverkas av samhällets syn och värderingar samt den 

politik och de strukturer som råder (Tornstam, 2018). På så vis är även äldreomsorgen 

påverkad och styrd av dessa processer. I sin tur ger detta resultat i hur vård och omsorg utförs 

och vilka förutsättningar som ges för välmående och hälsa för de äldre. Ålderskategorin äldre 

är en heterogen grupp men som ofta betraktas utifrån ett homogent synsätt trots att det 

gruppen äldre finns stora skillnader sinsemellan individer på samma sätt som det finns inom 

andra grupper (Krekula, Närvänen & Näsman, 2007). Så som många andra sociala grupper 

finns i samhället attityder och värderingar vad gäller äldre.  Tornstam (2018) redogör för 

påståenden gällande att gamla är sjuka med nedsatta funktioner och att äldre är mycket 

ensamma, vilka är några av de attityder som återkommande speglas i samhället. Dessa bidrar 

till en gemensam stereotypisk syn på äldre som en homogen grupp vilket i sin tur påverkar 

processer, vård och omsorg inom äldreomsorgen.

 3.3  Aktivitetsteori 

Aktivitetsteori förklarar att ett gott åldrande är förknippat med aktivitet (Tornstam, 2018). 

Havighurst (1961) utvecklade teorin där han förklarade vad som leder till tillfredsställelse och 

välmående. Han menade att ett gott åldrande nås genom att, i den mån det går och så länge 

som möjligt, upprätthålla aktiviteter och det liv som individen levt tidigare. När aktiviteter 

som tidigare funnits i personens liv inte längre går att upprätthålla bör de ersättas med något 

annat. Vilket också görs gällande vid utträde från arbetslivet. I takt med att den äldre förlorar 

kontakten med yrkeslivet och rollen som arbetstagare är det viktigt att ersätta denna med nya 

roller (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012).. För att nå tillfredsställelse är det av betydelse att 

fortsätta vara aktiv och social med andra människor samt ha möjligheten att ingå i ett 

sammanhang och känna sig betydelsefull. Detta är ett sätt att motverka negativ påverkan av de 

förluster som ofta kantar ålderdomen. Detta sker i interaktioner med andra människor i sociala 

sammanhang och kan leda till en självuppfattning som är positiv och en känsla av att vara 

behövd och värdefull (Tornstam, 2018).  Aktiviteternas påverkan på tillfredsställelse och 

välmående är beroende av form av aktivitet samt frekvens och graden av intimitet. De 

kategoriseras utifrån formella, informella och ensamma aktiviteter, där informella aktiviteter 

är de som enligt aktivitetsteorin ger störst tillfredsställelse. Detta behov av tillfredsställelse 
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antas inte förändras i en stigande ålder och flera studier visar att fysiska aktiviteter, 

fritidsaktiviteter, träning och deltagande i sociala och övriga aktiviteter är betydelsefull för 

tillfredsställelse och välmående bland äldre. Teorin har empiriskt stöd genom studier men har 

också kritiserats från flera håll. Teorin ifrågasätts av att den inte genom endast aktivitet 

tillräckligt förklarar den tillfredsställelse som antas vara nödvändig för att nå ett gott åldrande 

(Rodríguez, Látková, Sun, 2008), att det empiriska material som finns inte är fullständigt samt 

att definitionen av aktivitet ofta skiljer sig åt vilket gör det svårt att mäta (Menec, 2003). 

Användandet av aktivitetsteorin som utgångspunkt i förståelsen av äldres behov resulterar i att 

den vård och omsorg som erbjuds i särskild boendeform bör grunda sig i aktiv omsorg om den 

äldre för att åstadkomma välmående och en god hälsa. 

 3.4  Disengagemangsteori 

Till skillnad från aktivitetsteorin förklarar disengagemangsteorin att ett gott åldrande inte 

innebär att människan har behov av att fortsätta upprätthålla sociala relationer och vara aktiv 

(Tornstam, 2018). Cumming och Henry (1961) utvecklade teorin som beskriver åldrandet som 

en process där människan själv gradvis frigör sig från samhället och det band som denne har 

till omgivningen. I åldrandet drar sig människan tillbaka från omgivningen både psykologiskt 

och socialt för att istället andra generationer ska få plats i samhället (Høgseth, 2004). Detta 

skulle också förklara varför äldre människors status i samhället är lägre samt att samhället 

stöter ut de gamla. En naturlig process i åldrandet är att dra sig tillbaka från sociala roller där 

självupptagenhet ökar samt det känslomässiga engagemanget till omgivning och andra 

människor minskar (Hagberg, 2000). Detta anses i disengagemangsteorin vara en process som 

för individen inte utgör någon negativ påverkan på välmåendet och tillfredsställelsen i livet 

(Tornstam, 2018), istället anses den utgöra något positivt (Samuelsson, 2000). 

Utgångspunkten är att alla en dag ska dö och att det finns en social ordning som inte utgör 

något problem (Høgseth, 2004). Till skillnad från aktivitetsteorin som bygger på aktivitet för 

tillfredsställelse bygger denna teori på en avtagande kapacitet hos den äldre och genom att 

minska förväntningarna från samhället vad gäller produktivitet så nås tillfredsställelse och 

möjligheten till ett mer harmoniskt liv. Att använda disengagemangsteorin som utgångspunkt i 

förståelsen av äldres behov resulterar i att en mer passiv vård och omsorg för att tillfredsställa 

den äldre. Disengagemangsteorin har starkt kritiserats för att äldre framställs som 

tillbakadragande och med ett minskat värde i samhället och där detta synsätt bidrar till 
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bristfälliga insatser i samhället för den äldre samt en passiv socialpolitik (ibid). Kritik riktas 

även gällande att teorin inte ser äldre som en heterogen grupp med individuella skillnader och 

varierande behov utan istället behandlar gruppen som homogen (Samuelsson, 2000). 

4  Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod och metodik som studien vilar på. 

 4.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Den vetenskapliga positionering som präglar denna studie är det hermeneutiska perspektivet, 

vilket beskrivs som en tolkningslära som söker meningstolkning i texter och diskurser. Det 

hermeneutiska perspektivet bygger på att människan samlar förståelse av företeelser genom 

den tidigare historien och erfarenheter, vilket påverkar människors förståelse samt betraktande 

av händelser i nuet. Meningstolkningar av texter och diskurser bör därför ta hänsyn till 

människors förståelse och erfarenheter då detta genereras av förförståelse. I en kvalitativ 

forskning innebär detta att det empiriska resultat som framkommer under en studie inte endast 

kan förstås i den kontext som utspelar sig i nuet, utan även måste innefatta en större 

helhetskontext (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom det hermeneutiska perspektivet beskrivs 

den hermeneutiska cirkeln vara det centrala i tolkning av mening i texter och diskurser. En 

hermeneutisk cirkel består av ett arbetssätt där helheten delas upp i delar som enskilt tolkas 

och sedan betraktas tillsammans med helheten (Jacobsen, 2012). Inom hermeneutiken grundar 

sig den mening som tolkningar ämnar att utvinna på forskningspersonens uppfattning och 

perspektiv vilket skapar förståelse av fenomen snarare än förklaring (Bryman, 2002). Då 

syftet med denna studie är att skapa förståelse ur den upplevelse av verkligheten som äldre har 

sågs den hermeneutiska positioneringen mest lämplig.  

 4.2 Uppsatsförfattarens förförståelse 

Förförståelse är de erfarenheter och den grad av förståelse som en person har gällande ett 

område och som påverkar en fortsatt förståelse och tolkningar. Förförståelse har således också 

betydelse för forskning där författarens förförståelse påverkar forskningsprocessen i allt från 

inledande ämnesval till analys av resultat. Därför är det viktigt att tydliggöra den förförståelse 

som kan påverka studien (Holme & Solvang, 1997). Gällande denna studie finns för mig som 

författare en förförståelse av området som behöver redovisas. Det jag har med mig i första 

!12



hand är grundad i att jag lever i ett samhälle och med närstående där äldre är en central del 

och där den existerande samhällssyn vad gäller äldre även påverkar mig. Utöver det har jag 

som studerande vid Mittuniversitetets socionomutbildning fått kunskap om äldre som 

ålderskategori då den räknas till en grupp som kan vara utsatt i samhället och behöver belysas 

särskilt. Den erfarenhet och vetskap som jag fått genom utbildningen präglar min förförståelse 

som i sin tur kan påverka den process som studien vilar på samt min uppfattning av resultaten 

som framkommit i det empiriska materialet. Till sist, och det som möjligtvis givit mig mest 

förförståelse, är den yrkesroll som jag är en del av. Jag har under sommaren arbetat, och 

arbetar fortfarande deltid, som biståndshandläggare. Utifrån detta har jag en viss erfarenhet 

och förförståelse för äldre och äldres livssituation i kontakten med äldreomsorgen och det är 

även därifrån som mitt intresse för de livsvillkor som tilldelas äldre i samhället uppstått. I 

studien har jag haft en medvetenhet om den förförståelse som kan påverka utformning och 

resultat och har återkommande granskat studien för att uppmärksamma om förutfattade 

meningar och erfarenheter på något vis har varit styrande i processen.  

 4.3 Datainsamlingsmetoder 

Det syfte som studien utgår från; att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre 

upplever att fysiska, psykiska och sociala behov blir tillfredsställda i särskild boendeform 

samt vad dessa behov har för betydelse för välmående, innebär att den metod som används för 

att samla in kunskap gällande detta behöver ha en strävan att skapa förståelse snarare än att 

skapa en förklaring. Med hänsyn till detta lämpar sig den kvalitativa forskningsmetoden då 

denna söker förståelse av den sociala verkligheten (Levin, 2008). Bryman (2002) beskriver att 

det som utmärker den kvalitativa forskningsmetoden är att fokus ligger på tolkningar och 

förståelse av den verklighet som människor upplever. Kvalitativa forskningsmetoder beskrivs 

även ha ett induktivt synsätt på teori och verklighet som förklaras med att teori baseras på det 

resultat som hämtas från verkligheten. I en kvalitativ metod är deltagarnas uppfattning om det 

studerade det centrala till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden som istället styrs 

av forskarens uppfattning, Detta gör att en kvalitativ forskningsmetod lämpar sig i studier som 

vill söka en djupare kunskap via upplevd erfarenhet. Vidare förklarar Bryman (2002) att bland 

annat intervjuer, observationer och fokusgrupper är sådana datainsamlingsmetoder som ger en 

inblick i verkligheten och därför lämpar sig för kvalitativ forskning i syfte att söka förståelse. 

I denna studie har intervjuer i de äldres boendemiljö tillämpats då detta ansetts vara det mest 
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lämpade i förhållande till målgruppen. Intervjuer är en av de vanligaste formerna för en 

kvalitativ forskningsmetod då det på ett effektivt sätt samlar in mycket och djup kunskap om 

människors perspektiv och attityder (Kvale & Brinkmann, 2014). Det ger en möjlighet att 

möta människor i den situation de befinner sig i och möjliggör för en djupare förståelse vilket 

den kvalitativa metoden ämnar att göra (Bryman, 2002). Genom samtal når forskaren känslor, 

attityder och den uppfattning som människan har över sitt liv och världen runt om (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Utöver detta ansågs intervjuer vara det mest lämpade för den grupp 

människor som studien berör då det är en tämligen lättsam form av datainsamling där chansen 

ansågs vara stor att de intervjuade tidigare varit med om någon form av intervjusituation, 

vilket ämnade att öka deras vilja att delta.  

 En kvalitativ intervju kännetecknas ofta av att den har ett mindre strukturerat 

tillvägagångssätt än andra intervjuer och där tyngden istället ligger på att intervjupersonerna 

ska ha möjlighet att prägla intervjun utifrån vad de upplever som intressant och relevant. 

Detta möjliggör för intervjun att röra sig i olika riktningar. De vanligaste intervjuformerna 

inom kvalitativa metoder är ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade (ibid). Det 

sistnämnda är den form som har valts till denna studie då ett sådant tillvägagångssätt innebär 

att jag som forskare kan förhålla mig till en struktur och utvalda teman som är relevanta för 

mitt område, samtidigt som det lämnar utrymme för intervjupersonen att styra intervjun mot 

det som är det essentiella i dennes uppfattning av verkligheten (ibid).  

 4.4 Urval av intervjupersoner 

Målgruppen för denna studie har varit personer i en ålder av 65 år och uppåt som bor på ett 

särskilt boende i en mellannorrländsk kommun. Ett kriterium var att personen skulle ha bott 

på boendet i minst ett halvår, detta för att säkerställa att det skulle finnas en grundlig 

uppfattning av den upplevda verkligheten. Urvalet har varit målstyrt på grundval av de 

kriterier som beskrivits. Med tanke på att detta är en småskalig studie där tidsåtgången är 

tämligen begränsad inriktade jag mig på att ta kontakt med endast ett boende. Ytterligare en 

anledning till detta var att om fler boenden skulle ingå i mitt urval skulle detta medföra en 

analys av fler dimensioner och fler aspekter att ta hänsyn till. En sådan aspekt skulle vara en 

jämförelse mellan olika särskilda boenden i den mellannorländska kommunen och då detta 

inte låg inom mitt syfte föll valet på att koncentrera mig på ett boende. Urvalsprocessen 

startade med en rekommendation gällande verksamhetschefen från en kollega till mig som 
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ledde till att jag tog kontakt med denne på det berörda boendet. Verksamhetschefen fick 

därefter ta del av informationsbrevet (bilaga 1) som innehöll information om studiens villkor 

och dess syfte. Vidare hölls kontakt där det bestämdes att verksamhetschefen själv skulle 

tillfråga fyra personer om intresse för att delta i intervju. Detta för att skapa en mindre 

påverkan över urvalet av mig som författare. Kravet som dessa personer skulle uppfylla var, 

förutom att de skulle ha bott på boendet i minst ett halvår, att de hade en tillräckligt god 

kognitivt förmåga för att delta i en intervjusituation. Denna bedömning lämnades till 

verksamhetschefen att avgöra. De tillfrågade personerna uppgav alla intresse till att delta och 

intervjutider med dessa bokades in.  

 4.5 Tillvägagångssätt 

Här presenteras mer utförligt det tillvägagångssätt som har tillämpats vid insamling av det 

empiriska materialet.  

4.5.1  Semistrukturerade intervjuer 

De intervjuer som utfördes inleddes med en genomgång av informationsbrevet, vilken 

intervjupersonerna erhållit innan intervjutillfället, samt den information som fanns med i detta 

brev gällande studien, detta för att ha möjlighet att tydliggöra om något var oklart och svara 

på eventuella frågor. Intervjuerna vilade på en intervjuguide (bilaga 2) som innehöll tre teman 

samt inledning, bakgrund och avslutning. Denna intervjuguide erhöll intressenterna innan 

intervjun för att ges en möjlighet att reflektera kring frågorna på förhand vilket ämnade till att 

öka chansen för genomtänkta och medvetna svar. De tre teman var ”Livskvalitet”, ”Fysiska, 

psykiska och sociala behov” och ”Boendemiljö”. Under varje tema följde frågor som var 

relevanta i förhållande till rubriken, men guiden användes endast som en vägledning och så 

även gällande frågorna. Bryman (2002) beskriver att semistrukturerade intervjuer bygger på 

en viss struktur och ett ansvar hos intervjuaren att beröra de områden som utsetts men 

samtidigt lämnar utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor och för den intervjuade att 

utveckla sin uppfattning på ett djupare sätt. Intresset riktas mot den intervjuades ståndpunkter 

och låter detta avgöra vilken riktning intervjun tar beroende på vad som är viktigt för 

personen. Till de intervjuer som utfördes användes därför de nedskrivna frågorna i 

intervjuguiden som ett riktmärke som speglade mitt intresse men som lämnade utrymme för 

intervjupersonen att styra intervjun mot det som var av betydelse. Alla intervjuer utfördes 
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genom en fysisk träff  i personens egen lägenhet, detta för att möjliggöra för samtal om den 

egna boendemiljön och för att säkerställa att det personen sade inte uppfattades av någon 

utomstående. Intervjun spelades in för att ytterligare öka möjligheten att fånga in budskap och 

mening samt för att kunna transkribera det som sagts i syfte att underlätta analysarbete av 

resultatet. Intervjutillfällena varierade i längd med 20 minuter som kortast och 60 minuter 

som längst.  

4.5.2  Litteratursökning 

Vid studiens första skede genomfördes en sökning bland litteratur och vetenskapliga artiklar 

samt forskning för att skapa en överblick av det kunskapsläge som existerar inom det valda 

området. Det är en viktig del i forskningsprocessen för att sedan kunna gå vidare. I ett sådant 

skede samlas information gällande vad det redan finns kunskap om, vilka teorier som 

används, vilka begrepp som benämns samt vilka metoder som den existerande forskningen 

har använt sig av för att skapa underlag för det egna arbetet (Bryman, 2002). Genom 

litteratursökningen har jag kunnat avgränsa min studie till det som framkommer i 

problemformulering och syfte samt att det har gett mig ”kött på benen” för att kunna gå vidare 

i processen med val av teorier och metoder.  

 Litteratursökningen har utgått från biblioteket på Mittuniversitetets databaser där 

ProQuest Social Science har varit mitt förstahandsval. Databasportalen är ämnad för 

samhällsvetenskap och beteendevetenskap, vilken inkluderar databaserna ERIC, PILOTS, 

PsycARTICLES, PsycINFO, Sociological Abstracts samt Worldwide Political Science 

Abstracts, som alla berör samhälls- och beteendevetenskap. Den databas som jag funnit flest 

relevanta artiklar i är ”Sociological Abstracts”. De söksträngar som jag har använt mig av för 

att samla kunskap om äldreomsorgen på särskilda boenden samt vad välmående innebär för 

äldre har innehållit ord så som ”elderly”, ”older”, ”nursing home”, ”residential care”, 

”wellbeing”, ”satisfaction”, ”needs”, ”factors” och där ”swe” har lagts till då jag velat få 

kunskap hämtad endast från Sverige. För att samla kunskap om teorier har ord så som 

”activity theory” och ”disengagement theory” varit del i söksträngarna och även ”critisism” 

då jag även velat få en kritisk syn på teorierna. Samtliga sökningar har haft peer-reviewed 

som kriterium. Utöver användningen av databasportalen ProQuest Social Sciences har jag via 

en lektor vid Mittuniversitet inom fältet socialt arbete fått tips på forskare som har området 

äldre som deras inriktning av forskningsområde. Dessa forskare har bland annat varit Tove 
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Harnett, Håkan Jönson och Marta Szebehely. Deras forskning har varit betydelsefull i min 

litteratursökning samt gett relevant och färsk forskning om äldre. Något som också varit 

värdefullt i min litteratursökning är att via artiklar som belyser det område jag arbetat med 

studera de referenser som använts och på så sätt nå vidare till ny relevant kunskap, en form av 

”snöbollseffekt”. Dessa metoder har alla innefattat endast material som har varit vetenskapligt 

granskade. De studier och artiklar som behandlats i denna studie har mestadels genomförts i 

Sverige, av den anledningen att jag funnit det mest relevant i förhållande till 

problemformulering och syfte, men även studier som genomförts i andra länder så som Norge, 

Japan, Kanada, Polen och USA har inkluderats för att få en bredare bild av kunskapsläget.  

 4.6  Analysmetod 

Det empiriska material som legat till grund för analysarbetet i denna studie är de fyra 

semistrukturerade intervjuerna, som innefattar sammanlagt fem personer. Samtliga intervjuer 

spelades in under intervjutillfället som sedan transkriberades. Detta för att säkerställa att de 

beskrivningar och utsagor som framkommit under intervjuerna skulle gå att återge detaljrikt 

samt möjliggöra för att tolkning och analys av utsagorna skulle bli så sanningsenlig som 

möjligt. Transkribering möjliggör också att viktiga citat går att ordagrant återberätta (Bryman, 

2002). Endast några korrigeringar har gjorts i det inspelade intervjumaterialet där ord som 

används som utfyllnadsord och inte haft någon mening har skalats bort. Exempel på ord som 

bedömts inte ha någon mening är ord som ”ju” och ”typ”. Även pauser har i transkriberingen 

tagits bort där de inte fyllt något syfte för förståelsen av intervjun. Den metod som har använts 

för att analysera det empiriska materialet som samlats in är kvalitativ innehållsanalys, vilken 

beskrivs av Bryman (2002) syfta till att på ett systematiskt sätt analysera innehållet i texter 

och dokument. Han beskriver att en kvalitativ innehållsanalys ska kunna ge svar på vad en 

text berör och handlar om samt finna både det manifesta och det latenta innehållet. Det 

centrala i en innehållsanalys är att skapa en strategi för att söka dessa teman, både tydliga och 

bakomliggande teman, vilket möjliggör för forskaren att analysera och redogöra för vad som 

sägs i texten. Samtidigt som det också möjliggör för att finna det som inte ordagrant uttalas 

men som kan vara bakomliggande budskap (Bryman, 2002).  

 Analysen av det empiriska materialet inleddes med att materialet skrevs ut för att 

möjliggöra en genomgång av det. Vid genomgången av materialet skrevs kommentarer och 

nyckelord i marginalen som ämnade att kortare sammanfatta vad texten berörde. Att skriva 
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nyckelord underlättar för senare delar i arbetet med att systematiskt kategorisera och 

analysera resultatet. Denna form av kodningen knyter ett textavsnitt till ett nyckelord som gör 

det lättare att urskilja uttalanden och beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån detta 

kodades sedan dessa kommentarer under förutbestämda och generella kategorier. Dessa 

kategorier grundade sig på de teman som återfinns i intervjuguiden; ”Fysiska behov”, 

”Psykiska behov”, ”Sociala behov”, ”Livskvalitet” och ”Boendemiljö”. Det empiriska 

materialet kodades under dessa kategorier i syfte att skapa en tydligare översikt över empirin 

och underlätta för vidare analys (Bryman, 2002). När materialet kodats i dessa kategorier 

övergick analysen till att utvinna teman i varje kategori som skulle utgöra en möjlighet för fler 

nyanser av det empiriska materialet. Dessa teman var inte förutbestämda och uppstod utifrån 

det som framkom och tolkades av empirin. Kategorier beskrivs av Granheim & Lundman 

(2004) kunna tolkas som det manifesta innehållet vilka är tydliga och ytliga, medan de teman 

som genereras inom dessa kategorier möjliggör för att i analysarbetet urskilja det latenta 

innehållet. Det latenta innehållet har i resultatavsnittet framställts via tolkningar och 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering tar sig uttryck i att forskaren beskriver 

intervjupersonernas mening i en kortare sammanfattning för att visa den tolkning som gjorts 

av det bakomliggande budskapet (Kvale & Brinkmann, 2014) . Utöver de kategorier och 

teman som genererats ur det empiriska materialet valdes även specifika citat ut som ansågs 

bära på en beskrivande mening och lämplighet i förhållande till det som ämnats att undersöka. 

De kategorier, teman och citat som framkommit har behandlats som delar av den helhet som 

det empiriska materialet utgör och har utifrån det tolkats separat och som sedan betraktats i en 

helhet. Creswell (2014) förklarar att analysprocessen innebär att göra materialet begripligt 

genom att segmentera och dela upp data för att sedan sätta det samman igen, och att det är vad 

en kvalitativ analys handlar om. Detta går även att härleda till den hermeneutiska ansatsen, 

vilken är den vetenskapliga positioneringen för denna studie, som ämnar att dela upp en 

helhet i mindre delar som enskilt tolkas och som sedan betraktas tillsammans med helheten 

(Jacobsen, 2012). Vidare har även kategorier, teman och citat analyserats utifrån de teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för studien tillsammans med tidigare forskning inom området. 

Syftet har varit att analytiskt koppla samman teorier och tidigare forskning med det empiriska 

resultat som i denna studie framkommit för att generera en kvalitativ förståelse.  
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 4.7 Etiska överväganden 

Denna studie gör ett intrång i äldre personers privata sfär vad gäller känslor, livssituation, 

sjukdom och förändringar som sker i åldrandet. Detta kan vara ett känsligt område för 

enskilda personer att dela med sig av och därför har en etisk medvetenhet varit viktigt genom 

hela studien. Som författare till denna uppsats och som intervjuare i mötet med den äldre har 

jag automatiskt makt över intervjupersonen då det är jag som formulerar frågorna. Personerna 

befinner sig i delvis komplexa sociala förhållanden och maktaspekten kan därför vara mer 

påtaglig (Andersson & Swärd, 2008). Jag arbetar extra som biståndshandläggare parallellt 

med studier vilket medför ännu en maktaspekt. Detta har jag varit medveten om och därför 

gjordes ett aktivt val att ta kontakt med ett särskilt boende där jag inte tidigare har varit 

inblandad med de boende och där risken att någon av de boende ska känna igen mig som 

biståndshandläggare var minimal. En risken för igenkänning fanns trots detta  då jag inte med 

säkerhet kunde veta vilka som bodde på det utvalda boendet och då jag själv inte valde ut de 

personer som skulle ingå i intervjuerna.  

 I denna studie har forskningsetiska principer tillämpats. Dessa innefattar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 

1990). I det informationsbrev som överlämnades till de boende framgick dessa delar. Syftet 

med studien har beskrivits på ett enkelt och tydligt sätt samt de villkor som den byggt på har 

varit tillgänglig tidigt i processen. De personer som har deltagit har haft skydd av 

konfidentialitet där deras namn har figurerats för att minska risken att deras identitet ska gå att 

identifiera. Den information som framkommit i intervjusituationerna har inte använts till 

något annat än det den varit ämnad för. Intervjupersonerna lämnades möjligheten att när som 

helst avbryta deltagande i intervjun. De frågor som användes i intervjun grundade sig på 

tydlighet och ämnade sig till neutralitet från egna värderingar och förförståelses samt att de 

formulerades i ett försök att vara konkreta och enkla för att minimera risken för missförstånd 

och risken för att syftet med de inte skulle uppfattas. Med tanke på den arbetserfarenhet som 

jag har där särskild boendeform är en central del har det varit svårt att helt garantera ett 

uteslutande av egna förförståelser och värderingar som kan ha påverkat utformningen av 

frågeställningar. Därför har jag reflekterat särskilt kring frågeställningarna för att eliminera 

risken så långt det varit möjligt. 
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 4.8  Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet beskrivs i samband med forskning vara ytterst viktiga kriterier för att 

stärka kvaliteten på en undersökning. Vilken betydelse som validitet och reliabilitet har i 

kvalitativa undersökningar finns det fler synsätt på. En samlad bild kan förklaras med att 

validitet mäter den giltighet studien har gällande om man avser att undersöka det som är 

relevant i sammanhanget och där reliabilitet beskrivs mäta om studien använt sig av en 

tillförlitlig metod och om samma resultat hade framkommit vid upprepade undersökningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Forskningsstudier bör alltid granskas utifrån detta för att 

fastställa huruvida resultatet kan bedömas vara tillförlitligt och giltigt samt bedöma studiens 

kvalitet (Bell, 2006). En förutsättning för att uppnå reliabilitet beskrivs av Kvale & 

Brinkmann (2014) vara att datainsamlingsmetoden bedöms vara lämplig för det som 

undersökningen ämnat att undersöka. I denna studie har de semistrukturerade intervjuerna 

varit en lämplig metod för att samla in den empiri som varit syftet då det har gett en 

djupgående inblick av äldres upplevelser. Den intervjuguide som ligger till grund för 

intervjuerna anses ha inringat de frågeställningar som beskrivits i de inledande delarna av 

denna studie. Intervjuguidens innehåll lyftes, innan den skickades ut, med handledare för att 

få synpunkter och där vissa frågor omformulerades för att skapa större validitet. För att öka 

möjligheten för studien att kunna upprepas har beskrivning av metodavsnittet haft en ambition 

att vara tydlig och utförlig. Vad gäller om en upprepad studie hade fått samma resultat kan det 

finnas tvivel om då det är flertalet aspekter som kan påverka, däribland författarens 

förförståelse. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att tillförlitlighet för en studie påverkas av 

i vilken utsträckning författarens förförståelse präglat studien. Förförståelsen har presenterats i 

tidigare avsnitt med avsikt att redogöra för och medvetengöra erfarenheter som ligger till 

grund för den förförståelse som finns. Ambitionen har varit att undvika att förförståelsen ska 

prägla studiens förfarande, men någon garanti för detta är svår att lämna. Bedömningen är 

däremot att förförståelsen inte har präglat studien i någon betydande utsträckning. Huruvida 

samma empiriska material hade framkommit i en upprepad undersökning kan även det anses 

vara osäkert då empirin baserar sig på ett få antal personers uppfattning av verkligheten och 

där detta kan skilja sig åt beroende på urvalet. Däremot innebär inte detta att studien förlorar 

vikt då syftet varit att skapa förståelse för äldres upplevelser vilket studien genererat. Studien 

har gett kunskap om det som varit syftet och har utan några direkta problem möjliggjort för 

tydliga kopplingar till såväl tidigare forskning som teoretiska utgångspunkter. Det resultat 
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som framställs i studien har besvarat de frågeställningar som beskrivits i det inledande 

avsnittet. Som ovan nämnt är detta en tämligen småskalig studie och därav kan möjligheten 

att dra några säkra slutsatser vara något mindre. Däremot anses att det resultat som 

framkommit av empirin är användbart och ger en relativt god förståelse av det 

problemområde som ämnats att undersöka.  

 4.9 Metodproblem 

I förhållande till de övervägningar som resulterade i de val av metoder som presenterats och  

motiverats i tidigare avsnitt ter sig metoden inte ha föranlett några större problem under 

processens gång. Några saker går dock att belysa vad gäller urvalet. Valet att låta 

verksamhetschefen välja ut personer att tillfråga om intresse att delta i studien motiverades 

med att det skulle innebära minst påverkan på urvalspersoner av mig som författare. Detta kan 

dock ha fått konsekvenser för urvalet då risken funnits att urvalet därigenom blivit styrt i en 

medveten riktning till de som uppenbart förhåller sig positiv till upplevelsen av att bo i 

särskild boendeform, om en känsla av att verksamheten står inför granskning funnits. 

Samtidigt föreligger risk för att det hos intervjupersonerna funnits en känsla av att det som 

framkommit i intervjuerna kommer att vara tillgängligt för personal och verksamhetschef att 

läsa och att detta skulle ha kunnat påverka de upplevelser som beskrivits. Risken för detta 

anses dock vara liten och en tilltro till att de svar som framkommit varit uppriktiga och 

innehåller en sanningsenlig mening har varit genomgående under processen. Utöver detta har 

det varit svårt att nå kunskap om upplevelser från hela målgruppen äldre. Berättelser från 

personer i en mycket hög ålder har i studien varit svårt att samla kunskap kring då en 

tillfredsställande kognitiv förmåga var ett av kriterierna. På det aktuella boendet fanns inte 

respondenter i de högre åldrarna (85+) som kunde uppfylla detta kriterium vilket har lett till 

att antalet möjliga intressenter komprimerats ned till färre.  

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit i de semistrukturerade intervjuerna. 

Disponeringen i detta avsnitt bygger på de tre temarubriker som användes i intervjuguiden 

och där underrubriker har lagts till för att möjliggöra en överskådlig förståelse för resultatet. 

Avsnittet inleds med en presentation av intervjupersonerna med grundläggande information 

som är relevant i förhållande till uppfattningen av resultatet. Redogörelsen innehåller text som 
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förklarar vad intervjupersonerna sagt samt citat relaterat till det som berörs i texten. Resultatet 

kommer att kopplas samman med de teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som 

ligger till grund för denna studie.  

 5.1 Presentation av intervjupersoner 

Olle är 84 år och har bott i sin lägenhet i två år på det aktuella boendet. Olle bor med sin maka 

och är så kallad medboende. Innan de flyttade till denna lägenhet i särskild boendeform bodde 

de i en egen villa. Anledningen till att de flyttade till lägenheten de bor i nu var att makan 

hamnade på sjukhus och att deras bostad inte vara anpassad till det behov som hon hade. Olle 

deltog i intervjun själv men beskrev ibland även sin makas situation under intervjun.  

Ingvar är 74 år och har bott i sin lägenhet i ungefär tre och ett halvt år. Tidigare bodde han i 

en lägenhet i ett serviceboende men ådrog sig sjukdomar som ledde till att han efter sjukhus 

spenderade en tid på korttidsboende och flyttade sedan till den lägenhet han bor i nu. 

Tord är 70 år och har bott i sin lägenhet i fyra år. Innan detta bodde han i en lägenhet där han 

hade hemtjänst som hjälpte honom i vardagen. En kombination av sjukdomar som försämrat 

hans hälsa var anledningen till att han valde att flytta till särskild boendeform.  

Kristina och Göran är makar och bor sedan augusti i år i en lägenhet på det aktuella boendet. 

Göran är 79 år och Kristina 74 år. Makarna var med om en bilolycka med flera skador som 

följd och där Kristina blev mest drabbad. Hennes tillstånd föranledde deras flytt till särskild 

boendeform och Göran är därmed medboende. Kristina och Göran deltog i intervju 

tillsammans och deltog på samma villkor.  

Samtliga intervjupersoners namn är fingerade. Samtliga intervjupersoner bor på samma 

särskilda boende men på olika avdelningar. Olle och Ingvar bor på samma avdelning, Tord 

bor på en andra och Kristina och Göran på en tredje avdelning.  
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 5.2 Livskvalitet 

  5.2.1  Vad är livskvalitet 

Vad intervjupersonerna refererade till som livskvalitet skiljde sig till viss del dem emellan. Tre 

av fem personer talade om att livskvalitet uppnås genom frihet där att göra som man vill, att 

få välja själv samt att klara sig själv var viktiga delar.  

 ”Man ska väl försöka göra så mycket som det går själv. Det sägs ju att man ska göra  

 det.” (Göran) 

På detta citat följde frågan om det är viktigt för honom att få möjlighet att göra så mycket som 

han kan eller om han anser att det är en norm i samhället som förväntas leva upp till. Denna 

aktivitetsnorm beskriver (Høgseth, 2004) kan leda till felaktiga föreställningar om äldre som 

beroende av aktivitet för att nå ett gott åldrande. Men Göran svarade att det är en viktig del i 

att känna livskvalitet och att möjligheten att fortsätta att göra det han kan och alltid har gjort 

bidrar till ett ökat välbefinnande för honom, till skillnad mot att bara sitta och inte göra något 

alls. Görans beskrivning av att klara sig själv och att ”det sägs att man ska göra det” 

återspeglar alltså den normativa föreställning om kontinuerlig aktivitetsnivå som existerar i en 

högre ålder. Aktivitetsteorins bidrag till detta som något normativt beskrivs ur både positiva 

och negativa aspekter och som bidragit till att skapa förutsättningar för äldre att upprätthålla 

social integration och ett aktivt åldrande, men där också påtryckningar sker av samhället att 

äldre ska vara friska och aktiva vilket inte alltid är lätt att efterleva (Høgseth, 2004). Görans 

beskrivning av att det för honom är viktigt med aktivitet i olika former visar att fysiska- och 

sociala behov kan antas vara kopplat till livskvalitet. Det bekräftar således också den tidigare 

forskning som presenterats i studien som påvisar ett samband mellan fysisk- och social 

aktivitet och välmående (Wreder, 2005; Lloyd & Auld, 2002; Harnett, 2018).  

 Ingvar definierade livskvalitet som något relaterat till andra människor, där livskvalitet 

är att få tillgång till och vara del av sociala sammanhang, medan Tord definierade livskvalitet 

likställt med att få vara frisk. Utöver dessa definitioner nämndes även trygghet och att bo så 

som man gör på ett särskilt boende som ytterligare förklaringar av vad livskvalitet innebär. 

Ingvars beskrivning bekräftar även den att sociala behov är kopplat till livskvalitet och stärker 

ytterligare forskningens påstådda samband mellan sociala behov och välmående (Wreder, 

2005; Lloyd & Auld, 2002; Harnett, 2018). Att vara en del av sociala sammanhang beskrivs 
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av tidigare forskning som den vanligaste skildringen av vad livskvalitet är, där begrepp så 

som relationer och gemenskap ofta är förekommande (Hagberg, 2002b). 

  5.2.2  Förändringar av livskvalitet 

Alla fem intervjupersoner kunde relatera till förändringar av livskvalitet på äldre dagar. 

Förändringarna var delvis kopplade till boendesituationen i särskilt boende, med både positiva 

och negativa delar, men främst framställdes förändring av livskvalitet vara kopplat till en 

försämrad hälsa och sjukdomsbild som negativt påverkade livsvillkor och välmående. En av 

personerna förklarar detta i denna mening: 

 ”Om smärtan hade varit bättre hade livskvaliteten också varit bättre.” (Karin) 

Detta visar att de behov som en människa har kanske inte har densamma betydelse när hälsan 

förändras. Så länge människan är frisk finns behov av gemenskap och aktivitet men att 

prioriteringarna förändras i takt med kroppsliga förändringar. De förändringsprocesser som 

sker med åldrandet, inkluderat sjukdomar och ohälsa, är något som socialgerontologin menar 

utgör en kärna i förståelsen av åldrandet (Tornstam, 2018). De positiva förändringarna av 

livskvalitet berättade Tord, Kristina och Göran var kopplade till flytten till deras lägenhet där 

de nu bor. Tord berättade om den ensamhet och avsaknad av sociala kontakter han hade i den 

boendesituation han tidigare befann sig i och hur detta påverkat honom psykiskt. Han 

förklarar flytten till särskild boendeform som att livet vände och att allt blev mycket bättre då 

det nu alltid finns människor runt honom och han kan känna ett större välbefinnande i sin 

situation, trots den sjukdomsbild som finns. Karin och Göran beskriver att deras livskvalitet 

förändrats till det positiva då de nu känner trygghet, genom att det alltid finns människor i 

närheten om det skulle behövas, samtidigt som de får klara sig själv och framförallt slipper de 

hushållssysslor som tidigare fanns. Karin beskriver det som en minskad stress med tanke på 

att egna fysiska förmågor avtar. Upprätthållandet av sociala relationer och aktiviteter beskrivs 

återkommande vara viktigt på ett eller annat sätt för ett gott åldrande och detta är en stor del 

av det som aktivitetsteorins ideologi framställer (Høgseth, 2004). Dock går det samtidigt att 

urskönja en form av frigörelse på äldre dagar från de krav som samhället ställer på människan 

som produktiv och aktiv vilket är utmärkande drag i disengagemangsteorin (Tornstam, 2018). 

Något som Karin också ger antydningar om då hon beskriver en stress som tidigare funnits 
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men som nu avtagit, och där hon kan ta avstånd från sysslor som ingår i ett vuxet liv vilket 

hon upplever gör henne gott. Sammantaget beskriver majoriteten av intervjupersonerna att det 

sociala behovet, som framställs som det centrala, tillfredsställs på en god nivå som boende i 

särskild boendeform. De aspekter som beskrivits i avsnittet för tidigare forskning som 

vanligtvis förklarar begreppet livskvalitet var gemenskap, hälsa, aktivitet, relationer och 

mening (Hagberg, 2002b). Beträffande dessa förklaringar skulle det resultat som framkommit 

här gällande livskvalitet tydligt kunna uppfattas som överensstämmande med tidigare 

forsknings bidrag.  

 Samtidigt som majoriteten av de intervjuade beskriver positiva förändringar av 

livskvalitet utmärker sig framförallt en person genom beskrivningar av flertalet negativa 

förändringar, vilka sammantaget relateras till den nuvarande boendesituationen och den 

förändring som detta inneburit både fysiskt, psykiskt, socialt men också praktiskt. Detta 

styrker också vikten av att se på åldrandet som en process bestående av fler delar än bara en 

och där processer på olika nivåer har en påverkan på varandra (Tornstam, 2018). De negativa 

förändringarna beskriver Olle vara relaterat till den frihet som livskvalitet för honom innebär 

och där han beskriver en upplevelse av att friheten är delvis fråntagen honom. Han måste nu 

blanda in andra när han ska göra något, där känslan av att vara instängd och en fånge i 

byggnaden kopplas till detta. Olle beskriver en förändring där han trots detta kan känna 

livskvalitet i den situation han befinner sig i, men som i jämförelse med upplevelsen av 

livskvalitet när han bodde hemma inte är densamma. Han berättar om en nödvändig 

anpassning till rådande situation för att nå livskvalitet: 

 ”Man har ju anpassat sig så att det blir livskvalitet tycker jag, jag går inte och hänger 

 läpp. Tvärtom så tror jag att när vi bor här, så kan man ju säga att det är livskvalitet  

 att bo här också.” (Olle) 

Vid början av vårt möte framkommer att intervjun krockar med en aktivitet på boendet som 

Olle alltid brukar delta i och han blir fundersam vad han ska välja. Han väljer trots allt, även 

om det är andakt som är väldigt viktigt för honom, att delta i intervjun. Han motiverar det 

med att intervjun också är viktig för honom och sammanfattar det i en mening: 
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 ”Du är liksom den första som frågar hur jag mår. Man skulle ha någon som kommer  

 hit och pratar och frågar hur man mår helt enkelt. De blåser in här med en väldig  

 fart.” (Olle) 

Forskning visar att den vård och omsorg som bedrivs ofta komprimeras till att endast 

innehålla vård och där den mänskliga kontakten som kan vara viktig för en persons hälsa blir 

lidande (Beck et al., 2012; Furåker & Nilsson, 2009; Jönson & Watanabe, 2013; Erlandsson, 

2014) och detta bekräftas delvis av ovan citat från Olle. Olle fortsätter med att beskriva det 

som en känsla av att tid inte finns för att samtala. Personalen upplevs stressade och att detta 

inte prioriteras, vilket tyder på att Olles upplevelse är att hans sociala och psykiska behov inte 

tillgodoses på ett för honom tillfredsställande sätt. Något som kan påverka hans upplevelse av 

livskvalitet. 

 Tord däremot återgav flera ytterst positiva förändringar och ökad livskvalitet sedan 

han flyttade till sin lägenhet i särskild boendeform. Förutom det som tidigare nämnts, att livet 

vände då han fick tillgång till en omgivning med sociala kontakter, beskriver Tord att hans 

psykiska hälsa avsevärt förbättrats och därigenom att hans psykiska behov tillgodoses. Han 

redogjorde för en tro på att mycket handlar om den egna inställningen. I följande citat 

beskriver han detta:  

”Jag tror att upplevelsen av äldreomsorgen är beroende av den egna inställningen och 

en själv, man måste acceptera. Många tror att det är ett hotell och klagar hela tiden. 

Andra är så bittra och jag undrar ibland vad som hänt tidigare i deras liv, som gör att 

de känner så. Mycket handlar om hur man hanterar saker och att man inte ser på allt 

negativt.” (Tord)

Tord berör något som är viktigt ur ett socialgerontologiskt perspektiv vilket förklarar 

människan som unik med skilda egenheter och en personlighet som kan beskrivas genom att 

studera individen i en helhetsomfamning (Tornstam, 2018). Tidigare delar av livet och 

förutsättningar som funnits påverkar nuet (Hagberg, 2002a) vilket därför ytterligare lägger 

tyngd vid att ha kunskap och förståelse av den äldre som befinner sig inom äldresomsorgen, 

något som tidigare forskning också framställer (Szebehely, 2016; Erlandsson, 2014). Äldre är 

en heterogen grupp som måste bemötas utifrån individuella egenheter och behov (Jönson & 

Harnett, 2015).  
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 5.3  Fysiska, psykiska och sociala behov 

  5.3.1  Vad är innebörden av fysiska, psykiska och sociala behov   
   för den äldre 

Vid ingången till detta tema under intervjuerna fanns en sammantagen fundersamhet över vad 

dessa behov egentligen innebär och det var inte helt självklart att diskutera dessa behov i en 

benämning av dem som fysiskt, psykiskt och socialt. Allt eftersom framkom likväl en 

gemensam bild av innebörden. Fysiska behov framställdes som att röra på sig, 

fritidsaktiviteter, kondition och att delta i aktiviteter medan sociala behov framställdes som 

gemenskap, träffa och samtala med andra människor, åka iväg på annat samt att se rörelse och 

andra människor. Begreppet psykiska behov var däremot tämligen svårare att beröra och för 

intervjupersonerna att relatera till. Av en intervjuperson framkom ett behov av att ha stöd av 

anhöriga som något som föranledde ett gott psykiskt mående. De behov som sammantaget var 

viktiga var framförallt de sociala och därefter de fysiska. De psykiska behoven ansågs mer 

vara en produkt av fysiska och sociala, där en tillfredsställelse av dessa ledde till ett gott 

psykiskt mående. De aktiviteter som beskrevs finnas tillgängliga på boendet var både fysiska 

och sociala aktiviteter som innefattade bland annat bingo, gympa, rörelseövningar och 

filmstunder. Samtliga intervjupersoner upplevde dessa aktiviteter som värdefulla inslag och 

att det påverkade deras tillfredsställelse positivt av framförallt sociala behov.  

 ”Det brukar vara sittgympa och rörelse, det är lite av varje. Någon andakt och så,  

 sångstunder och liknande grejer. […] Det brukar vara trivsamt och glädjande. Sen ska 

 det ju drickas kaffe efteråt också och det är kanske egentligen det bästa.” (Göran) 

Aktiviteterna som räknades upp beskrivs av Høgseth (2004) vara starkt relaterat till 

aktivitetsteorins bidrag vad gäller äldreomsorgens utformning av aktiviteter. I det resultat som 

denna studie framvisat beskrivs aktiviteterna bestå av positiva upplevelser och där 

aktivitetsteorins ideologi (ibid) samt tidigare forskning gällande aktiviteters samband med 

välmående till viss del isåfall bekräftas (Wreder, 2005; Lloyd & Auld, 2002; Harnett, 2018). 

  5.3.2 Vad är viktigt och vilka förändringar har skett 

Som nämnt ovan framställdes av intervjupersonerna det sociala behovet som viktigast och 

mest relaterat till livskvalitet och välmående. Alla fem intervjupersoner beskrev 

återkommande att det var viktigt för dem att ha möjlighet att åka iväg på saker, att få umgås 
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med andra människor i olika sociala sammanhang samt att ha möjligheten att samtala med 

andra människor. De fysiska behoven berördes även de av samtliga men där fanns en 

gemensam bild hos de flesta av att dessa inte längre har samma betydelse då den fysiska 

förmågan blivit nedsatt till följd av olika sjukdomar som personerna drabbats av. Citat som 

illustrerar detta är: 

”De fysiska behoven har varit viktiga för mig med tanke på mitt intresse för sport. Nu, 

med den sjukdomsbild jag har, är de inte viktiga längre. Att träffa andra människor 

har blivit viktigare för mig efter att jag slutade arbeta och att vara involverad i 

sporten. I arbetet träffade jag mycket människor dagligen så då var det inte lika 

viktigt att träffa människor på fritiden.” (Tord)

”Jag jagade förut men jag slutade när jag kände att jag inte kunde tillföra så mycket 

längre. Jag kan sakna jakten lite men skulle inte kunna tänka mig att vara ute så som 

jag var förut även om jag kunde.” (Göran)

Genom dessa citat uppfattas en beskrivning av förändring som sker med åldrandet där tidigare 

intressen och vad som varit viktigt har förändrats.  Förändringar likt detta förklaras i 

disengagemangsteorin där fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala förändringar och 

försämringar i funktioner hos människan i takt med åldrandet påverkar den äldres behov. 

Teorin menar att gradvis, med dessa försämringar, frigör den äldre sig från den sociala 

omgivningen och samhället vilket anses vara det som också skapar tillfredsställelse 

(Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2002). Däremot visar dessa personer genom ovan 

beskrivna citat inte att de förändringar av behov som de beskriver skulle utgöra någon 

frigörelse från den sociala omgivningen och samhället, snarare att behoven har förändrats på 

det sätt att de bytt innebörd och skepnad. Denna förändring beskrivs ur en aktivitetsteoretisk 

syn vara viktigt för åldrande personer. Åldrandeprocessen innebär ofta förändrade roller, till 

exempel att rollen som förvärvsarbetare försvinner, och förlorad fysisk förmåga att ägna sig åt 

aktiviteter som tidigare varit centrala och därmed behöver detta ersättas med andra former av 

aktiviteter för att nå ett gott åldrande (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012). Kristina beskriver 

också detta utifrån följande citat där hon berättar att hon fortfarande kan känna ett behov av 

att fortsätta med de sysslor hon tidigare alltid gjort, trots att hennes fysiska förmågor har blivit 

nedsatta:
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”Jag vill hela tiden hålla på med saker, gå och plocka lite och pyssla på. Det har jag 

alltid gjort och jag har väldigt svårt att låta bli nu också även om jag egentligen inte 

klarar det.” (Kristina)

”Det hade varit roligare om det gick att röra på sig mer, att få gå i skogen, plocka bär. 

Allt sådant är borta. Och bara småsaker så som att kunna böja sig och räta ut 

ryggen.” (Kristina)

”Jag hade mer kompisar där jag bodde förut och umgicks mer med dem då. Men nu 

orkar man inte riktigt, det blir mest över telefon.” (Kristina)

Även hennes make berättade om detta:

”När man blir så dålig att man inte längre kan röra sig, då tror jag det blir annat. Då 

får man nog andra behov.” (Göran)

De fyra citat som beskrivits ovan visar även att det finns en viss ledsamhet över att livet har 

förändrats och att förmågor inte är desamma som tidigare men att det samtidigt går att 

urskönja en form av acceptans över att detta är en del av åldrandet. Samtliga intervjupersoner 

innehar någon form av sjukdomsbild som föranlett deras flytt till särskild boendeform och 

samtidigt som sjukdomarnas påverkan på livet var oönskad så finns en acceptans över det och 

att orken inte längre finns för att göra samma saker som tidigare. Høgseth (2004) beskriver 

detta som en oundviklig del av åldrandeprocessen kopplat till ideologin bakom 

disengagemangsteorin.

Olle var den av intervjupersonerna som upplevde mest negativ förändring både vad 

gäller fysiska- och sociala behov efter hans flytt till särskild boendeform. Känslan av att vara 

inlåst speglas även här och där friheten är det som beskrivs vara mest påtaglig i den negativa 

förändringen. Olle beskriver detta så här:

”När jag bodde hemma så rörde jag på mig mer. Att få gå ut nu hör till undantagen då 

jag måste säga till för att få komma ut. Jag skulle kunna gå ut själv men jag tar mig 

inte för heller. Man blir ju slö på något vis.” (Olle)
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Samtidigt som Olle beskriver en upplevelse av att han är beroende av andra för att ta sig ut 

beskriver han en form av uppgivenhet där han accepterat sin situation och inte tar sig an att 

själv skapa en förändring av det som han upplever som negativt. Vidare beskriver Olle att 

hans sociala behov inte har förändrats men att möjligheterna till sociala sammanhang har 

förändrats i samband med flytten. Olle berättar att han inte längre deltar lika frekvent i de 

sociala sammanhang han tidigare varit en del av och att han känner sig mer trött och 

”handikappad” i den miljön han befinner sig i och där möjligheten att träffa andra människor 

försvann vid flytten. Olle visar en uppgivenhet, blandad med en viss acceptans, av den 

situation han befinner sig i. Han beskriver en hemlängtan, även om han vid frågan om det var 

rätt val att flytta till särskild boendeform uppger att det helt klart var rätt val. Han berättar hur 

hans maka brukar uttrycka sig:

”Hon brukar säga att hon har flyttat i kroppen, men inte i huvudet.” (Olle)

Sammantaget beskriver Olle förändringar kopplade till flytten till särskilt boende som för 

honom varit negativa, vilket förklaras med att han inte upplever någon förändring av behov. 

Detta skiljer sig vid jämförelse med övriga intervjupersoner som beskriver att deras 

upplevelse är att deras behov har förändrats av olika anledningar och där tillfredsställelse av 

vissa behov inte längre är av samma vikt. Ur det Olle berättar går det att förstå att de fysiska-, 

psykiska och sociala behoven av honom inte upplevs bli tillfredsställda, medan behoven av 

övriga intervjupersoner beskrivs bli tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt i den 

boendeform och livssituation de befinner sig i. I tidigare forskning beskrivs en bild av att 

förutsättningarna på särskilda boenden inte är optimala för att tillgodose de individuella behov 

som finns. Utvärderingar och studier tyder på att vården och omsorgen är uppgiftscentrerad 

snarare än individorienterat och inte motsvarar de boendes behov och önskemål 

(Socialstyrelsen, 2012b; Harnett, 2010). Den sammantagna bilden visar också att det finns en 

avsaknad av meningsfulla aktiviteter och att de sociala behoven, som i forskning också 

framställs som de viktigaste behoven, inte tillgodoses på ett tillfredsställande vis (Kirkevold 

& Engedal, 2006; Wood et al., 2009. Av det som framkommit gällande tillfredsställelse av 

fysiska, psykiska och sociala behov i detta resultat går inte helt i linje med forskningens 

sammantagna bild. Fyra av fem intervjupersoner beskriver en god tillfredsställelse av de 

behov som för dem är viktiga vilket inte överensstämmer med den bild tidigare forskning ger. 
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 5.4 Boendemiljö 

  5.4.1  Upplevelsen av boendemiljö och särskild boendeform 

Redogörelsen för vad som genererar en bra boendemiljö i särskild boendeform beskrevs av 

två intervjupersoner handla om den trygghet som erhålls, medan det av övriga beskrevs att 

gemenskap, kontakt med personalen samt att bostaden liknar en hemmiljö är viktiga aspekter 

och där möjligheten att få ha egna möbler bidrar till detta. Fyra av de fem intervjupersonerna 

uppgav endast positiva aspekter av deras flytt till särskild boendeform. Upplevelsen av att de 

träffar mycket människor (både personal och andra boende), att ensamheten blivit positivt 

förändrad och att personalen är fantastisk beskrevs som anledningar till den positiva 

upplevelsen och där detta genererar tillfredsställelse av de behov som för dem är viktiga. 

Tord, som nämnt att hans liv vände i samband med hans flytt till särskild boendeform, beskrev 

också att hans liv nu är på gång och att hans tidigare dåliga psykiska mående avsevärt 

förbättrats. Göran beskrev hans och Kristinas positiva upplevelse med följande citat: 

 ”Vi kan egentligen inte ha det bättre än vad vi har det nu, det är nästan som att man  

 blir bortskämd. Men det ska väl kanske komma en sån period i livet också.” (Göran) 

Olle däremot beskriver både positiva och negativa aspekter vad gäller detta område. Olles 

upplevelse av den boendemiljö han befinner sig i beskriver han vara relaterat till den 

minskade friheten han kan känna där han menar att han måste säga till när han ska någonstans 

vilket för honom känns jobbigt. Han benämner det som att han är inlåst, även om han också 

tillägger att han egentligen inte är det. 

  5.4.2 Vård och omsorg i särskild boendeform 

 ”Jag kan påverka vardagen och mina livsvillkor, jag är öppen och ärlig och det tror  

 jag man måste vara. De lyssnar på önskemål.” (Tord) 

Så beskriver Tord sin positiva upplevelse av hans möjligheter att påverka sina egna livsvillkor 

i den boendemiljö han befinner sig i. Den beskrivning som han gör går i linje med de riktlinjer 

som finns inom äldreomsorgen som fastställer att den äldre ska ha möjlighet att själv forma 

sina livsvillkor och ha möjlighet att leva utifrån sin egna identitet och personlighet 

(Socialstyrelsen, 2012a; Socialstyrelsen, 2012b). Han tydliggör att det finns ett eget ansvar 

!31



gällande att ta kommando över sitt eget liv, även om man bor på ett särskilt boende. Göran 

beskriver en annan positiv upplevelse: 

”Personalen här är gudomliga, det kommer inte ett ont ord från dem. Man kan märka 

att de är irriterade och lite stressade någongång i matsalen men man ser att de biter 

ihop och säkert räknar till tio och sen fortsätter de.” (Göran)

Olle är den av de fem intervjupersoner som inte helt delar de övrigas uppfattning vad gäller 

stressnivån hos personalen och om tid finns till det som för honom är viktigt. Främst förklarar 

Olle detta med att han tycker om att samtala och att han kan känna en avsaknad av tid för 

detta. Upplevelsen av att personalen är stressade och inte tillräckligt många för att säkerställa 

allas behov är genomgående i hans beskrivelse. Av detta framgår att Olles upplevelse av 

tillfredsställelse av, för honom, viktiga behov inte är tillräcklig. Utöver detta beskriver han 

boendet som tryggt och att han ändå sammantaget kan känna att det var rätt val att flytta.

Undersökningar utförda av Socialstyrelsen (2017b) med syfte att mäta upplevelsen av 

äldreomsorgen hos de äldre visar att de flesta överlag är nöjda med att bo i särskild 

boendeform och den vård och omsorg som utförs. Samtidigt som det finns forskning som 

pekar på att det finns brister inom äldreomsorgen där lite fokus på individanpassning (Harnett, 

2010) och lite tid till de äldre i sociala former är framträdande (Kirkevold & Engedal, 2006; 

Wood et al., 2009). Det intervjumaterial som utgör resultatet i denna studie bekräftar den 

tudelning av upplevelser som även forskningen visar där äldre överlag är nöjd med sin 

situation samtidigt som det finns brister och aspekter som utgör negativa upplevelser. Av 

resultatet framträder sammantaget en bild av relativt god tillfredsställelse av de behov som 

berörts i studien och där boende- och livssituation överlag innefattar känslor av nöjdhet och 

att vara tillfreds. Resultatet visar även förändrade behov med en stigande ålder där vissa 

behov förlorar sin vikt medan andra istället blir mer framträdande. Gällande om fysiska, 

psykiska och sociala behov upplevs vara kopplade till livskvalitet bekräftas detta i resultatet, 

där främst de sociala behoven beskrivs ha en stor inverkan på livskvalitet, välmående ett gott 

åldrande. Forskning som presenterats i tidigare avsnitt pekar på att tillfredsställelse av sociala 

behov blir åsidosatt som boende i särskild boendeform (Kirkevold & Engedal, 2006; Wood et 

al., 2009), något som utifrån denna studies resultat inte till fullo går att bekräfta. Det som 

bekräftats kopplat till tidigare forskning är däremot att sociala behov utgör kärnan i 

välmående. Ingen av de fem intervjupersoner uttalade någon tydlig bild av att vara ensamma i 

den livssituation de befinner sig i nu. Snarare beskrevs ensamheten ha gått i en positiv 
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riktning i samband med flytten till särskilt boende. Studiens fokus har varit särskild 

boendeform och det empiriska resultat som presenterats tyder på att äldre inte i någon större 

omfattning känner sig ensamma i särskilt boende. Detta bekräftar den tidigare forskningens 

bidrag gällande att det finns felaktiga föreställningar om äldre som ensamma (Tornstam, 

Rydell, Vik & Öberg, 2010). Någon kunskap om upplevd ensamhet i övriga boendeformer går 

däremot ur detta resultat inte att uttala sig om.

6 Diskussion 
 6.1 Resultatdiskussion 

Denna studie avsåg att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre upplever att viktiga 

behov, som benämnts som fysiska, psykiska och sociala behov, blir tillfredsställda i särskild 

boendeform. Syftet har också varit att få en djupare kunskap om vad dessa behov har för 

betydelse för livskvalitet och välmående. Det empiriska resultat som inhämtats har i analysen 

kopplats samman med aktivitetsteori, disengagemangsteori och perspektivet socialgerontologi 

samt tidigare forskning inom området. Det resultat som beskrivits i tidigare avsnitt har givit 

förståelse och kunskap om det som studien ämnade att utvinna. Resultatet har gett en 

sammantagen bild av upplevelsen av en god tillfredsställelse av viktiga behov hos 

intervjupersonerna och har gett svar på vilka behov som kopplas till livskvalitet. Sociala 

behov har genomgående i resultatet framställts som det centrala och även fysiska behov har 

berörts mycket. Däremot har inte fysiska behov framställts i en form som innebär fysisk 

ansträngning utan snarare sysselsättning och rörelse på en lagom nivå. Endast en av fem 

personer har beskrivit negativ tillfredsställelse och negativa förändringar som kopplad till 

boendesituationen och där övriga beskrivit dem endast kopplad till försämrad hälsa och 

sjukdomar. De negativa aspekter som beskrivits är en känsla av fråntagande av den frihet som 

är viktig och där personal inte har tid att fokusera på det sociala behovet. Samtidigt som en 

person beskrivit negativa upplevelser av detta har övriga intervjupersoner beskrivit motsatta 

upplevelser där personal upplevs ha tid för samtal och inte framstår som stressade. Trots att 

endast en person beskrivit en negativ bild bör inte den upplevelsen förminskas. Det är 

upplyftande att se ett resultat som visar att behov upplevs bli tillfredsställda på en god nivå 

och där livet beskrivs ha gått i en positiv riktning av flytt till särskild boendeform, samtidigt 

som det som beskrivits vara negativt också bör fästas avseende vid. De skilda beskrivningarna 

av personer som befinner sig i samma miljö bör dock inte ses som något anmärkningsvärt då 

detta handlar om verkliga människor och individuella upplevelser. För att skapa en förståelse 
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för upplevelser som beskrivs måste en helhetsbild av individens levda liv ligga till grund 

vilken innefattar tidigare erfarenheter och livslopp som i sin tur påverkar det pågående nuet. 

Som nämnt i tidigare avsnitt är inte gruppen äldre en homogen grupp med samma 

erfarenheter, bakgrund, förutsättningar och intressen och därigenom torde upplevelser också 

skilja sig åt. 

 De teoretiska utgångspunkter som varit centrala i studien har utifrån resultatet kunnat 

förankras väl och de har gått att relatera till resultatets olika delar. Alternativa teorier som i 

studiens inledande fas berördes, tillsammans med aktivitetsteori och disengagemangsteori, var 

Abraham Maslows (1943) modell för behovshierarki och Aaron Antonovskys (2005) teori om 

Känsla av sammanhang (KASAM). Alla dessa fyra teorier ansågs vara relevanta i 

sammanhanget, men valet föll på de två förstnämnda då det ansågs vara intressant att 

undersöka äldres syn på aktivitet och processen av ett ”frånträdande” i samhället. Beträffande 

aktivitets- och disengagemangsteorins ideologi och ståndpunkter har resultatet varken 

enhetligt bekräftat eller dementerat dessa, men däremot skulle socialgerontologins ideologi 

kunna förklaras vara bekräftad. Aktivitets- och disengagemangsteori står i kontrast till 

varandra och är väldigt ”fasta” i sina ståndpunkter vad gäller aktivitetsgrad och frånträdande 

ur samhället, vilka i detta resultat visat sig vara mer ”rörliga”. Aktivitet, och då främst social 

aktivitet, beskrivs ha en avgörande roll i förutsättningar för livskvalitet och ett gott åldrande 

samtidigt som det speglar att en förändrad livssituation accepteras på grund av åldrandet, att 

saker som tidigare varit viktiga förlorat vikt och att plats ”lämnas över” till de som kan bidra 

med mer vilket går att sammankoppla med ett frånträdande av de roller som personen haft i 

samhället. Problemet är att varken aktivitetsteori eller disengagemangsteori lämnar utrymme 

för att det skulle kunna finnas skillnader inom gruppen och framställer istället äldre som en 

homogen grupp där alla följer samma process. Beträffande de skillnader i upplevelser av 

tillfredsställdhet som framkommit av resultatet har socialgerontologin däremot en stor 

betydelse som framförallt bidar med förståelse för de olika förändringsprocesser som sker 

med åldrandet. Teorin beskriver vikten av att se äldre som en heterogen grupp där förståelsen 

av individen måste ses utifrån de förutsättningar som finns på individ-, grupp-, och 

samhällsnivå. Socialgerontologin belyser även de samhällsprocesser som leder till 

normativitet och hur detta påverkar individen. Att vara fysiskt aktiv och produktiv är det 

normativa i dagens samhälle, även i en hög ålder, men som i detta resultat inte framkommit att 

vara det essentiella i personernas behov.  
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 Användandet av de teoretiska utgångspunkterna har varit ett redskap för analys och 

har möjliggjort för djupare förståelse och diskussion kring äldres livsvillkor. De beskrivningar 

som av intervjupersonerna genererat resultatet har även kunnat förankras i tidigare forskning 

och har visat sig till viss del stämma överens med tidigare forskningsresultat. Mycket av 

tidigare forskning visar dock på att det finns stora brister i äldreomsorgen med 

underbemanning, låg individanpassning och mindre fokus på sociala sammanhang medan 

detta resultat sammantaget visat tillfredsställelse av framförallt sociala behov och att någon 

underbemanning inte är starkt framträdande. Trots att resultatet speglar en mer positiv bild av 

äldreomsorgen än vad mycket av tidigare forskning gör har resultatet besvarat de 

frågeställningar som varit centrala i studien, vilket gör att bedömningen är att resultatet svarat 

upp till syftet att skapa förståelse för upplevelsen av tillfredsställdhet av viktiga behov hos 

äldre boende i särskild boendeform.  

 6.2 Förslag till framtida forskning 

Som Erlandson (2014) nämner tenderar forskning gällande äldre och äldreomsorgen att utgå 

från personalens perspektiv alternativt personalen tillsammans med de äldre som 

hjälpmottagare, där få studier utgår från endast äldres perspektiv och lyfter upplevelsen hos 

den äldre. Beträffande den demografiska utveckling som sker där gruppen äldre förväntas bli 

ännu större än vad den redan är (SCB, 2015) och där äldreomsorgen redan är ansträngd 

(Erlandson, 2014), vore det av allra största vikt att fortsätta bidra med forskning inom 

äldresomsorgen som belyser äldres upplevelser av vad som är essentiellt i deras liv för ett gott 

åldrande och som kan fylla de kunskapsluckor som existerar inom äldreforskning. Forskning 

med fokus på de som har ”nyckeln” till fältet, i detta fall de äldre, bidrar med verkliga 

upplevelser och kunskap som torde utgöra de stora forskningsunderlagen. Min uppfattning är 

att svaren finns hos de som har forskningsområdet som sin verklighet.  

 Med den normativitet kring att äldre så långt det går ska bo kvar hemma, och den 

marknadsstyrning med ekonomiska vinster som ligger till grund för detta, finns risk att 

forskning fokuserar på vad som är viktigt för ett gott åldrande med hänseende att leda till att 

äldre kan bo kvar längre hemma. Därav är det av vikt att framtida forskning även fokuserar på 

de livsvillkor som följer med andra boendeformer för att säkerställa kunskap inom alla 

områden. Fler longitudinella studier vore även de lämpligt med syfte att följa de processer 

som sker med åldrandet som skulle ämna att skapa en djupare förståelse för gruppen äldre 
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med dess individuella skillnader, vilket skulle kunna bidra till en fortsatt förbättrad 

samhällssyn av äldre som likvärdig grupp likt vilken annan i samhället.  

 6.3  Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningsmetoden tillämpades i denna studie då syftet var att få en djupare 

förståelse för ett problemområde. Ur resultatet som framställts i uppsatsen har detta 

framkommit vilket gör att den valda forskningsmetoden kan anses som lämplig. Den 

semistrukturerade intervjumetoden valdes för att det ansågs vara den mest lämpliga i 

förhållande till den målgrupp som berördes och utfallet av detta har också varit 

tillfredsställande bra, därför anses metoden fortfarande vara det mest lämpade då det har 

genererat ett resultat som det har möjliggjorts för analys och diskussion kring. Alla intervjuer 

har skett via fysisk träff vilket har varit till fördel då det har gett en djupare förståelse för 

budskapet genom att, utöver språket, kunna tyda gester, kroppsspråk och känslor på ett bättre 

sätt. Intervjuguiden som den semistrukturerade intervjun byggde på strukturerades och 

modifierades för att öka chanserna till att få informationsrika svar som speglade syftet med 

studien samt lämnade möjlighet för mig som intervjuare att ställa följdfrågor och för den 

intervjuade att belysa det som var av betydelse för honom eller henne. Svaren som var 

resultatet av detta motsvarade förväntningarna innehållsmässigt och frågorna och 

intervjuguiden och intervjun skulle därför kunna anses ha åstadkommit det som var ämnat att 

åstadkomma. Intervjuguiden erhöll intervjupersonerna innan intervjun för att ges en möjlighet 

att reflektera kring frågorna på förhand. Detta ämnade att öka chansen för genomtänkta och 

medvetna svar. De konsekvenser som visade sig av detta var tydliga i en av intervjuerna där 

personen hade läst igenom frågorna, haft tid att reflektera och själv skrivit ned några områden 

som personen specifikt ville prata kring och ta upp under intervjun. I slutet av denna intervju 

gick personen tillbaka till de nedskrivna punkterna för att säkerställa att personen fått med det 

som var viktigt. Detta visar att valet att lämna intervjuguiden i förväg kan anses ha gett 

positiva konsekvenser i förhållandet till detta. Beträffande övriga intervjupersoner upplevdes 

överlämnandet av intervjuguiden i förväg inte ha haft någon större betydelse då de berättade 

att de bara skummat igenom den. Oavsett detta vill jag hålla fast vid att det, på grund av att 

det gett positiva konsekvenser i åtminstone en intervju, var ett positivt förfarande.  

 Beträffande urvalet övervägdes fler metoder för att samla in intervjupersoner, bland 

annat om jag själv skulle välja ut möjliga respondenter på boendet. Detta ansågs innebära en 
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hög risk att kunskapsunderlaget blev styrt av mig som författare och valdes därför bort. 

Tillvägagångssättet blev målstyrt där ett särskilt boende valdes ut efter rekommendation och 

där verksamhetschefen fick uppdrag att välja ut lämpliga respondenter att tillfråga utifrån 

uppsatta kriterier. Däremot finns tveksamheter gällande om urvalet trots detta blivit styrt i en 

medveten riktning mot intressenter som ter sig positiva till att bo i särskilt boende då en 

känsla av att studien inneburit en granskning av verksamheten möjligen existerat. Om så 

skulle vara fallet finns en viss risk att resultatet inte speglar en sanningsenlig bild av 

upplevelserna. Det resultat som framkommit har trots detta varit intressant och varierat och 

det som förmedlats är den verklighet som dessa personer upplever vilket oavsett varit det 

centrala. 

 De kriterier som framställts till urvalet var bland annat att personen skulle ha bott i 

särskild boendeform i minst sex månader för att säkerställa att det skulle finnas en grundlig 

uppfattning av den upplevda verkligheten. Vid inledningen av en av intervjuerna framkom att 

intervjupersonerna endast bott på boendet i tre månader. Valet föll trots detta på att genomföra 

intervjun då fördelen att få intervjumaterial vägde tyngre än att kriteriet om sex månader 

uppfylldes. Bedömningen var att personernas upplevelse inte skulle utgöra någon större 

skillnad om de skulle ha intervjuats tre månader senare. 

7 Avslutning 
Denna uppsats avsåg att få en djupare förståelse och kunskap om hur äldre upplever att behov 

som är viktiga för dem blir tillfredsställda i särskild boendeform samt hur de kopplar dessa 

behov till livskvalitet och välmående. Intervjupersonerna har i de semistrukturerade 

intervjuerna öppnat upp sig och bjudit in mig i deras personliga och privata sfär och har 

genom deras berättelser givit en djupgående förståelse om deras verklighet och upplevelsen 

av denna utifrån deras egna perspektiv. Upplevelserna som skildrats gällande om behov blir 

tillfredsställda har genomgående varit goda där intervjupersonerna uppgett tillfredsställdhet av 

det som för dem varit viktigt och det essentiella i deras liv. Likväl har upplevelser av negativa 

aspekter och brister samtidigt berörts, något som även den tidigare forskning som präglat 

denna studie har visat. Att nedskärningar har skett inom ett område där efterfrågan bara ökar 

är oroande men likt viss tidigare forskning har denna studie visat att äldre överlag är nöjda 

med sin situation som boende i särskild boendeform vilket är betryggande. Det resultat som 

framkommit i studien har gett kunskap om vad som för äldre är viktigt, vad som är mindre 
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viktigt samt vilka förändringar med åldrandet som framstår som essentiella. Med tanke på den 

ökning av individer i ålderskategorin äldre som världen förväntas stå inför bör studier om 

äldre bli en central del i forskningssammanhang för att skapa möjligheter att möta kommande 

förändringar. Som med mycket annat tror jag att nyckeln finns hos de som har verkliga 

erfarenheter och upplevelser av området. Ålder är en kategori där ingen egentligen har några 

verkliga upplevelser av det förrän åldern är självupplevd.  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Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej! 

Mitt namn är Nina Edbjörk och jag går sjätte terminen på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet. Just nu arbetar jag med mitt självständiga kandidatarbete där jag har inriktat 

mig på att undersöka hur äldre personer boende på ett särskilt boende upplever att de fysiska, 

psykiska och sociala behoven blir tillfredsställda. För att få information till min studie har jag 

valt att göra intervjuer med personer i en ålder av 65 år och uppåt som har bott på ett särskilt 

boende i minst ett halvår. Med anledning av detta vänder jag mig till er för att se om intresse 

finns för att delta i min undersökning.  

Intervjuerna kommer att ske i din lägenhet och det är du och jag som tillsammans går igenom 

de frågor som intervjun bygger på. Frågorna kommer du att få på förhand så att du vet vad 

intervjun kommer att handla om. Intervjun beräknas att ta mellan 45-60 minuter och ljudet 

kommer att spelas in för att jag lättare ska kunna få med vad vi säger. Det som spelats in 

kommer att transkriberas, vilket innebär att det som sagts i intervjun kommer att skrivas ned 

ord för ord utifrån ljudinspelningen. Den inspelade intervjun och dina personuppgifter är det 

inga obehöriga som kommer att ha tillgång till och detta kommer att vid kursens slut att 

raderas. Kursen slutar 2019-01-20. Det som du berättar för mig i intervjun kommer att vara 

anonymt i min uppsats. Jag kommer att använda mig av citat och text från intervjun men inget 

av det kommer gå att koppla till dig som person. Inga utomstående kommer att veta att du har 

deltagit i studien. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst före eller 

under intervjun avbryta deltagandet. När jag är klar med uppsatsen kommer den att behandlas 

tillsammans med några av mina studiekamrater och några av mina lärare på 

socionomutbildningen. Den kommer även att publiceras på en sida som heter DiVA på 

Internet och kommer således att vara offentlig och sökbar för allmänheten. Men jag vill 

återigen understryka att det inte kommer att gå att identifiera vilka som deltagit i min uppsats.  

Jag kommer att ha en handledare under mitt arbete. Hon heter Birgitta Forsberg och är adjunkt 

i socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund. Du är välkommen att kontakta mig och även 

min handledare om du har några frågor eller funderingar. Om du har intresse för att delta så 

meddela mig via telefon eller ta kontakt med boendepersonalen som i sin tur kontaktar mig så 

bestämmer vi tid för ett intervjutillfälle.  



Hoppas att vi ses! 

Vänliga hälsningar,  

Nina Edbjörk 

Kontaktuppgifter    Handledare 

Nina Edbjörk     Birgitta Forsberg 

073-6315100     010-1428582 

nied1600@student.miun.se   birgitta.forsberg@miun.se  

mailto:Nied1600@student.miun.se
mailto:birgitta.forsberg@miun.se


Bilaga 2: Intervjuguide 
Intervjun inleds med att vi tillsammans går igenom det informationsbrev som tidigare 

tilldelats dig. Jag kommer att förklara de villkor som intervjun bygger på och svara på frågor 

om du har några. Du kan när som helst avbryta intervjun.  

Bakgrund och inledande frågor  

- Berätta gärna lite om dig själv, i korta drag hur ditt liv har sett ut innan du flyttade hit 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du bott här? 

- Hur bodde du innan du flyttade hit? 

- Hur kommer det sig att du flyttade hit?  

Tema 1: Livskvalitet 

- Hur skulle du förklara vad begreppet livskvalitet betyder för dig?  

- Är det något annat förutom det som du beskrev i livskvalitet som får dig att må bra?  

- Om du tänker på hur du har det nu, upplever du, utifrån det du beskrev, att du känner 

livskvalitet och vad är det som bidrar till det/inte bidrar till det? 

- Om du tänker på hur du hade det innan du flyttade hit, hur är då känslan av upplevd 

livskvalitet? 

Tema 2: Fysiska, psykiska och sociala behov 

- Vill du ge en beskrivning på några behov som du anser vara viktiga för dig? Det kan 

vara fysisk, psykiskt, socialt eller något annat. 

- Kan du känna att det är något av dina behov som är ytterst viktigt för dig och hur 

kommer det sig? 

- Upplever du att dina behov har förändrats om du tänker tillbaka fem-tio år och kan du 

isåfall beskriva hur de har förändrats?  

- Upplever du att dina behov har förändrats sedan du flyttade hit och hur har de isåfall 

förändrats? 

- De behov som du beskriver att du har, hur väl känner du att de blir tillfredsställda och 

vad är det som gör det?  



- Hur tänker du kring om livskvalitet och välmående är kopplat till de behov som 

beskrivits under detta tema, alltså de fysiska, psykiska och sociala behoven. Tänker du 

att dessa behov är starkt eller svagt kopplat till livskvalitet och välmående? 

- Är det viktigt för dig att träffa andra människor? 

- Brukar du träffa andra människor i olika sociala sammanhang? Det kan vara både här 

där du bor men även utanför. Är du nöjd med  det eller är det något du skulle vilja 

förändra? 

- Har din möjlighet att träffa andra människor förändrats sedan du flyttade hit och vad 

är det isåfall tror du som har lett till det? 

- Brukar du delta i gemensamma aktiviteter och isåfall vilka? Upplever du att det ger 

dig något? Det kan vara både positiva och negativa saker.  

- Upplever du någon form av ensamhet? Om ja, hur kommer det sig och är den 

besvärande för dig? 

- Om du upplever någon form av ensamhet, har upplevelsen av ensamhet förändrats 

sedan du flyttade hit? 

- Kan du beskriva några delar som för dig är kopplat till ett gott psykiskt mående 

Tema 3: Boendemiljö 

- Kan du berätta lite vad som är viktigt för dig i en boendemiljö och hur väl du känner 

att detta blir tillfredsställt i den boendemiljö du befinner dig i nu? 

- Förutom det som vi har diskuterat i föregående tema, är det något annat i ditt liv som 

har förändrats sedan du flyttade hit? Om ja, hur har det förändrats och upplever du 

förändringen som något negativt eller positivt? 

- De tankar som du hade om hur det är att bo på särskilt boende stämde de överens eller 

inte med hur du upplever att det är? 

- Är du nöjd med hur din boende- och livssituation som du befinner dig i nu? Om nej, 

vad är det som gör det? Om ja, vad är det som gör det? 

- Hur upplever du den vård och omsorg som du får? Upplever du att du får den tid du 

behöver? 

- Känner du att du har möjlighet att påverka utformningen av den vård och omsorg du 

behöver? Isåfall på vilket sätt och i vilken mån kan du påverka? Kan du känna att den 

är anpassad efter dina behov och önskemål och isåfall vad är det som bidrar till det?  



- Hur väl känner du att du har möjlighet att påverka dina livsvillkor? Med det menar jag 

hur väl du känner att du kan påverka din vardag och ditt liv.  

Avslutning 

- Är det något gällande det vi pratat om som du skulle vilja tillägga? 

- Är det något som vi inte har pratat om som du skulle vilja tillägga?  

Avslutningsvis vill jag också säga tack för ditt deltagande samt höra om det skulle gå bra att 

jag tar kontakt med dig om det skulle vara att jag känner att jag missat någon fråga eller 

behöver ett förtydligande.  


