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Abstrakt 
 
 
De allra äldsta blir allt fler och hälsofrämjande insatser är av stor betydelse för denna grupp för att 
öka förutsättningarna till en god livskvalitet. Ålderdomen innebär för många att förlora nära anhöriga 
och därmed delar av det viktiga sociala stödet, som är en av determinanterna för hälsa. Stödjande 
miljöer kan vara betydande för äldre då de kan generera eller stödja sociala nätverk vilket är 
betydande för hälsan. Syfte: Syftet var att studera de allra äldstas upplevelser av socialt stöd och 
stödjande miljöer i vardagen och vad som eventuellt hindrar dem att delta i de aktiviteter som erbjuds 
dem. Metod: Kvalitativ metod användes och datainsamlingen skedde genom sex semistrukturerade 
intervjuer. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade 
i kategorierna relationer, stöd, upplevelse av begränsning och upplevelse av tillfredsställelse med 
tillhörande subkategorier. Det framkom olika anledningar till att inte delta i sociala verksamheter, 
framför allt att många kände en tillfredsställelse med sin sociala situation och inte önskade mer. 
Andra hinder var exempelvis funktionsnedsättningar och för långt avstånd. Slutsats: Vi bör försöka 
finna varierande aktiviteter som passar alla, låta de äldre människor som är nöjda med sin situation 
vara ifred, men analysera varför. När det handlar om funktionsnedsättningar bör vi stödja. 
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Inledning 

Den här studien handlar om de allra äldsta i befolkningen och hur de upplever socialt stöd och 

stödjande miljöer i vardagen, samt det stöd som erbjuds av kommunen i form av 

hälsofrämjande verksamheter och vad som hindrar dem att delta. Med de allra äldsta i 

befolkningen avses i denna studie personer över 80 år. Efter att ha arbetat inom 

äldreomsorgen under några år upplevde jag att de allra äldsta inte valde att komma på de 

aktiviteter som erbjöds. Verksamhetschefen för den förebyggande enheten i den aktuella 

kommunen, har samma erfarenheter och med hennes stöd kunde studien genomföras.  

 

Bakgrund 

Världens befolkning åldras snabbt, antalet människor i åldern 60 och över utgör 11 procent av 

den globala populationen och kommer från 2006 att fördubblas till 22 procent när vi når år 

2050. Då kommer vi för första gången i människans historia ha fler gamla människor än barn 

(0-14 år) i världen (World Health Organization [WHO], 2007). I Sverige är 18 procent av 

befolkningen 65 år och äldre och gruppen växer (Statistiska centralbyrån [SCB], 2010, s.14; 

Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010, s.149). De allra äldsta i Sverige blir också stadigt fler 

och fler, bland både kvinnor och män. Sverige har i relation till sin ringa storlek en av de 

största andelarna gamla människor i världen (Parker & Thorslund, 2007). Antalet personer 

över hundra år har under den senaste tioårsperioden ökat med 65 procent, från 991 till 1636 

personer (SCB, 2010, s.15). Det är fortfarande oklart om denna utveckling kommer att leda 

till att hälsan förbättras i den äldre befolkningen eller resultera i längre perioder av ohälsa för 

gruppen. Utvecklingen rör sig förmodligen i två olika riktningar samtidigt (Larsson & 

Thorslund, 2006; Parker & Thorslund, 2007). Ohälsan kan väntas öka då mer effektiva 

behandlingar leder till att fler överlever vissa sjukdomar, exempelvis stroke. Samtidigt kan 

andelen med försämrad rörelseförmåga minska tack vara alla operationer som numera utförs 

på utslitna höfter och knän, starroperationer påverkar också detta positivt. Det finns även ett 

tydligt genusmönster i vilket kvinnor har längre sjukdomsperioder och funktionshinder i slutet 

av livet än vad män har (Larsson & Thorslund, 2006). Kvinnor, och framför allt änkor är 

överrepresenterade bland de allra äldsta (Hellström & Hallberg, 2001). 

 

Många av de allra äldsta är i behov av hjälp och insatser från anhöriga och från samhället för 

att klara av det dagliga livet. Det är inte den höga åldern i sig som gör att de behöver hjälpen 
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utan det faktum att många äldre som når en hög ålder drabbas av sjukdomar och 

funktionshinder som gör dem beroende av hjälp för att klara av vardagen (Hellström & 

Hallberg, 2001). 

 

En longitudinell studie på de allra äldsta visar att studiepopulationens livstillfredsställelse 

minskade under en sexårsperiod. Att bli änka eller änkling kan relateras till detta, särskilt män 

påverkas negativt av att förlora sin partner (Berg, Hoffman, Björk Hassing, McClearn och 

Johansson, 2009). Ålderdomen innebär för många att partner, andra familjemedlemmar och 

jämnåriga vänner går bort och det kan vara en svår livskris och innebär också att möjligheten 

till ett socialt liv minskar (SCB, 2006, s.491). En partner är för många människor de viktigaste 

och närmsta sociala stödet och de äldsta bor oftast ensamma, 81 procent av de som är över 84 

år bor ensamma i Sverige (SCB, 2006, s.495). Över hälften av de äldsta rapporterar att de har 

ett begränsat umgänge utanför familjen, en mycket större andel i jämförelse med andra 

åldersgrupper. De uppger också att de saknar en nära vän att vända sig till (SCB, 2006, s.497). 

De över 74 år säger att de har mer ensamhetskänslor än de andra ålderskategorierna (SCB, 

2006, s.501). Detta indikerar att ju högre ålder en människa når, desto högre risk har den att 

bli socialt isolerad och att inte ha tillgång till en nära kontakt (SCB, 2006, s.501), vilket också 

många äldre uttrycker en rädsla för (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009).  

 

Då äldre blir en allt större andel av befolkningen blir det också alltmer viktigt med 

hälsofrämjande insatser för att öka förutsättningarna som finns för att främja en god 

livskvalitet. De fyra hörnpelarna för äldres hälsa är enligt FHI social gemenskap och 

delaktighet, meningsfullhet och känslan av att vara behövd, fysisk aktivitet samt goda 

matvanor (FHI, 2010, s.11). En amerikansk studie visar i likhet med detta att man bör främja 

de allra äldstas sociala, mentala och fysiska hälsa för att skapa möjligheter för dem att ha 

tillfredsställande liv (Pascucci & Chu, 2012).  

 

”Äldre” är inte en homogen grupp. Alla äldre människor är unika individer och det ska man ta 

hänsyn till i bemötandet. I media framställs åldrande som ”antingen - eller” men i 

verkligheten innebär det i regel ett oupphörligt balanserande (Nilsson, 2004, s.36).  
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Hälsofrämjande insatser för de allra äldsta 

Socialt stöd är en av determinanterna för hälsa och kan sorteras under samhälleliga och lokala 

nätverk tillsammans med sociala relationer och viktiga andra personer (Naidoo & Wills, 2007, 

s.254). Det sociala nätverket är av betydelse för alla individer. Bland familjemedlemmar och 

vänner kan det finnas hjälp i form av emotionellt stöd och praktisk hjälp- socialt stöd (FHI, 

2008, s.12). Det sociala stödet är en del av förutsättningarna för människors psykiska 

välbefinnande och för att kunna hantera svåra livshändelser (Naidoo & Wills, 2007, s.310-

311). Socialt stöd är också en förutsättning för individens känsla av sammanhang (KASAM) 

(Naidoo & Wills, 2007, s.312; Antonovsky, 2005, s.17) och förmågan för coping; individens 

förmåga att bemästra svårigheter (Rennemark, 2004, s.74). Dessa begrepp beskrivs närmare 

längre fram. Tidigare forskning indikerar också att gott socialt stöd medför hälso- och 

levnadsförmåner bland äldre genom att de kan hantera och påverka tillfrisknandet när de är 

sjuka eller genom biologiska mekanismer som skyddar mot sjukdom (Agahi, Lennartsson, 

Österman & Wånell, 2010; White, Philogene & Sinha, 2009). Otillräckligt socialt stöd bland 

äldre människor tros påverka immunsystem, metabolism och hjärt- kärlsystem i likhet med 

hälsorelaterade beteenden (White et al, 2009).  

 

Stödjande miljöer för hälsa innefattar de fysiska och sociala delarna av människors 

omgivning. Det handlar om var människor bor, lokalsamhället, hemmet, där de arbetar och 

leker (WHO, 1991). Stödjande miljöer i samhället är betydelsefulla för äldre då de kan 

generera eller stödja sociala nätverk och socialt stöd vilket är betydande för människors hälsa 

(Cramm, van Dijk, Lötters, van Exel & Nieboer, 2011).   

En aspekt av stödjande miljöer är den sociala dimensionen, som inbegriper på vilka vis 

normer, vanor och sociala resurser berör hälsan (WHO, 1991).  

Sociala mötesplatser för äldre är en stödjande miljö för deltagande och delaktighet. Det är 

meningsfullt för äldre att kunna mötas, knyta kontakter och umgås (FHI, 2008). Dessa 

mötesplatser kan också fungera som en öppning för fysisk aktivitet och bra matvanor vilka 

också är viktiga delar när det kommer till äldres hälsa. Mötesplatserna skapar en tillvaro där 

man får uppleva positiv social samvaro och ser fram emot nästa besök. Samtal och möten med 

andra människor beskrivs som det centrala gällande mötesplatsen (FHI, 2008). 
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Naidoo & Wills (2007, s.225-226) beskriver hur man ska arbeta för att nå sin målgrupp i 

hälsofrämjande arbete och tar upp att det är av vikt att förstå människors uppfattningar, motiv, 

behov och beteenden för att kunna anpassa budskapet man vill få ut.  

 

Förklaringsmodeller  

Nedan beskrivs några socialpsykologiska förklaringsmodeller till hur äldre kan tänkas 

uppleva sin livssituation och hälsa.  

 

Tornstam (2011, s.171) diskuterar begreppet intimitet på avstånd som handlar om att många 

äldre människor gärna väljer att underhålla vissa vänskapsrelationer på avstånd. Det kan 

handla om att man inte vill bo tillsammans med sina barn, även om man gärna har frekvent 

kontakt med dem, eller att man föredrar vård från professionella framför vård från sina 

anhöriga. Ännu ett exempel för att beskriva intimitet på avstånd är att många äldre väljer att 

bo centralt, men att de helst bor några våningar upp så de i stillhet kan titta ut över allt som 

händer där nere på gatan och känna sig trygga.  

 

Tornstam (2011, s.241) tar vidare upp coping, som är ett välanvänt begrepp inom 

hälsovetenskaperna och handlar om individens förmåga att klara av påfrestningar och stress. 

Inom gerontologin finns det de som antar att förmågan till coping förbättras med åldern, 

likaså finns det de som tror att förmågan försämras med åldern. Kanske är det så att förmågan 

förbättras för en del och försämras för en del. 

 

Antonovsky (2005, s.42-46) beskriver fyra livssektorer som är väsentliga när man talar om 

KASAM (känsla av sammanhang); en människa måste uppleva begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet gällande sitt känsloliv, sina närmaste relationer, arbetet/sysselsättningen och 

de existentiella frågorna om liv och död, meningen med livet och så vidare. Tornstam (2011, 

s.266) menar att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan innebära olika saker i olika 

skeden av en människas liv. Det kan vara så att det en människa finner vara meningsfullt i 

ungdomen skiljer sig från det man upplever är meningsfullt i ålderdomen. Antonovsky (2005, 

s.244) tar upp en studie som visat att äldre människor med hög stamina (ett begrepp likställt 

med KASAM) under sina år har lärt sig att det är oundvikligt med förändringar, att de går att 

hantera och utmanande. Något som har gett dem ett beteende och ”nya sätt att använda 

energi.”  
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Engdahl och Larsson (2006, s.89) skriver om utbytesrelationer och tar upp den rationella 

valhandlingsteorin som handlar om att en människa väger mål och medel mot varandra och 

arbetar mot att maximera nytta och minimera kostnader. Inom detta synsätt kan man tänka att 

en människa bara engagerar sig i det sociala samspelet om hon upplever det vara det mest 

fördelaktiga jämfört med att agera på egen hand. Kanske kan det vara så att vissa gamla 

människor föredrar att vara ensamma eftersom de inte ser hur det sociala samspelet ska ge 

dem fördelar? Engdahl och Larsson (2006, s.89-91) tar vidare upp begreppet social attraktion 

som förklarar människans kraft att på eget initiativ närma sig andra för att göra utbyten. För 

att människan ska närma sig andra måste hon inneha en förväntning på att samspelet ska vara 

belönande på något sätt. Människan måste enligt utbytesteorin se fördelarna och nackdelarna 

med det sociala samspelet för att vilja ge sig in i det och för det krävs information. Kanske är 

det så att för vissa av de gamla som inte ger sig ut väger nackdelarna tyngre än fördelarna? 

Kanske har de inte fått tillräckligt med information för att fördelarna ska väga upp? 

 

Gerotranscendens är ett teoretiskt perspektiv format av Lars Tornstam, professor i sociologi. 

Gero står för gammal och transcendens för överskrida. I stora drag handlar teorin om ett 

tillstånd där en ny syn på livet och existentiella frågor, det egna jaget och medmänniskorna 

gradvis formas (Tornstam, 2011, s.285-297). Detta fenomen ses som allmängiltigt och 

transkulturellt (Tornstam, 2011, s.311). 

Gerotranscendensen grundar sig i vad riktiga människor beskrivit om utvecklingen i sitt liv 

och det man har fått fram är att åldrande kan medföra en ökad tillfredsställelse med livet och 

en positiv utveckling (Tornstam, 2011, s.287). Teorin innebär processen och slutstadiet i 

livets utveckling mot mognad och vishet. Ur ett socialt perspektiv, vilket är fokus i denna 

studie, kan behovet av den goda begrundande ensamheten blir större, intresset för ytliga 

relationer minskar och man blir också mer selektiv gällande sociala och andra aktiviteter 

(Tornstam, 2011, s.296-297). Man blir mer medveten om livets rollspel och får en större 

insikt om skillnaden mellan jaget och rollerna man spelar. Med detta följer ibland ett behov av 

att kasta maskerna men ibland med en lösgörande kunskap om att rollerna kan vara 

nödvändiga (Tornstam, 2011, s.303-304). Man kan få en omdömesförmåga att agera 

”barnsligt” eller oskuldsfullt i onödiga sociala konventioner, dock utan att tappa den vuxna 

rationaliteten. Detta kan visa sig genom att man glatt vågar ställa ”dumma” frågor som man 

inte hade vågat göra tidigare (Tornstam, 2011, s.304). Man blir också mer tolerant och vidsynt 

och får insikt om att gränsen mellan rätt och fel är flytande (Tornstam, 2011, s.304).  
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Erik H Eriksons (2004, s.76-83) utvecklingsteori handlar om människans utveckling, inom 

henne och i samspel med omgivningen. Han har skapat en stegliknande förklaringsmodell 

som tar upp vad som sker med en människas utveckling under hela livet. När man når en hög 

ålder och frångår livets hjul med arbete och allt sådant, tänker man tillbaka på sitt liv för att på 

något sätt summera det goda och det onda som hänt. Erikson (2004, s.76-83) menar att 

människan skaffar sig resurser i varje ålder som är viktiga för anpassningen i samhället. I den 

åttonde åldern uppnår vishet och integritet. Då uppstår en känsla av tillfredsställelse, en 

önskan att få gå sin egen väg och en acceptans av livet som det är.  

 

Problemformulering och förförståelse 

Den kommun som den här studien ska genomföras i har under några år fått stimulansmedel 

för att satsa på äldres sociala behov. De som har arbetat med projekten har startat träffpunkter, 

utvecklat anhörigstöd, en väntjänst och ordnat olika aktiviteter anpassade för seniorer. De har 

nu, efter att dessa olika projekt har pågått under några år upptäckt att vissa är svåra att nå. De 

som besöker träffpunkterna och aktiviteterna är till stor del de som redan har ett ganska bra 

nätverk, är sociala och i allmänhet rätt pigga. Nu vill man försöka nå de allra äldsta men man 

upplever att de är svåra att locka ut och man undrar vilka anledningar som finns för detta 

faktum. Den här problematiken har jag också mött under de år jag arbetade i kommunens 

äldreomsorg. Jag är medveten om hur viktigt det sociala stödet och samvaro är för äldre 

människor, det blir därför intressant att studera närmare varför inte alla väljer att delta i de 

aktiviteter som erbjuds i kommunen. Jag har också erfarit att del äldre tenderar till ett större 

behov av avskildhet. Hur kommer det sig? Hur kan man förstå och respektera målgruppen, det 

vill säga de allra äldstas behov för att skapa hälsofrämjande verksamheter som tilltalar så 

många som möjligt? 

 

Syfte 

Syftet är att studera de allra äldstas upplevelser av socialt stöd och stödjande miljöer i 

vardagen och vad som eventuellt hindrar dem att delta i de aktiviteter som erbjuds dem.   
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Metod 

Studiedesign  

Då studiens syfte är att studera människors upplevelser, erfarenheter och känslor valdes den 

kvalitativa metoden. Genom denna får vi kunskap om verkligheten på det sätt människorna 

som studeras själva uppfattar den (Bryman, 2001 s.249-251; Kvale & Brinkmann, 2009, s.15). 

Genom att människor berättar får vi lära oss om deras sätt att se på saker och ting i deras egen 

livsvärld (Malterud, 2009, s.31). Den kvalitativa metoden söker förstå företeelser snarare än 

att förklara dem (Malterud, 2009, s.34). Metoden kan vidare användas för att utforska 

områden där det finns kunskapsluckor och där problemformuleringen är komplex i sin 

sammansättning och svaren kan vara variera (Malterud, 2009, 32). 

 

Intervju som metod  

Individuella semistrukturerade intervjuer användes, eftersom ämnet lämpade sig bäst att tala 

om på tu man hand då vissa saker kanske kunde vara känsliga att tala om i grupp (Bryman, 

2001, s.301). Den lugna och förtroliga situationen när det gäller individuella intervjuer kan ge 

trygghet och en känsla av att situationen är skyddad när man ska tala om känsliga ämnen 

(Malterud, 2009, s.67;131). Semistrukturerade intervjuer kan innehålla olika teman och 

förslag till frågor som kan vara relevanta (Kvale & Brinkmann, 2009, s.140). Det finns i 

intervjuprocessen utrymme för flexibilitet. Frågornas form och ordningsföljd kan ändras 

under intervjuerna om så behövs för att följa upp svaren intervjupersonen ger (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.140)  

 

Urval   

Studien genomfördes i en kommun med drygt 15 000 invånare och 3 568 av dessa är 65 år 

och äldre (Socialstyrelsen, 2012; SCB, 2012). År 2011 hade 876 personer över 65 år beviljad 

hemtjänst i den aktuella kommunen (Socialstyrelsen, 2012). Sex personer över 80 år deltog i 

studien. Intervjupersoner söktes via personliga kontakter; gatekeepers, vilket innebär ett 

strategiskt urval, något som tillämpas när målsättningen är att materialet ska kunna illustrera 

studiens problemställning (Malterud, 2009, s.56). Med anledning av sekretessen valde 

hemtjänstpersonal och en enhetschef för hemtjänsten ut fem intervjupersoner som tillfrågades 

av hemtjänstpersonalen. Den sjätte intervjupersonen valdes ut genom personliga kontakter. 
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Urvalskriterierna som angavs var att intervjupersonerna skulle vara 80 år eller äldre, 

ensamstående med eget boende och ha någon form av hemtjänst samt ett relativt lågt socialt 

deltagande enligt hemtjänstens intryck. Den första kontakten med intervjupersonerna togs av 

hemtjänstpersonalen. Av de som valde att delta kontaktades några av författaren och några av 

hemtjänstpersonalen för att bestämma tid för intervju.  Allt för att möta intervjupersonernas 

egna önskemål.  En intervjuperson valdes genom andra personliga kontakter och kontaktades 

av författaren. Fyra kvinnor och två män deltog. Intervjupersonerna var mellan 83 och 100 år 

gamla, ensamstående med eget boende och någon form av hemtjänst. Tre av dessa bodde i 

lägenhet och tre bodde i villa, varav två på landsbygden. Intervjupersonerna hade ett 

varierande socialt deltagande, övervägande relativt lågt. Personernas namn har i resultatet 

fingerats för att skydda deras identiteter.  

 

Genomförande 

Med utgångspunkt i studiens syfte konstruerades en intervjuguide (bilaga 1) med följande tre 

frågeområden: socialt stöd, social aktivitet samt stödjande miljöer med tillhörande stödfrågor.  

En testintervju genomfördes med en utomstående person för att se hur intervjuguiden 

fungerade och för att ge författaren mer på fötterna inför studiens riktiga intervjuer (Malterud, 

2009, s.127). Intervjuerna genomfördes under loppet av två veckor, under veckorna 17 och 18 

våren 2012. Två av intervjuerna genomfördes på samma dag med en kortare paus emellan och 

resterande intervjuer gjordes på olika dagar. Samtliga intervjuer skedde hemma hos 

intervjupersonerna då majoriteten mestadels vistades hemma av olika anledningar.  

Intervjuerna beräknades ta runt en timme och tid och rum fanns innan och efter intervjun för 

eventuella funderingar och för att inte skapa någon stress (Kvale & Brinkmann, 2009, s.144-

146). Intervjuerna spelades in och pågick mellan 18 och 57 minuter. Intervjuerna hade fokus 

på ett narrativt plan, intervjupersonerna uppmanades att berätta. Intervjuerna började med att 

intervjupersonerna fick berätta om sig själva, var de föddes, var och hur de hade bott, om sin 

familj och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2009, s.171). I några av intervjuerna flöt samtalet 

på och alla områden täcktes in utan många specificerade frågor, medan det i några av 

intervjuerna krävdes många följdfrågor för att få fram det som söktes. Kontrollfrågor ställdes 

under intervjuerna för att validera tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2009, s.127). Då 

intervjupersonerna var äldre och hade hemtjänst var det extra viktigt att skapa trygghet och 

förtroende i intervjusituationen (Bryman, 2001, s.306). Hemtjänstpersonalen följde med till de 
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intervjupersoner som så önskade för att introducera författaren och lämnade sedan platsen. 

Hemtjänstpersonalen var närvarande under två av intervjuerna med tillstånd från 

intervjupersonen. Författaren hade med sig fikabröd för att skapa en avslappnad stämning.   

I intervjumötet gavs intervjupersonen först en kort beskrivning om studien och hur det skulle 

komma att gå till samt om syftet med intervjun. Denne fick även ett informationsbrev (bilaga 

2). När alla frågor var avklarade fanns rum för intervjupersonen att göra tillägg, därefter 

stängdes bandspelaren av och intervjupersonen tackades för sin medverkan (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.145). 

 

Dataanalys 

Alla intervjuer transkriberades och efter detta påbörjades analysen i form av en kvalitativ 

innehållsanalys. Transkriptionerna gjordes i nära anknytning till intervjuerna för att främja 

minnen av företeelser som kan vara av betydelse för innebörden i texten (Bryman, 2001:310). 

Analysen fokuserades på det manifesta innehållet i texten, vilket innebär det uppenbara, det 

som står skrivet. Analysen utfördes med inspiration från Graneheim & Lundman (2004):  

 

1. Texten lästes igenom flertalet gånger för ett helhetsintryck. 

2. Relevanta meningar och fraser i relation till studiens syfte identifierades och plockades 

ut ur texten tillsammans med omgivande text för att bevara sammanhanget. 

Meningarna, som kallas meningsbärande enheter kondenserades för att göra texten 

lätthanterlig men samtidigt bevara kontexten. 

3. De kondenserade meningsbärande enheterna ordnades sedan i subkategorier och 

kategorier. 

Analysens framväxt presenteras i tabell 1. 

 

 

 

TABELL 1 Illustration av analysmatrisen 

Meningsbärande enhet 
 
”Man har ju varit lyckligt 
lottad. Det är många som 
inte har barnen såhär 
nära. Men det är värt en 

Kondensat 
 
Hon tycker att det är 
värdefullt att ha barnen 
nära 
 

Subkategori 
 
Barnen 
 
 
 

Kategori 
 
Stöd 
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rikedom det när man har 
dem i närheten” (Svea, 
89) 
 
”Nej jag ser ju så dåligt. 
Jag är blind på det här 
ögat och ser ytterst lite på 
det här. Så det är frågan 
om de ska operera mig. 
För att rädda den här… 
Mm. och därför så 
kommer jag inte ut. Jag 
har inte velat gå ut med 
folk på länge. Mitt 
umgänge det är teve och 
radio” (Maja, 86) 
 
”Ja, jag har bra grannar. 
Rätt vad det är så 
kommer de med kaffe 
och bröd, då ringer de 
och säger att koka kaffe 
nu för nu kommer vi jag 
har nyss bakat! Så jag har 
väldigt bra grannar 
”(Gustav, 97) 
 
”Man får vara glad att 
man orkar stiga upp 
tycker jag då. Jag tycker 
jag har det så bra som jag 
har det så jag kan inte 
klaga på någonting, för 
klagar jag då gör jag mig 
dum tycker jag, jag har 
det så hemskt bra” (Svea, 
89) 
 
 

 
 
 
 
Hon kommer sig inte ut, 
hennes umgänge är teve 
och radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han har väldigt bra 
grannar. De hälsar på och 
tar med fika 
 
 
 
 
 
 
 
Hon tycker att hon har 
det bra och tycker inte att 
hon bör klaga 
 

 
 
 
 
Funktionsnedsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boendemiljön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personliga egenskaper 

 
 
 
 
Upplevelse av 
begränsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplevelse av 
tillfredsställelse 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fältanteckningar fördes genom hela datainsamlingen. Observationer, kommentarer och 

reflektioner skrevs ner i ett anteckningsblock eftersom det senare kan vara av vikt i analysen 

hur och varför en intervju samtal tog en viss vändning eller hur omgivningen eventuellt hade 

påverkan på samtalet (Malterud, 2009, s. 70). En preliminär analys gjordes efter den första 

intervjun för att skatta om intervjuämnena fungerade och om intervjuerna verkade mynna i 

pålitliga och relevanta data (Malterud, 2009, s.73).  
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Etik 

Samtliga intervjupersoner har fått skriftlig och muntlig information om studiens syfte och hur 

denna skulle komma att gå till. De har fått veta deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på en fråga (Bryman, 2001, s.440). 

Uppgifterna om intervjupersonerna har hanterats konfidentiellt och det var bara författaren, 

och i två fall hemtjänstpersonal som hade tillgång till personliga uppgifter samt till 

intervjumaterialet (Bryman, 2001, s 440-441). Intervjupersonerna har i denna studie muntligt 

gett sitt samtycke till medverkan (Bryman, 2001, s.440). Ett etiskt dilemma med denna studie 

är att intervjupersonerna möjligen skulle kunna kännas igen av hemtjänstpersonalen som har 

hjälpt till att finna intervjupersoner och ledsagat författaren till deras hem. Intervjupersonerna 

informerades om detta. En sak som gjordes för att skydda intervjupersonernas identitet och 

vem som är vem i datamaterialet var att inte nämna personernas namn eller andra 

personuppgifter. Tankar om livet, anledningar till ensamhet och isolering kan vara känsligt att 

tala om vilket gör det extra viktigt att handla respektfullt gentemot intervjupersonerna. Det är 

också viktigt att det skapas en god kontakt i inledningen av intervjumötet och att det lämnas 

utrymme för uppföljning efter intervjun för eventuella frågor och funderingar.  
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Resultat 

Nedan följer resultatredovisning utifrån de fyra huvudkategorierna relationer, stöd, upplevelse 

av begränsning och upplevelse av tillfredsställelse. 

 

Relationer 

Alla intervjupersoner hade positiva saker att säga om grannarna och de kände sig trygga i sitt 

boende. Två intervjupersoner hade närmare kontakt med grannarna och en beskrev dem som 

sina vänner, han fick också mycket hjälp av grannarna: ”Ja jag har bra grannar. Rätt vad det 

är så kommer de med kaffe och bröd, då ringer de och säger att koka kaffe nu för nu kommer 

vi, jag har nyss bakat! Så jag har väldigt bra grannar” (Gustav, 97). 

Tre intervjupersoner beskrev boendemiljön som en plats för socialt umgänge: ”(…) vi har en 

fin innergård här. Jag satt därute också kommer min syster också kommer det fler då och 

sitter och pratar. Så visst har man kontakt. Ja, annars bleve man ju knäpp” (Ester, 88). 

 

Tre av intervjupersonerna deltog i olika sociala sammanhang då och då. En av dem gick på 

sjukgymnastik och var med i en förening och två var med i missionskyrkan. Två av dessa 

tyckte ändå att det kunde bli långsamt och ensamt ibland mellan gångerna. Vid frågan om 

varför de inte deltog mer i de aktiviteter de sysslade med svarade en intervjuperson att då han 

satt i rullstol var han beroende av hjälp för att ta sig dit och hem, och ville inte fråga om mer 

hjälp än den han redan fick. En annan orkade inte delta mer på grund av värk och den tredje 

var nöjd med sina möten en gång veckan. 

 

När kommunens sociala projekt kom på tal hade hälften hört talas om dem tidigare. En person 

hade varit på en träffpunkt en gång. Hälften av intervjupersonerna kunde tänka sig att prova 

någon aktivitet, som exempelvis läsombuden: ”Ja, det skulle väl vara någon som kom hem till 

en och läste, det vore ju inte så dumt” (Erik, 100). 

 

”Ja, jag kan ju läsa själv också än så länge men jag har börjat få lite ont i ögat här. Det är 

lite rött tror jag” (Gustav, 97). Andra intervjupersoner ville inte alls att någon okänd person 

skulle besöka dem, det beskrevs som otryggt. Ingen uttryckte önskemål om någon aktivitet 

som inte redan fanns.  
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Stöd 

Flera av intervjupersonerna beskrev barnen som ett väldigt viktigt socialt stöd. För de som 

hade sina barn i närheten framställdes betydelsen som ovärderlig. Några beskrev barnen som 

ett stöd när de ska fatta beslut om något och för en intervjuperson var det tack vare barnens 

hjälp som hon kunde bo kvar i sitt hus. De som hade barn beskrev att de talade med dem i 

telefonen nästan varje dag och att det kändes tryggt att ha dem bara ett telefonsamtal bort.  

”Ja, jag ringer till mina barn förstår du, då kommer de ju hem på en gång. Så de kommer 

med sina vackra blommor” (Ester, 88). 

 

För två intervjupersoner var barnen det enda umgänget de hade och det beskrev att de 

relationerna räckte bra för dem. ”Ja, och nu kommer de ju hem för de blir ju hemma lördagar 

och söndagar och de ska räfsa gården och städa och då har jag de hemma runtikring mig så 

jag tycker inte att jag är i behov av några andra när de är nöjda att vara hemma la med mig” 

(Svea, 89).  

 

Fyra intervjupersoner berättade att de hade en nära vän som de kände att de kunde prata om 

allting med. En av de andra upplevde att sonen och sonhustrun fyllde den funktionen. För 

några underhölls relationen mest över telefon men stödet beskrevs som väldigt värdefullt. Att 

ha någon likasinnad att dela glädje och sorg med, någon som man vet förstår en framställdes 

som viktigt. Alla hade de känt sin nära vän väldigt länge. 

 ”Jag har en systerdotter i grannstaden, hon är 73 år, hon och jag har kommit väldigt nära 

varandra för hon är också änka och har två vuxna jäntor. Så när jag vill lätta mitt hjärta då 

vänder jag mig till henne och hon förstår mig” (Maja, 86).  

 

”Ja, jag har ju en väninna som jag har haft i många, många år. Kanske trettio, fyrtio år. Hon 

bodde här i huset tidigare och flyttade till ett närliggande. Vi umgås och pratar och allt 

möjligt. Det är hon som jag kan prata med om saker och ting” (Greta, 83).  

 

Något som inte går att bortse från i denna studie är hemtjänstpersonalens betydelse. Fem av 

sex intervjupersoner beskrev hemtjänstpersonalen som ovärderliga och för flera var dem de 

enda personer man träffade på daglig basis och man ser fram emot besöken.  

”Ja du, det är tre gånger om dagen. Det är lite långt emellan tycker då jag åtminstone. Men 

man får… Det blir lite långsamt ser du” (Erik, 100).  
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”Tre gånger om dagen och det är skönt det, och bra allihopa! Finns inte någon som jag kan 

säga är bättre eller sämre utan de är lika bra allihop. Det är gräsligt bra personal (…) utan 

dem hade jag inte klarat mig. Det är tryggt” (Svea, 89). 

 

”(…) det är min familj det! Väldigt bra kontakt med dem. De ska ha all heder de kan få! Ja, 

jag tycker de ska ha högsta betyg” (Maja, 86). 

 

Två intervjupersoner hade katt och dessa upplevdes som ett stort socialt stöd för dem. Båda 

hade haft längre sjukdomsperioder och berättade att katterna hade hjälpt dem att bli friska 

igen, att finna motivation till att sträva mot att bli bättre.  

”Ja jag trodde aldrig jag skulle komma tillbaka… Jo men jag har tänkt många gånger, tack 

vare att jag hade katt så måste jag upp på morgnarna (…) det har jag sagt sen att hade jag 

inte katten så hade jag inte kommit på benen, men man måste ju när man har ett djur, så visst 

är det bra när man har någon som man ska passa på, man ska nog ha det. Jag skulle tro att 

det var där som viljan fanns att stiga upp och sköta han” (Svea, 89). 

 

”Ja, bättre väninna kan jag inte ha (…) det kan du ge dig på, jag hade något att leva för!” 

(Maja, 86). 

 

Upplevelse av begränsning 

Saker som uttrycktes som hinder för mer social aktivitet var avståndet till aktiviteterna, några 

av intervjupersonerna bodde på landsbygden och för någon låg kommunens aktiviteter på 

andra sidan staden.  Angående att prova någon ny aktivitet så berättade en person att hon 

gärna ville ha sällskap om hon skulle delta i någon ny aktivitet men att det inte alltid fanns att 

tillgå. En annan ville inte att folk skulle prata om eller känna medömkan för henne. Samma 

person ansåg också att hon helt enkelt inte var någon utåtriktad person: ”Ja men jag har 

aldrig varit någon utåtriktad person… visst har jag väl varit intresserad av vad som hänt och 

skett ikring men jag har inte varit riktigt… (…) man har sin familj och arbete och där har 

man träffat folk och ventilerat. Sen har man gått hem och skött hus och hem. Så jag får lov 

och gå i gammelspåra så länge jag lever.” (Maja, 86). 

 

Flera av intervjupersonerna var rörelsehindrade eller hade olika krämpor som de upplevde 

som begränsningar för mer social aktivitet. Flera av intervjupersonerna använde sig av rollator 

och två var delvis rullstolsburna. En intervjuperson hade värk och kände att det hindrade 
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henne från att delta i fler sociala sammanhang: ”Ja, visst skulle jag vilja det. Visst skulle ja 

vilja göra mer men det är ju värken då som, jag har ju ont hela dagarna sådär” (Greta, 83). 

En annan hade problem med synen och beskrev det som anledningen till att hon inte deltog i 

sociala sammanhang: ”Nej jag ser ju så dåligt. Jag är blind på det här ögat och ser ytterst lite 

på det här. Så det är frågan om de ska operera mig… mm. Och därför så kommer jag inte ut. 

Jag har inte velat gå ut med folk på länge. Mitt umgänge det är teve och radio” (Maja, 86). 

 

Upplevelse av tillfredsställelse 

Alla intervjupersoner talade om att de trivdes hemma, uppfattningen var likadan för de som 

bodde i egna hus och de som bodde i lägenheter. Flera tyckte också att det kändes viktigt att 

få bo hemma och utföra de sysslor man kunde, för att klara sig själv så mycket som möjligt. 

”Det tycker jag är bra att få använde de krafter man har kvar. Man känner sig lite nyttig. Jag 

vill absolut inte sitta bara som en staty. Och jag är hur frisk som helst säger doktorn. Jag har 

klarat mig från värk och sådär också. Så jag kan förflytta mig inomhus med hjälp utav 

rollator” (Maja, 86).  

 

”Jag tyckte det var lika bra jag kunde få bo hemma också så mycket det går… nej, man får ha 

det bra så länge man klarar sig själv” (Gustav, 97). 

 

Flera av intervjupersonerna sa att de nöjde sig med de sociala relationer de hade och att de 

inte önskade flera: ”Det är konstigt att stifta nya bekantskaper när man är såhär gammal... 

det är inte vilken människa som helst som kan sätta sig in i mitt liv. Tja… jag pratar med de 

där två, sonen och systerdottern. Också får det bli som det kan då” (Maja, 86).  

 

Flertalet intervjupersoner poängterade också att de hade det bra, kände sig tillfreds i sin 

situation och att de inte direkt önskade sig något mer: ”Man får vara glad att man orkar stiga 

upp tycker jag då. Jag tycker jag har det så bra som jag har det så jag kan inte klaga på 

någonting, för klagar jag då gör jag mig dum tycker jag, jag har det så hemskt bra” (Svea, 

89). 

 

”Jag kan säga att jag trivs med livet. Men jag är inte heller rädd för att dö, för jag har varit 

med om det mesta. Det är ingenting som jag tycker jag har blivit… jag har provat på det 

mesta. Innehållsrikt liv trots allt” (Maja, 86). 
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”(…) det är inget synd om Ester inte!” (Ester, 88). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att studera de allra äldstas upplevelser av socialt stöd och 

stödjande miljöer i vardagen och vad som eventuellt hindrar dem att delta i de aktiviteter som 

erbjuds dem.   

 

Flera intervjupersoner uttryckte att de på det stora hela var nöjda med sin sociala situation, de 

hade accepterat och förlikat sig med att det blir lite mindre social aktivitet på äldre dar. Flera 

intervjupersoner som hade barn beskrev dem som det mest betydelsefulla sociala stödet. 

Majoriteten av intervjupersonerna hade också en nära vän som de kände att de kunde tala om 

allt med vilket upplevdes som väldigt värdefullt. Några intervjupersoner hade nära kontakt 

med sina grannar och för dem var de ett viktigt stöd. Intervjupersonerna tog upp olika 

anledningar till att de inte är mer socialt aktiva, flera var nöjda med den sociala kontakt och 

önskade helt enkelt inte mer. För andra beskrevs fysiska hinder som rullstolar och olika 

krämpor som hinder. Någon önskade sällskap till nya aktiviteter, flera upplevde avståndet till 

aktiviteterna som för långt och några ville inte att en främling skulle komma hem till dem. 

 

Kommunen där studien genomfördes har under de senaste åren satsat på hälsofrämjande 

insatser för äldre genom ett antal sociala och förebyggande projekt. De allra äldsta har varit 

svåra att engagera med dessa projekt. Resultatet visade på olika anledningar för detta faktum. 

Givetvis fanns personliga och praktiska grunder för att inte delta i sociala aktiviteter. Något av 

det mest framträdande var att många var nöjda med den sociala kontakt de redan hade och 

inte direkt önskade sig något mer. Agahi et al. (2010) föreslår att biståndshandläggare, 

distriktssköterska och hemtjänst skulle kunna anta en större roll i att arbeta för att fler äldre 

ska delta i sociala sammanhang. De skulle kunna sträva efter att fånga upp de personer som 

faktiskt kan tänka sig att prova någon ny aktivitet. 

 

Hälsofrämjande insatser och ett förebyggande tankesätt är just vägen man bör gå för att fånga 

upp de äldre. Är man aktiv inom sociala aktiviteter eller föreningar som yngre äldre ökar 
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förmodligen möjligheterna för att man ska fortsätta vara socialt aktiv på ålderns höst, i likhet 

med de tre intervjupersoner som fortsatte sitt deltagande i kyrkan och föreningsliv (Agahi, 

Ahacic & Parker, 2006). 

 

Flera intervjupersoner som hade barn beskrev dem som det mest betydelsefulla sociala stödet. 

Barnen framställdes som ett ovärderligt stöd för många och i likhet med tidigare forskning 

visar resultatet att flera hade ett begränsat, om alls något umgänge utanför familjen (SCB, 

2006, s.497). Kanske kan fenomenet också i vissa fall vara något som är självvalt. Begreppet 

intimitet på avstånd handlar om att många äldre önskar underhålla sina relationer på ett visst 

avstånd, man vill inte bo tillsammans med sina barn, även om man gärna vill ha en nära 

kontakt med dem (Tornstam, 2011, s.171). Till skillnad från tidigare forskning visade den här 

studiens resultat att flera av intervjupersonerna har en nära vän att vända sig till (SCB, 2006, 

s.497). De flesta intervjupersoner hade dock nästan bara telefonkontakt med sina nära vänner, 

vilket kanske också till viss del kan kopplas till resonemanget ovan. 

 

Grannarna var betydelsefulla för några av intervjupersonerna och grannskapet skulle kunna 

ses som en stödjande miljö för dessa äldre. Cramm et al. (2011) beskriver också dessa 

stödjande miljöer som värdefulla för de äldre. Grannarna bidrog också med hjälp och stöd till 

en av intervjupersonerna. En svensk studie visade liknande resultat, en av tio av de allra äldsta 

tog emot hjälp från sina grannar (Hellström & Hallberg, 2001).  

 

I resultatet framställdes hemtjänsten som något väldigt positivt. Att involvera hemtjänsten i att 

sprida information om de sociala aktiviteterna och mötesplatserna skulle kunna bli 

framgångsrikt då de äldre litar på dem. Flera intervjupersoner beskrev det som otryggt att ett 

läsombud, att en främling skulle komma hem till dem. Några upplevde att det var jobbigt att 

be om mer hjälp för att ta sig till och från aktiviteterna och någon önskade sällskap till 

aktiviteterna. Kanske skulle man kunna engagera hemtjänsten på något sätt även inom dessa 

områden om det finns utrymme för det i verksamheten. Hemtjänsten skulle i så fall 

exempelvis introducera läsombudet och delta under det första mötet för att öka 

trygghetskänslan, ledsaga till någon aktivitet eller liknande.  

 

Husdjur, i det här fallet katter visade sig ha stora hälso- och levnadsförmåner ett betydelsefullt 

stöd och en motivation för ett par intervjupersoner för tillfrisknandet efter en sjukdomstid. Ett 

gott socialt stöd har visat sig ha många hälsoförmåner (Agahi et al, 2010; White et al, 2009). 
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McConnell, Brown, Shoda, Stayton & Martin (2011)  menar i överensstämmelse med den här 

studiens resultat att det sociala stödet som medför välbefinnande och andra hälsoförmåner 

också kan ges av husdjur. 

 

Funktionsnedsättningar bland de äldsta kan komma att öka eftersom sjukvården kommer med 

effektivare behandlingar som gör att vi lever längre, det innebär att det behövs fler anpassade 

aktiviteter (Larsson & Thorslund, 2006). Avståndet till aktiviteterna uttrycktes vara ett hinder, 

nu satsas det på fler träffpunkter för äldre i kommunen, i bostadsområden där många äldre bor 

och det är en positiv utveckling för att skapa möjligheter för att alla ska kunna delta. Man har 

även en buss som hämtar upp dem som inte kan ta sig till aktiviteterna själva. 

 

Boendemiljön var en trygghet för samtliga intervjupersoner och de ville bo hemma så länge 

som möjligt, något som kan styrkas med resultat från Harrefors et al. (2009). Tornstam (2011, 

s.171) skriver i sin diskussion om gerotranscendens att många äldre gärna vill följa vad som 

sker i världen utanför men helst göra det genom att titta ut på gatan genom fönstret från 

hemmets trygga vrå.  

 

Flera intervjupersoner uttryckte att de på det stora hela var nöjda med sin sociala situation, de 

hade accepterat och förlitat sig med att det blir lite mindre social aktivitet på äldre dar.  

Flera intervjupersoner uttryckte sig vara nöjda med de sociala relationer som existerade i 

deras liv och önskade inga fler. Flera intervjupersoner hade förlorat många familjemedlemmar 

och vänner och alla var de änkor eller änklingar. Alla uttryckte saknad efter sina bortgångna 

anhöriga men att de fann sig i situationen och hur de insåg att det var livets gång. Tidigare 

forskning har motsatt detta och en tidigare studies resultat visade att studiepopulationens 

livstillfredsställelse minskade, samt att bli änka eller änkling också kunde relateras till detta 

(Berg et al, 2009). Kanske kan detta förklaras genom att det hade gått en tid sedan 

intervjupersonerna hade förlorat sina makar. Antonovsky (2005, s.244) beskriver hur äldre 

människor med hög stamina (ett begrepp likställt med KASAM) under sin tid i livet har insett 

hur förändringar är hanterbara och oundvikliga, liksom intervjupersonerna.  

Om man ser vidare på KASAM (känsla av sammanhang) så skriver Tornstam (2011, s.266) 

att det kan vara så att det vi upplever som meningsfullt i unga år kanske inte behöver vara 

detsamma som det man upplever vara meningsfullt när man blir gammal. Man kan i 

ålderdomen ha andra preferenser gällande begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet än 

vad man har haft tidigare. Intervjupersonerna upplevde sig vara övervägande nöjda med de 
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sociala relationer de hade, trots att de var ganska få om man jämför när de var yngre och 

aktiva i arbetslivet och samhället i större utsträckning.  

 

Flera intervjupersoner uttryckte en tillfredsställelse med sin livssituation, trots krämpor och 

vissa känslor av ensamhet. Liknande resultat framkom i en svensk studie där mellan 60,7 och 

70,7 procent av deltagarna ansåg att de hade bra eller väldigt bra livskvalitet (Hellström & 

Hallberg, 2001). Detta kan kopplas till teorin om gerotranscendens vilken handlar om hur man 

i ålderdomen kan finna en ökad tillfredsställelse med livet och en positiv utveckling 

(Tornstam, 2011, s.287). Tornstam (2011, s.141) skriver också att det inom gerontologin finns 

det de som menar att förmågan till coping förbättras med åldern, kanske kan det vara det som 

har skett med dessa intervjupersoner då de verkar hantera krämpor och känslor av ensamhet 

på ett framgångsrikt sätt. Flera intervjupersoner beskrev även att de nöjde sig med de sociala 

relationer de hade, även om det inte var många och hur de inte önskade sig flera. 

Gerotranscendensteorin resonerar också kring hur intresset för ytliga relationer minskar och 

hur man väljer sina sociala aktiviteter noggrannare (Tornstam, 2011, s.296-297).  

Erik H Eriksons (2004, s.76-83) teori om att människan i vad han kallar den åttonde åldern 

kan utveckla visdom och integritet kan förklara fenomenet ytterligare. Man har levt sitt liv, 

ser tillbaka på allt som hänt och om man bestämmer sig för att det positiva i livet överväger 

det negativa så finner man en tillfredsställelse med livet och känner sig redo för att dö.  

 

Implikationer 

Resultaten kan bidra till att skapa en förståelse för att de allra äldstas omständigheter bör 

uppmärksammas för att möjligen kunna öka deltagandet i sociala aktiviteter. Det finns äldre 

som har ett intresse av att fortsätta vara socialt aktiv, eller att bryta ensamheten trots att hälsan 

sviktar. Det går inte att rationellt finna en lösning beträffande hälsofrämjande projekt som 

passar alla. Det innebär en utmaning att planera för alternativ. När det handlar om personer 

med funktionsnedsättningar så kan man jobba med uppsökande verksamhet och kanske forma 

fler aktiviteter som kan anpassas till att utföras hemma hos de som inte vill gå ut. Det är en 

utmaning att hitta varierande aktiviteter som passar alla. Att skapa samverkan mellan 

rehabiliteringsteamet och dem som arbetar med de hälsofrämjande projekten vore det bästa, 

för att undvika att de med ”nya” funktionshinder ska fortsätta att känna tillfredsställelse med 

sin sociala situation. En förståelse och en acceptans behövs för de äldre som inte önskar delta 

i sociala aktiviteter, förstås sedan man tagit reda på att det verkligen är deras önskan.  
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Metoddiskussion 

För att beskriva tillförlitligheten i en kvalitativ studie används begreppen trovärdighet, 

bekräftelsebarhet, överförbarhet och följsamhet för att skildra de olika aspekterna (Hamberg, 

Johansson, Lindgren & Westman, 1994). 

 

Trovärdighet 

För att bedöma en studies trovärdighet tittar man på metod- och analysval (Hamberg et al, 

1994). I den här studien användes intervjuer med tanke på det studerade ämnet. Syftet var att 

studera intervjupersonernas upplevelser av socialt stöd och det hade varit svårt att besvara 

genom exempelvis enkäter. Kvalitativ metod kan också ge information om sociala grupper 

som annars kan vara svåra att nå (Bryman, 2001, s.203). Fördelarna med kvalitativ 

innehållsanalys är att det en ”öppen” metod som är flexibel samt att det är enkelt att konkret 

beskriva hur man har gått tillväga (Bryman, 2001, s.203). Vidare är metoden passande för 

nybörjare då analysen kan läggas på olika nivåer gällande svårighetsgrad (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjupersonerna har inte erbjudits möjligheten att läsa igenom 

intervjuutskrifterna, något som kanske kan påverka trovärdigheten. Detta motiveras genom att 

studien genomfördes under relativt kort tid. Att intervjupersonerna hade olika bakgrunder, 

erfarenheter och bodde på olika ställen, i stadsmiljö och på landsbygden kan vara positivt för 

studiens trovärdighet då man får en bredd (Graneheim & Lundman, 2004). Av sex 

intervjupersoner var fyra kvinnor och två män. En jämnare könsfördelning kanske hade varit 

önskvärd, men urvalet kan motiveras genom att det finns fler kvinnor än män i 

studiepopulationen. Fenomenet som har studerats är komplext och kanske hade man kunnat 

understödja resultatet mer om man hade intervjuat fler personer (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Bekräftelsebarhet 

Bekräftelsebarhet handlar om hur väl andra kan bedöma en studies fynd och resultat på ett 

rättvist och rimligt sätt samt hur neutral forskaren har varit (Hamberg et al, 1994). Resultatens 

giltighet har bekräftats med utvalda citat. Det är viktigt att inte förvränga resultaten på något 

sätt och detta har eftersträvats genom resultaten regelbundet har jämförts med 

originalutskrifterna (Hamberg et al, 1994).  

 

Följsamhet 
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Följsamhet i en kvalitativ studie handlar om att man ska vara flexibel i forskningsprocessen 

(Hamberg et al, 1994). Detta har eftersträvats genom att antalet intervjupersoner inte var 

förutbestämt samt att en preliminär analys gjordes efter den första intervjun för att se hur väl 

frågeguiden fungerade. Alla intervjuer utom en lyssnades igenom och transkriberades innan 

nästa intervju genomfördes för att finna brister som kunde åtgärdas innan nästkommande 

intervju. Exempelvis utvecklande av följdfrågorna. Två intervjuer genomfördes under samma 

eftermiddag, vilket inte var optimalt för författarens fokus och koncentration.   

 

Överförbarhet 

Överförbarhet gäller hur väl kontexten kring studien har blivit beskriven, för att man 

eventuellt ska kunna applicera studien på en annan population (Graneheim & Lundman, 

2004). För att främja överförbarheten är vägen från rekrytering av intervjupersoner till 

dataanalys och resultaten beskriven. Intervjupersonerna har för att skydda deras identiteter 

inte blivit närmare presenterade vilket kanske kan begränsa överförbarheten. 

 

Övriga metodreflektioner 

Under två av intervjuerna fanns en hemtjänstpersonal närvarande, vilket kanske kan ha 

påverkat intervjupersonernas svar och koncentrationen för båda parter i intervjusituationen. 

Något annat som man kan reflektera över är att intervjupersonerna rekryterades med hjälp av 

andra, vilket kan ha påverkat hur väl urvalet motsvarade författarens förväntningar. Till 

exempel hade ett par intervjupersoner någon aktivitet i veckan, därav kan man diskutera hur 

högt socialt deltagande dessa hade. Att ta hjälp av andra för att rekrytera kan även ha andra 

negativa aspekter som att det är tidskrävande och omständigt, men att finna alla 

intervjupersoner själv var i denna studie inte möjligt på grund av sekretessen. En annan 

reflektion som uppstod var att när någon av intervjuerna inte flöt på så bra var det svårt att 

som intervjuare inte ställa ledande frågor och ge förklaringar för att få intervjupersonen att 

prata, något man inte bör göra (Kvale & Brinkmann, 2009, s.262-263). Det var värdefullt att 

genomföra en testintervju med en utomstående part för att prova och känna in intervjuguiden. 

På det sättet kläcktes även uppslag för följdfrågor. Genomförandet av intervjuerna gick bra 

och intervjumötena blev riktigt trevliga stunder som nog uppskattades av både författaren och 

intervjupersonerna. Syftet med studien har kommit att ändras efter vägen, därav en annan 

syfteformulering i informationsbrevet (bilaga 2). 

 

Framtida studier 
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Att genomföra en större undersökning för att öka tillförlitligheten vore intressant. Något som 

också vore spännande med tanke på framtida forskning skulle vara att studera även de i 

åldersgruppen som inte har hemtjänst, och kanske undersöka om uppfattningarna skiljer sig 

mellan dem som bor i ett äldreboende där man ju lever under andra förhållanden än de som 

bor i eget boende. En annan aspekt som skulle vara intressant kan vara att jämföra vilka 

skillnader som finns i förutsättningar för sociala aktiviteter på landsbygden och i städer.  

 

Slutsatser 

 

• Det finns personliga och praktiska grunder för att inte delta i sociala aktiviteter där det 

mest framträdande är att intervjupersonerna är nöjda med sin sociala situation och inte 

önskar mer social aktivitet. 

• Funktionsnedsättningar, krämpor, långt avstånd till aktiviteter, önskemål om sällskap 

till nya aktiviteter och otrygghet gällande besök från främmande personer uttrycks 

som andra anledningar till att inte delta i sociala aktiviteter. 

• Barnen, en nära vän, hemtjänsten, grannar och husdjur framställs som det viktigaste 

sociala stödet. 

• Vi bör sträva efter att försöka finna varierande aktiviteter som passar alla. 

• Vi bör låta de äldre människor är nöjda med sin situation vara ifred, men analysera 

varför. När det handlar om funktionsnedsättningar bör vi stödja. 
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Tack 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Susanne och hemtjänstpersonalen som bidragit med sin 

värdefulla tid för att hjälpa mig finna intervjupersoner till min studie. Ett stort tack till Jannie 

som hjälpt mig finna ämnet för studien. Tack Barbro som har bidragit med erfarenhet, goda 

råd och handledning. Ett hjärtligt tack till intervjupersonerna som ställde upp och berättade 

sina historier, utan er hade studien inte blivit av! Mitt varmaste tack vill jag framföra till min 

fina familj och mina vänner som har stöttat mig under arbetet med uppsatsen med peppande 

ord och barnvaktning. Sist men inte minst, tack Edison, du är min glädje och motivation! 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledning 

• Kort presentation av mig själv och min utbildning. Lämnar över informationsbrev. 

• Sammanfattande information om vad det innebär att delta i studien. 

• Inga svar är rätt eller fel, jag vill höra om just dina erfarenheter och upplevelser. 

• Muntligt medgivande av deltagande.  

• Medgivande om att spela in intervjun. 

• Frågor innan intervjun börjar? 

• Sätter på bandspelaren. 

 

Bakgrundsfrågor 

Födelseår 

Civilstånd 

Ursprung 

Yrke 

Boendeform 

Barn och familj 

Vänner 

Intressen då och nu 

Socialt stöd 

Vad innebär socialt stöd för dig? 

Har du någon att vända dig till när du behöver dela glädje eller sorg? 

Har du någon speciell person som du kan tala med om allt? 

Finns det någon som hjälper dig att fatta beslut? 

Social aktivitet/gemenskap 

Upplever du ett behov av att träffa likasinnade? 

Går du ut ibland? Vad gör du då? 

Brukar du tala med dina grannar någon gång? 

Deltar du i något socialt sammanhang, exempelvis träffar en vän, går på en aktivitet? 
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Önskar du att du kunde delta mer? Om ja, vad hindrar dig? 

Önskar du att du hade fler vänner och bekanta att umgås med? 

Hur upplever du ditt sociala behov? Har det minskat? 

Stödjande miljöer 

Ser du att det finns möjligheter för att kunna ta dig iväg någonstans? 

Finns det några hinder eller svårigheter? Vilka? (Fysiska, kulturella, sociala, samhälleliga).  

De aktiviteter som finns, är de bra? Lokalerna? Avstånd?  

Känner du att något begränsar dig? 

Önskemål om hur det skulle kunna se ut? 
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Bilaga 2. Informationsbrev  

 

Hej! 

 

Jag heter Fia Holmström och läser ett program som heter Folkhälsa, 

Projektledning och Samhälle på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Nu läser jag min sista termin och gör examensarbetet. Det innebär en egen 

studie och jag har valt att rikta in mig på äldres hälsa. Syftet med min studie är 

att studera äldres upplevelser av möjligheter och svårigheter för socialt stöd. 

Jag har även en dialog med Hudiksvalls kommuns förebyggande enhet och de 

efterfrågar denna studie.  

 

Materialet kommer bara att användas till denna studie och inga namn eller annat 

som kan avslöja personer kommer att nämnas. Man får när som helst avbryta sin 

medverkan utan följder. Anonymitet garanteras.  

 

Ett hjärtligt tack för Din värdefulla medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar Fia Holmström 

 

Telefon: 

0xxxxxxxx 

 

Mobiltelefon: 

07xxxxxxx 
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