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1. Inledning 
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utfört en rikstäckande undersökning som 

resulterade till rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande 

undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2010”. De 

har undersökt de äldres egna åsikter om verksamheternas kvalitet. Flera områden som har 

betydelse för vården och omsorgen har undersökt, bland annat den äldres uppfattning om 

insatserna, personalens bemötande och möjligheter till social samvaro och aktiviteter. 

Rapportens resultat visar att de äldre i stort är nöjda med sin hemtjänst och sitt 

äldreboende, men inom båda grupperna (hemtjänsten och äldreboende) visar de äldre ett 

missnöje med kvaliteten på social samvaro och aktiviteter. Inom hemtjänsten har missnöjet 

över social samvaro och aktiviteter funnits under lång tid, så även nu, och speciellt 

missnöjda är de med möjligheten att komma ut när de vill. Även inom äldreboende är det 

social samvaro och aktiviteter som fått det lägsta omdömet. De äldre har störst missnöje 

över bristen på möjligheter till en liten pratstund med personalen och även svårigheten att 

få komma ut när de vill. Social samvaro och aktiviteter är enligt socialstyrelsen viktiga 

kvalitetsområden. Det stärker den äldres möjlighet att skapa ett självständigt och 

meningsfullt liv och det är kommunernas ansvar att skapa förutsättningarna för detta. Det 

kan handla om att skapa tillfällen som resulterar i en pratstund med personalen, att man 

kan få möjligheten att komma ut när man vill eller utföra någon aktivitet som man trivs 

med. När personer blir äldre och när de flyttar till äldreboende är det lätt att den äldre 

förlorar sitt nätverk, sin familj och sina vänner. De äldres nära och kära har kanske avlidit, 

bor i ett annat äldreboende eller inte har tid eller ork att komma på besök. De äldre kan i 

dessa skeden bli mycket ensamma (Socialstyrelsen, 2010).  

2. Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen resonerar kring äldres 

behov av aktiviteter och social samvaro. I arbetet kommer jag att undersöka hur 

vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras. 

Vårdpersonalen möter många olika dilemman inom yrket som gör att de måste agera 

utifrån sig själva och sina egna värderingar. Jag vill med denna uppsats skapa mig en bild 

av hur det ser ut i deras arbete och hur personalen tänker kring dessa frågor.  
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2.1 Frågeställningar 
• Hur resonerar vårdpersonalen kring äldres behov av aktivitet och social samvaro? 

• Vilken plats får aktivitet och social samvaro i den rutinstyrda verksamhet som 

vårdpersonalen arbetar inom? 

• Vilka eventuella dilemman möter vårdpersonalen i sitt arbete med att försöka 

bemöta och tillgodose de äldres behov och önskningar av bland annat aktivitet och 

social samvaro, inom ramen för den verksamhet de arbetar?  

3. Forskningsområdet och kunskapsläget 
Under denna rubrik kommer tidigare forskning angående ämnet redovisas. Jag avser att 

kombinera kunskapsområden som inbegriper studier av äldre och åldrande med forskning 

om vårdpersonalens utmaningar i det sociala arbetet med äldre människor vid särskilda 

boenden för äldre.  

3.2 Äldreomsorg 
Äldreomsorgen bedrivs huvudsakligen, precis som andra former av vård och omsorg, av 

offentlig regi i Sverige. Kommunernas mål med insatserna inom äldreomsorgen utgår från 

”Nationell handlingsplan för äldrepolitiken” (proposition 1997/98/113) där det bestäms att 

den äldre ska:  

• Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,  

• Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 

• Bemötas med respekt, 

• Ha tillgång till god vård och omsorg.  

Äldreomsorgen har även socialtjänstlagen (SFS 1980:620) och hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) som grund, den kommunala äldreomsorgen formas utifrån de nationella 

riktlinjerna och preciseras närmare i kommunernas policydokument.  

Äldreomsorgen är en hierarki som organisation. Politiker fattar olika beslut och tjänstemän 

ger direktiv. Tjänstemännen som är i mellanställning möter de äldre och handlägger deras 

ansökan och fattar beslutet om det, de har även ett verksamhetsansvar via personalledning. 

Vårdbiträdena är längst ner i hierarkin och de är den grupp som utför det konkreta arbetet 

med de äldre (Törnquist, 2004). 

3.3 Servicehus 
Servicehus innebär att den boende har egna hyreskontrakt och bor på ett till två rum och 

kök, alternativt kokvrå och ett handikappanpassat badrum. Inom servicehuset ska det 
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finnas tillgång till fritidsaktiviteter och restaurang samt att personlig omvårdnad och 

hemvård ska finnas tillhanda. Jämfört med 1980 talets äldre är de som idag bor i 

servicehus/särkilt boende i allmänhet äldre och sjukare med ett större behov av 

hjälpinsatser. De som flyttar till särskilt boende är ofta beroende av en omfattande vård 

dygnet runt och kan därmed inte bo kvar i det egna hemmet. Så idag är de särskilda 

boendena, jämfört med förr, ett boende för mer vårdkrävande äldre (Törnquist, 2004). 

3.4 Äldreboendets rutiner 
Rutiner finns på alla äldreboenden i nästan alla situationer. Rutinerna bildar ett underlag 

för personalens maktutövning som lätt tränger undan alternativa beteenden, men även de 

äldre på boendet kan ta hänsyn till och använda rutiner när de försöker utöva makt. 

Personal och boende är beroende av rutiner för att hålla ordning och utföra ett gott arbete 

men det är även viktigt att kunna gå utanför rutinerna. Rutinerna formas ofta av ”det som 

måste göras” och ”det där andra” – det där lilla extra som tillexempel en promenad, sitta 

ner och prata eller läsa tidningen med mera. Underbemanning och resursbrist är en av 

förklaringarna till varför konkret och individualiserat omsorgsarbete kan hamna i skuggan 

av rutiner. Vårdpersonalen har blivit allt i allo och sköter många sysslor utöver vad deras 

yrkesroll kräver, men rutinerna kan också vara positivt då det kan ge vila och kontroll vid 

utförandet (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012).  

 

4. Åldrande och ålderdomen 

4.1 Definition av äldre 
Ålder kan ses utifrån fyra olika aspekter enligt Thorslund och Larsson (2002). Kronologisk 

ålder är ett modernt fenomen som inte säger så mycket om individens levnadsförhållanden. 

Hälsa och funktionsförmåga varierar mycket mellan individer och ökar med ökande 

kronologisk ålder. Funktionell ålder bestäms utifrån individens kapacitet, tillexempel om 

personen klara av att arbeta för sin egen försörjning eller inte. Beroende på detta betraktas 

individen som gammal eller inte. Upplevd ålder behöver inte vara kopplat till kronologisk 

ålder utan den påverkas mer av den funktionella åldern. Funktionell ålder innebär att 

försämrad funktionsförmåga kan upplevas som åldrande då det kan ge konsekvenser som 

innebär att man inte klarar av saker som man kunde i yngre ålder (Thorslund & Larsson, 

2002). 
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4.2 Synen på ålderdomen 
Liksom kön, är ålder något som vi gör och det kräver en handling och ansträngning på 

enskild, interpersonell och institutionell nivå. Ålder formas inte bara av sociala krafter, det 

bildas i samspel och får mening i interaktion med större sociala krafter. Vi utför ålder hela 

tiden, tillexempel så utför vi ständigt vår egen ålder men vi ger även mening åt andras 

ålder och ålder i allmänhet i våra handlingar och interaktioner, vår tro, våra känslor och 

socialpolitik (Laz, 2003). Enligt Harnett, Jönson och Wästerfors (2012) så förknippas 

dagens omsorgstagare med låg utbildning, okunnighet, små krav och förnöjsamhet – de 

tackar och bockar. Författarna hänvisar till Magdalena Dambergs (2010) studie som visar 

att omsorgspersonalen i hennes forskning beskriver omsorgstagarna som: passiva, 

beroende och ensamma med liten förmåga att ta egna initiativ och själva tillgodose sociala 

behov. Forskningen har visat att människor tenderar att se äldre som mer sjuka och 

beroende än vad de egentligen är och man betraktar de äldres problem som en konsekvens 

av åldrandet (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012). För att kunna förändra hur vi ser på vår 

egen ålder och/eller andras ålder måste vi gå till sammanhangen där människor ”agerar sin 

ålder” och ändra vilka resurser vi tilldelar individer i en process av prestation. Det kan vi 

göra genom att tillexempel se lagar, medier och medicinsk kunskap och praxis (Laz, 2003). 

 

Harnett, Jönson och Wästerfors (2012) skriver att människor kan betrakta ålderdom och 

äldre i en tredelning som är förr, nu och i framtiden. Det här sättet att tänka gör det möjligt 

för till exempel vårdpersonalen att få stöd för påståenden om att de inte kan jämföra sig 

med dagens äldre. På så vis löser de paradoxen med ålderism som diskriminering mot sig 

själva i framtiden – framtidens äldre (dem själva) är alltid annorlunda. Jämfört med dagens 

äldre är de alltid aktiva och självmedvetna (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012).  

 

4.3 Att leva i ålderdomen 
Hur vi ”gör” ålder kan ha konsekvenser för den kroppsliga upplevelsen. Tillexempel kan 

en tonåring som vill visa sig själv som mogen och vuxen använda sig av en rak hållning 

och ett självsäkert beteende för att ändra sin ålder från ung till äldre. På samma sätt kan en 

mor/far- förälder som ger mycket av sin fritid till sina barnbarn och är aktiva med dem 

känna av en minskad uthållighet och flexibilitet som tillkommit under de senare åren i 

livet. Omvänt kan även förkroppsligandet ha konsekvenser för hur man utför ålder. 
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Förändringar som i normala fall förknippas med åldrandet kan sätta gränser för aktivitet 

och självprestation (Laz, 2003).  

Universellt visar studier att aktivitet hos äldre är något ”bra” och gerontologers forskning 

påvisar och demonstrerar hela tiden fördelarna med psykisk och fysisk aktivering för dem 

som måste hantera sjukdomar, ensamhet, funktionsnedsättningar och trauman. Aktivitet är 

även ett relativt nytt koncept och ett etiskt nyckelord som har hjälp till att skapa 

gerontologin och förståelsen för det äldre livet (Katz, 2000). I min forskningsöversikt i det 

här arbetet har jag funnit att det finns två olika uppfattningar om vad en bra ålderdom är. 

Aktivitet är i de flesta fallen en bidragande faktor och det handlar om både fysisk och 

psykisk aktivitet.  

 

Bowling (2008) ställde i sin studie en öppen fråga om aktivt åldrande. Svaren från 

respondenterna visade att de vanligaste uppfattningarna om aktivt åldrande var att ha 

och/eller bevara fysisk hälsa och verksamhet (43%), fritidsaktiviteter och sociala 

aktiviteter (34%), mental funktion och aktivitet (18%) och sociala relationer och kontakter 

(15%). En tredjedel av de som svarade i studien betygsatte sig själva som ”mycket aktiv” 

och nästan hälften som ”ganska aktiv” i sin ålderdom. Att respondenterna klassificerade 

sig själv som aktiva äldre personer förknippades med ha god hälsa och att de var befriade 

från långvarig sjukdom (Bowling, 2008). I likhet med Bowlings (2008) studie uppgav de 

flesta respondenterna i Laz (2003) studie att de var i god hälsa. Detta gällde även dem som 

led av koniska sjukdomar såsom artrit (ledinflammation), hörselnedsättningar eller andra 

återkommande problem som vissa av respondenterna informerade om, såsom gallblåsan 

eller matsmältningsproblem. Att vara i god hälsa för respondenterna baserades på 

regelbunden motion, förmåga att aktivera sig i olika fysiska aktiviteter samt i ett intresse 

att förbli fysiskt aktiv. Laz (2003) hänvisar till Backett-Milburn´s (2002) studie, som 

samstämmer med författarens, då respondenterna menar att en frisk kropp är en aktiv kropp 

och att den aktiva kroppen inte bara var nödvändig i dagliga sociala funktioner, utan den 

sågs även som en bidragande och formell faktor för en effektiv och framgångsrik social 

funktion för individer (Laz, 2003).  

I och med ovanstående forskning kan jag sammanfatta att äldre i vissa fall ser aktivitet som 

en stor faktor för en positiv ålderdom. Aktivitet kan kopplas till att man ska vara vaken, 

alert och frisk och i Venn och Arbers (2011) studie visade det sig att hälften av 

respondenterna visade motstånd för att sova under dagen. Respondenterna ville undvika 

sömn under dagtid pågrund av att de hade uppfattningen om att sova under dagen var 
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lathet, slöseri med tid och att det gick emot den starka moraliska arbetsmoral som de vuxit 

upp med och tillämpat under sitt liv. Respondenterna uppgav att om de sov under dagen så 

blev konsekvensen för dem en känsla av skuld, om de inte hade utfört aktiviteter under en 

hel dag och att sömnen var befogad. Oavsiktlig sömn under dagen sågs synonymt med att 

förlora makten över sin (eventuellt) fallerande kropp och därmed, tillsammans med att 

sova under dagen som något ”omoraliskt” och tidsdödande. Det förstärkte den negativitet 

som kan finnas hos respondenter som befinner sig i åldrandet och åldrandeprocessen (Venn 

& Arber, 2011).  

 

I en studie som Laz (2003) refererar till så påvisar Conell (1995) att våra kroppar har en 

förmåga att agera, överraska oss och göra uppror med fysiska reaktioner. Tillexempel så 

blir vi ibland sjuka, upplever oväntad sexuell och sensuell njutning eller blir röda i ansiktet 

då vi blir generade och det måste vi finna oss i, tåla eller ta hänsyn till. Vidare menar Laz 

(2003) att det inte går att förneka förkroppsligandet under ålderdomen. Vi är inte likadan – 

i kroppsliga termer – då vi är ung (t.ex. 20 år) som när vi är gammal (t.ex. 60 år) då organ 

förändras oundvikligen under hela livet. Men om kroppslig förändring i själva verket är en 

flexibel resurs som vi bygger vår identitet på, då får våra kroppsliga begränsningar vid 

ålderdomen en annan innebörd för vilka vi är, våra möjligheter, intressen, talanger och 

passioner (Laz, 2003).  

I forskningen hittade jag studier som visar, till skillnad från tidigare nämnd forskning som 

lägger stor vikt vid en aktiv ålderdom, att ålderdomen också kan innebära att man får dra 

sig tillbaka, inse sina begränsningar och släppa på pressen att hålla sig aktiv även i 

ålderdomen.  Katz (2000) refererar i sin forskning till G. Stanley Halls (1922) studier om 

åldrande. I Halls studie Senescene: the last half of life framkom det att respondenterna 

ansåg att ett långvarigt liv uppnåddes genom att vara fysisk aktiv tidigare i livet, att ha bra 

vanor och en frånvaro av överarbete. Respondenterna menade att man sedan tidigt måste 

låta psyket styra över kroppen och att man i sina äldre dagar inte måste vara aktiv hela 

dagarna och ha ett fullbokat schema. De ansåg att man tidig skulle gå i pension och att man 

på äldre dagar skulle spendera mycket tid i sängen, även om man inte sov. Halls 

respondenter hade viss prioritet på vila och tankfullhet över ständig aktivitet (Katz, 2000). 

Forskning visar även på att man i ålderdomen blir tröttare och behöver mer sömn. Venn 

och Arbers (2011) forskning visar att alla respondenterna upplevde sämre sömn om 

nätterna, vilket ledde till en ökad trötthet under dagen som i sin tur påverkade de äldres 

förmåga till att behålla sina dagliga rutiner och aktiviteter. Nyckeln till att uppnå ”aktivt 
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åldrande” för dessa äldre personer var därför att kompensera för den bristande energin, 

som var konsekvensen av att sova dåligt om natten, genom att sova under dagen. 57 av de 

62 respondenterna berättade att de brukade sova under dagarna. Deras attityder till att sova 

under dagen var tvådelad då sömn under dagen antingen sågs underlätta ett aktivt liv eller 

sågs som ett hinder för att förbli aktiva. De äldre som kunde acceptera och bejaka att de 

behövde sova en stund under dagen var benägna att göra det på grund av de hoppades på 

att kunna bevara sin fysiska och psykiska aktivitet. De antydde även på att sömn under 

dagen hjälpte dem att bevara energi för att kunna sköta hushållssysslor och 

fritidsaktiviteter. Åldrande, för de som accepterade att sova under dagen, sågs som en 

oundviklig process som leder till ökad trötthet och en tendens till att somna under dagen. 

Respondenterna skapade därmed utrymme under sina dagar för att hinna med att sova en 

stund och bygga upp energin. Att sova under dagen sågs som en oundviklig konsekvens av 

åldrande, tillsammans med kroppen fallerade. De äldre som accepterade en sovstund under 

dagen lärde sig även att lyssna på sina kroppsliga behov och var bekväma med att släppa 

kontrollen och ge efter för sina (trötta) kroppar (Venn & Arber, 2011).  

 

Åldrandets process och förkroppsligande går ibland obemärkt och tyst förbi, 

respondenterna i Laz (2003) studie talade tillexempel om många faktorer förutom 

kropparna. Men vid andra tillfällen är åldrandet och förkroppsligandet mycket synligt och 

framträdande. I bästa fall så samarbetar kroppen och vi kan för tillfället ta det för givet, 

men i värsta fall gör inte våra kroppar som vi vill och de påminner oss om sin närvaro. 

Några av Laz (2003) respondenter beskrev hur sjukdom eller skada gjorde dem fullständigt 

medvetna om hur de var förkroppsligade. De beskrev hur de kunde upptäcka eller bli 

påminda om hur psykisk hälsa eller sociala möjligheter är kopplade till det fysiska jaget. 

Hur människor använder dessa påminnelser, på vilket sätt de tolkar faktumet av en 

sjukdom eller skada och vilka strategier de använder för att hantera det är väldigt 

varierande. En del kan ge upp hela sin vardag pga. en sjukdom eller skada, medan andra 

fortsätter som vanligt och tillåter inte att sjukdomen/skadan hindrar dem från att fortsätta 

leva som ”vanligt” (Laz, 2003). Den fokusering som finns på aktivitet är tätt sammanflätat 

med våra sociala och kulturella representationer av åldrande. Diskurser om åldrandet 

påverkar inte bara vad folk tycker om sin egen åldrandeprocess, utan också det sätt på 

vilket regeringarna och samhällena genomför och upprätthåller ojämlika maktförhållanden 

(Mendes, 2013). Alla måste vi lyssna till oss själva och hur vår kropp mår. Våra kroppar 
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formar oss, men den bestämmer inte vilka vi är, vad vi gör eller hur vi agerar vår ålder 

(Laz, 2003).  

4.4 Attityder mot äldre och åldrande 
Kogan (1977) har påpekat att i många av de tidigare forskningarna som har gjorts om 

attityder till äldre har man använt attitydbegreppet som en omedveten blandning av bland 

annat känsloaspekter och föreställningar eller kunskaper om de äldres förhållanden och 

egenskaper. I svenska attitydundersökningar kan man finna följande påståenden: att äldre 

helst vill vara för sig själva, att de flesta äldre är klena och sjuka och att äldre är mycket 

ensamma. Det här är en stereotyp uppfattning om äldre som för de flesta äldre inte 

stämmer. Dock kan en stereotyp bild vara mer eller mindre sann eller falsk. Det som 

händer är att vi har en benägenhet att se de äldre som en homogen kategori där alla är lika 

och det är något som alla forskningsresultat ger oss en anledning att undvika. Villkoren för 

åldrande är olika för olika individer (Tornstam, 2005).  

Då det handlar om den känslomässiga aspekten av attityder har studier visat att vi för det 

mesta inte uttrycker några öppna negativa känslor mot äldre, vi tycker snarare synd om 

dem. Dock har man funnit att inställningen till äldre kan vara något mindre positiv om man 

ställer frågor om den känslomässiga inställningen till ospecifika personer. Om frågorna 

riktas mot någon specifik släkting är inställningen mer positiv (Tornstam, 2005).  

Tornstams (1985) undersökning visar att det mest av allt är människors beroende som leder 

till en negativ uppfattning om personen i fråga, även sjukdom och arbetslöshet bidrar till 

detta. Han menar att man som beroende inte uppfyller samhällets förväntningar som 

oberoende, produktiv och hälsosam och uppfattas då istället som svag och oattraktiv 

(Tornstam, 2005). 

4.7 Levnadsberättelse  
Äldreomsorgen använder sig av levnadsberättelser då nya personer kommer till boendet för 

att få en bild av dem. Bäst är det om individen själv kan berätta, eller om persoens 

make/maka kan. Kan inte de berätta får någon annan nära anhörig berätta om individen för 

att ge en bild av personen – hur hon/han vill ha det, tycker om eller inte och så vidare så att 

personalen kan bemöta personen på bästa sätt. Levnadsberättelsen ska fungera som ett 

underlag för personalen. Ibland kan det ske att en dotter/son har fyllt i berättelsen och att 

det inte alls stämmer överrens med den äldres tycke och tanke idag. Det finns en risk med 

levnadsberättelser om man slutar fråga vad individen själv vill. Det är vanligt att man på 

äldreboende skriver listor som till exempel vad en person vill ha till frukost, så att alla vet 
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vad personen vill ha. Men om man slutar fråga så kanske personen själv inte vågar säga att 

de ändra sig, samtidigt som det förmodligen inte är hållbart att personalen hela tiden ska 

fråga varje boende vad de vill ha till frukost varje morgon. Att ha kunskap om den äldres 

privatliv för att kunna anpassa vården till individen kan bli ett moraliskt dilemma för 

personalen. Vårdpersonalen måste vara uppmärksam på förändringar hos den äldre och 

försöka förstå varför de förändras. Exempelvis om en äldre som alltid vill gå på promenad 

helt plötsligt inte vill gå på promenad. Beror det på att personen blivit äldre, tröttare och 

sjukare så att hon/han inte orkar eller beror det på att personen blivit nekad promenad så 

pass många gånger att hon/han har anpassat sig till boendet och dess rutiner (Harnett, 

Jönson & Wästerfors, 2012).  

5. Teoretiska perspektiv 

5.1 Aktivitetsteorin 
Det är svårt att säga att aktivitetsteorin är en teori i egentlig mening, det handlar snarare 

om ett grundläggande synsätt som återgår i det interaktionistiska grundperspektivet. Redan 

i början så baserades den socialgerontologiska forskningen på antagandet att gott åldrande 

vad kopplat till aktivitet. Man var övertygad om att den åldrande individen har samma 

behov och önskningar som han/hon hade som medelålders. I och med detta menar man i 

aktivitetsteorin att det är viktigt att vara aktiv i social samvaro med andra människor även 

då man är äldre. Det bör också vara viktigt att skapa nya roller för att ersätta de förlorade 

yrkesrollerna via familjeliv, föreringar och samhällsliv för att den äldre ska kunna ha en 

positiv uppfattning om sig själv. Åldrandet innebär ofta en rad förluster av olika slag, det 

är därför enligt aktivitetsteorin viktigt att motverka dessa förluster via att hålla sig så aktiv 

som möjligt (Tornstam, 2005). Aktivitetsperspektivet har haft ett stort inflytande på svensk 

äldreomsorg. Att fysisk aktivitet förbättrar hälsan är tämligen bevisat, muskler som tränas 

blir starkare. Mer komplicerat är det när det gäller de subjektiva upplevelserna. 

Aktivitetsteorin finner stöd i att fysiska och sociala aktiviteter och engagemang i 

organisationer har bevisats påverka den äldres upplevelse av välbefinnande i en positiv 

mening (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012).  

Kritik mot teorin är att man inte har kunnat bevisa att aktivering är avgörande för ett gott 

åldrande samt att definitionen av aktivering är problematiskt (Harnett, Jönson & 

Wästerfors, 2012). 
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5.2 Disengagemangsteorin 
År 1960 kom disengagemangsteorin, av sociologen Elaine Cumming och 

utvecklingspsykologen William Earl Henry (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012), som 

hade helt nya antagandet jämfört med aktivitetsteorin. Denna teori ser helt annorlunda på 

aktivitet och menar att det goda åldrandet innebär att man inte har samma behov och 

önskningar som i sina yngre dagar. Inom disengagemangsteorin menar man att människor 

har en genetiskt nerlagd drift att lösgöra sig från samhället när vi blir äldre. Man menar att 

det går hand i hand med att samhället stöter ut de äldre. Processen antas enligt teorin vara 

både funktionell och oundviklig, som en förberedelse för döden lösgör sig den äldre från 

samhället. Teorin menar att det är en naturlig process som är förenat med tillfredställelse 

och inre harmoni, inte otillfredsställelse och obehag (Tornstam, 2005).  

Disengagemangsteorin har inte haft en så stor roll inom svensk äldreforskning, med den 

stämmer in på föreställningar och erfarenheter som många har (ibid.) 

Kritik mot disengagemangsteorin är att den legitimerar och marginaliserar och skapar 

passivering. Stöd saknas för visa att människor som är disengagerad är nöjda, teorin 

riskerar därmed att bidra till andrafiering – där äldre ses som annorlunda i förhållande till 

yngre. Teorin kan också legitimera ageranden som annars skulle uppfattas som inkorrekt, 

till exempel att låta en äldre person sitta ensam på rummet hela dagen. Som enligt 

disengagemangsteorin skulle vara bra då personen skulle få dra sig tillbaka och följa den 

naturliga processen. Teorin har också kritiserat för att inte ta hänsyn till individuella 

skillnader (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012:83). 

5.3 Signifikanta andra 
Individers identitet skapas i en social interaktionsprocess där vissa individer är viktigare 

interaktionspartners än andra – dessa kallas signifikanta andra. Make/maka, barn eller 

kamrater är exempel på signifikanta andra men detta är individuellt och ser olika ut för alla 

och det kan också förändras över tid. Det finns också interaktionspartners som inte är 

länkat till något speciell individ, utan en mer generaliserad motpart. Till exempel när vi 

tänker ”hur man gör i den här situationen” eller ”vad folk ska tro” – ”man” och ”folk” är en 

motpart som uttrycker våra uppfattningar och värdemönster i samhället. Denna 

interaktionspart kallas den generaliserade andre som också påverkar individers identitet. 

Attityderna, värdemönstren och normerna som den generaliserade andre uttrycker påverkar 

jaguppfattningen hos individer. Exempelvis möts äldre människor oftast utav en ”tycka-

synd-om” attityd vilket kan påverka självuppfattningen negativt och underlåtande. Därmed 
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kan äldre personer värja sig från att uppfatta sig själv som gammal för att komma undan de 

negativa attityder som förknippas med ålderdom (Tornstam, 2005).  

6. Metod 

6.1 Forskningsdesign  
Som metod till studien valde jag kvalitativ intervju. Kvalitativ forskning lägger betoning 

på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt, man inriktar sig på den intervjuades 

ståndpunkt. Intervjuformen tillåter intervjun att röra sig i olika riktningar vilket gör att man 

får kunskap om vad intervjupersonerna upplever vara viktigt och relevant. Kvalitativ 

intervju ger detaljerade och fylliga svar (Bryman, 2011). Med den motivationen anser jag 

att kvalitativ metod var rätt val till mitt arbete då det fokuserar på vårdpersonalens 

resonemang och upplevelser. Syftet med intervjuerna är att ge en mer personlig koppling 

till det som framkommit i tidigare forskning. Jag valde att intervjua tre anställda 

undersköterskor på ett äldreboende som arbetat några år och har en yrkeslivserfarenhet. 

Jag valde en semistrukturerad intervju för min datainsamling. Det innebar att jag innan 

intervjuerna skapade olika teman som skulle tas upp under intervjun och ett antal frågor 

som jag utgick ifrån (se bilaga). Genom detta val hade respondenterna ganska stor frihet att 

svara på sitt eget sätt (Bryman, 2011).  

6.2 Urval  
Mina respondenter valdes genom ett bekvämlighetsurval där respondenterna består av 

personer som vid tillfället var tillgängliga för mig (Bryman, 2011). Genom ett 

bekvämlighetsurval kan man få respondenter som ger intressanta svar och en bra 

svarsfrekvens. Problematiken kan vara att det inte går att generalisera resultatet (ibid.). Jag 

valde att utföra mina intervjuer på ett äldreboende i min närhet, då uppsatsens omfattning 

och tid är begränsad. Vid kontakt med boendet efterfrågade jag hur många som kunde 

tänka sig ställa upp på intervju under de två dagar som jag disponerat tid för intervjuer. Det 

var tre personer ur personalgruppen som ställde upp och hade tid för intervju. 

Kriterierna jag hade på respondenterna var att de skulle vara anställda, arbetat ett antal år 

och i och med det ha erfarenhet av yrket.  

6.3 Intervjuernas genomförande 
Jag kontaktade ett äldreboende och informerade om vem jag var och min uppsats och 

frågade enhetschefen på boendet om det vore möjligt för mig att få intervjua personalen. 

Enhetschefen tyckte att det verkade intressant och skulle vidarebefordra önskan om att få 



 
 

12 
 

intervjua personalen till arbetsgruppen. Efter några dagar återkom enhetschefen till mig 

och berättade att hon hade tre frivilliga som kunde ställa upp på intervjun.   

Bryman (2011) skriver att de etiska principer som gäller för svensk forskning är: 

Informationskravet, där forskaren ska informera involverade personer om forskningens 

syfte och att respondenterna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten 

att hoppa av om de önskar. Samtyckeskravet, respondenterna får bestämma över sin egen 

medverkan. Konfidentialitetskravet, personuppgifter om respondenterna ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet, informationen som inkommer från 

respondenterna får endast användas för forskningssyftet som man informerat om.  

Intervjuerna genomfördes den 12:e Maj samt 13:e Maj 2014 på äldreboendet, i enskilda 

samtal med respondenterna. Vi fick sitta i personalens fikarum medan de andra arbetade så 

att det var endast jag och respondenten i rummet. Samtalen bandades. Intervjuernas längd 

varierade lite mellan de olika respondenterna men de varade i cirka 30-45 minuter. Mötena 

inleddes med att jag presenterade mig själv och mitt syfte med uppsatsen enligt 

informationskravet. Jag berättade även om mina tidigare erfarenheter inom äldreomsorgen 

för att börja samtalsämnet och skapa ett förtroende hos den intervjuade. Jag informerade 

också om att allt material ska hanteras med sekretess och att intervjun skulle spelas in. 

Namnen på respondenterna är påhittade och deras ålder har skrivits i åldersblock för att 

bevara respondenternas personuppgifter konfidentiellt. Även respondenternas arbetsaktiva 

år inom äldreomsorgen kommer att presenteras i ungefärliga år för att det ska förbli 

anonymt enligt konfidentialitetskravet.  

6.4 Litteratursökning 
Jag genomförde artikelsökningar på databasarna Academic Search Elite och ProQuest 

social sciense, sökorden som användes var Ageing, Active ageing, Activity, age och Older 

people. Via artikelsökningarna kunde jag skapa mig en uppfattning om tidigare forskning 

och i vilken omfattning den fanns (Backman, 2008). Vid alla sökningar valde jag att söka 

artiklar som var Peer-reviewed. Jag läste igenom de abstrakt som berörde mitt ämne. Efter 

att ha läst cirka 15-20 abstrakt och artiklar fann jag tre artiklar som jag valde att använde 

mig av.  

I mitt uppsatsskrivande har jag även fått tips av min handledare om några artiklar som jag 

sedan använt mig av i uppsatsen.  

Till största del i min tidigare forskningsdel har jag använt mig av facklitteratur som jag 

funnit via universitetets bibliotek.  
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6.5 Databehandling 
Vid varje intervju tillfälle använde jag mig av, som tidigare nämnt, en bandspelare för att 

spela in intervjuerna, inspelningarna transkriberades sedan. Jag gjorde en innehållsanalys 

av informationen utifrån intervjuguidens teman – inledning, rutiner, aktivering, social 

samvaro, attityd/syn på de äldre samt personalens dilemman. I varje tema lyfte jag fram 

respondenternas resonemang, sammanfattade det de svarade liknande och lyfte fram det 

som skiljde sig emellan vårdpersonalen.  

I resultatdiskussionen jämför jag respondenternas svar med den tidigare forskningen, vad 

som samstämmer och vad som skiljer sig åt och kopplar det till de tre teorierna – 

disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra.  

6.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och valididitet är kriterier för att mäta kvaliteten i en forskning. Begreppen 

används mest inom kvantitativ forskning, då det kan vara svårt att anpassa dem till 

kvalitativ forskning. Reliabilitet och validitets kriterier förutsätter att forskningen ska 

kunna komma fram till en absolut sanning av den sociala verkligheten. Inom kvalitativ 

forskning menar man istället att det finns flera beskrivningar av verkligheten, det blir 

därmed svårt att mäta (Bryman, 2011). 

Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kan genomföras på nytt och ge samma 

resultat, eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 

2011). Reliabilitet är svårt att visa i mitt arbete. Mitt syfte med arbetet var att undersöka 

vårdpersonalens resonemang om aktivering, social samvaro och de äldre. Deras svar gav 

mig deras bild av den sociala verklighet som de befinner sig i. Skulle studien upprepas på 

ett annat boende skulle svaren säkerligen bli annorlunda. Mitt syfte var inte att finna en 

absolut sanning, utan att ge en verklighetsbild till den tidigare forskningen. Hade det 

funnits mer tid till studien samt fler respondenter hade jag kunnat öka reliabiliteten en 

aning, men som sagt har det inte varit mitt fokus.  

Validitet har avsikten att visa trovärdigheten, överförbarheten, pålitligheten och 

konfirmeringen i en forskning (Bryman, 2011). I mitt arbete är det samma med validiteten 

som med reliabiliteten. Då jag intervjuat tre personer på ett äldreboende är det svårt att 

kunna säga hur sannolika resultaten är. Resultatet kan förmodligen inte överföras till andra 

kontexter då miljöerna och situationerna på äldreboende skiljer såg åt på olika boenden i 

olika delar av landet. Att resultatet skulle bli detsamma även vid ett annat tillfälle är även 

osannolikt då verkligheten på äldreboendet hela tiden förändras. Konfirmering syftar till att 
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forskaren har haft kontroll över sina värderingar och att värderingarna inte påverkat 

resultaten. Jag har i mitt arbete försökt att lyfta bort mina egna värderingar genom att 

transkribera respondenternas svar och återberätta dem i arbetet. Jag är medveten om att 

mina värderingar inte går att ta bort fullständigt men jag har strävat efter det.  

7. Undersökningens resultat och analys 
Under den här rubriken kommer intervjuernas resultat att presenteras. Resultatet kommer 

att redovisas i de olika teman som intervjuerna formades efter, därefter kommer en analys 

av temat som genomförs med hjälp av tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

7.1 Presentation av respondenterna 
Anna: 48-52 år, har arbetat 28 år inom äldreomsorgen.  

Pia: 37-41 år, har arbetat 18 år inom äldreomsorgen.  

Maja: 31-35 år, har arbetat 14 år inom äldreomsorgen.  

7.2 Inledning 
Anna började sitt arbete inom äldrevården som sommar vikarie på ett äldreboende. Efter 

högstadiet sökte hon vill vårdlinjen på gymnasiet men hon kom inte in, hon fortsatte ändå 

att arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. Hon tyckte att det är roligt och intressant 

att arbeta med äldre och hon fastnade för yrket. Sedan har det som hon säger ”bara rullat 

på då jag tyckte det var roligt”. Anna säger att det positiva med yrket är att man får så 

mycket tillbaka av de äldre. Dementa personer intresserar Anna mest, hon tycker om 

utmaningen och att lära sig om diagnosen.  

Pia berättar att hon valde att arbeta inom äldreomsorgen då hon trivs med att jobba med 

människor, det kändes rätt för henne. Hon uttrycker även att ”hjälpa och vårda är mitt 

kall” och det är det hon vill arbeta med. Anna berättar vad som är positivt med yrket:  

”… det är ju att man får hjälpa dem, man får ju så mycket tillbaka genom att de är tacksam 

över att de får hjälp och så är det ju… det är ju varierande också. Det är ju inte bara 

vårda man får ju även liksom ha roligt med som, spela spel, ut och gå, sitta ute med dem 

på sommaren, det är ju det som är skönt tycker jag” 

Maja berättar att hon nog egentligen inte valde att arbeta med äldre, utan att det bara blev 

så då hon tyckte att arbetet var kul och givande. Hon arbetade inom äldreomsorgen då hon 

var ung och de fick prova på olika yrken i skolan och det var på grund av den erfarenheten 

hon valde att gå omvårdnad på gymnasiet. I utbildningen fastnade hon för äldrevården då 

de utförde sin praktik. Maja säger att det hon tycker är mest intressant med äldrevården är:  
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”Det är nog faktiskt, ja åldrandet, det naturliga åldrandet i sig är ju faktiskt intressant. 

Men även dementa människor tycker jag är intressant” 

Maja tycker att det är givande att arbeta inom äldrevården då man får hjälpa andra 

människor och får mycket tillbaka från de äldre.  

 

Alla respondenter svarar enigt om vad som är mindre bra med att jobba inom 

äldreomsorgen. De säger att det kan vara fysisk tungt då det kan vara tunga lyft, men att 

det idag är lättare då det finns hjälpmedel. Arbetet kan vara psykiskt tungt, allra helst i 

arbetet med de dementa, då de äldre kan vara skrikiga, arga och svåra att hantera.  

7.3 Rutiner 
Alla respondenter berättar att en vanlig arbetsdag börjar med att alla samlas och får en 

rapport från natt personalen. Sedan börjar man sitt arbete, som prioriteras efter den äldres 

önskemål och behov. På morgonen ska alla upp ur sängen, tvättas, klä på sig, äta frukost, 

bädda sängen och tömma sopor med mera beroende på hos vem de är hos och vad den 

boende har för behov. Så rullar det på tills morgon rutinerna är klar. Sedan ska alla få 

lunch och efter det kanske de vill på ett toalettbesök, vila lite och oftast har personalen en 

städning hos någon. Finns det tid på eftermiddagen försöker personalen aktivera de äldre 

beroende på om de orkar och vill. Mot kvällen så ska de äldre ha middag och sedan ska de 

ha hjälp med mediciner och komma i säng. Arbetet aldrig tar slut, det rullar på och det 

finns alltid något att göra. Respondenterna uttrycker att arbetet fungerar bra, det som kan 

göra att en dag fungerar mindre bra är om någon av de äldre gör illa sig eller blir sjuk och 

därmed behöver mer omvårdnad och tid av personalen.  

Alla respondenter uttrycker att personalen har möjlighet till att gå utanför rutinerna.  

Pia säger: ”Är de trött på morgonen och inte vill kliva upp, ja men, sov en stund till då. Det 

är ju inte mer än så, för jag menar det finns ju ingen som måste kliva upp om de själv vill 

ligga” 

Anna säger att om man ska gå utanför rutinerna och göra ”någonting extra” med de äldre 

så är det ofta på eftermiddagarna som den tiden finns. Då försöker personalen se till att de 

äldre kommer ut en stund. Anna säger också att om någon av de äldre vill komma ut en 

dag så prioriteras det oftast, hon menar att man inte kan säga att städningen är viktigare än 

deras önskan.  

Alla respondenterna anser att personalen har mycket självbestämmande i sitt arbete, men 

det är ändå hela tiden är den äldre som bestämmer hur denne vill bli hjälp. Personalen kan 
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ha sina åsikter, men i slutänden är det den äldre som avgör och bestämmer mer än 

personalen. Maja säger att:”… vill min boende inte göra någonting och den är i sitt fulla 

sinnes bruk och förstår innebörden i det hela då tvingar jag aldrig den till något. Så det är 

bara ytterst sällsynta fall då man kanske är tvungen att liksom tvinga, jo det gör man ju om 

det är någon dement person som hamnat i någon konstig situation när man är tvungen att 

ta den ur det. Annars gör vi aldrig det. Inte här. Utan då får de bestämma” 

7.4 Aktivering 
Alla respondenter anser att aktivering är viktigt, men att det måste ske i den mån den äldre 

själv vill, kan och orkar. De planerade aktiviteter som finns på boendet är bingo, musik 

café och gudstjänst som brukar vara en gång i månaden. Varje vecka har boendet gympa 

för dem som vill och fredagsfika i gemenskap.  

Anna tycker aktivering är viktigt men att det beror lite på vad man menar med aktivering. 

Hon menar också att för de äldre på boendet är det ibland aktivt nog att ta sig till och från 

lunch och middag, men att man kanske inte tänker på det, och att det: ”… kan vara mycket 

nog för en gammal människa och få klä på sig själv för sen orkar man inte så mycket mer, 

man har inte så mycket mer energi” 

Pia tycker inte att aktivering är det viktigaste på deras boende, allra helst då de boende är 

närmare 90 år. Det viktigaste är att de mår bra och får hjälp med det de behöver, de 

behöver inte aktiveras hela tiden och det orkar de heller inte, men de ska ha något att göra 

om de själv orkar och vill, det får de bestämma själva.  

Maja tycker att aktivering är viktigt, i den mån de äldre själva vill, hon säger:”… det har 

ju blivit väldigt poppis just nu i dagens samhälle och det är bra att folk ska aktiveras och 

äldre dom ska motionera men i den utsträckning de vill”. 

Maja tycker att de äldre ska aktiveras, om det så bara handlar om att se en film så kan det 

vara aktivering nog för den äldre menar hon. Aktivering ska finnas tillgängligt för den som 

vill.  

Alla respondenter svarar att det är personalen som i störst utsträckning bestämmer vilka 

aktiviteter som ska finnas tillgängliga för de äldre, det är personalen som vet vad som 

fungerar bäst och vad som kan tänkas passa de äldre. De finns även ett råd som är 

engagerad i de äldres aktivering och planerar exempelvis bingon. Personalen försöker även 

att tillgodose om någon av de äldre har något önskemål.  
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7.5 Social samvaro 
Anna anser att social samvaro är viktigt och att det är något som sker dagligen: ”Ja, 

absolut och den har man ju dagligdags. Den liksom blir ju på automatik den när man är 

hos dem… sen kan det ju vara en extra grej här på eftermiddagen, man kanske får till och 

med lite fika och då kan man ju sitta med som och prata en stund då” 

Anna menar att personalen hela tiden samtalar då man är inne i deras lägenheter och 

hjälper de äldre. Det blir sällan tystnad mellan den äldre och personalen. En del har mer 

behov av att få prata utan att något annat stör, då försöker personalen tillgodose detta och 

tid brukar finnas för det.  

Pia säger att social samvaro är viktigt: ”Jo men det är viktigt, att man sätter sig ner och 

pratar med dem och så här och det gör vi ju. Det gör man ganska ofta. Fast det blir kanske 

inte så långa stunder… för det är ju det som är roligast egentligen”. Pia tycker att det är 

intressant att samtala med de äldre och det blir ofta att hon sätter sig med dem och pratar så 

fort hon har tid. Det är en garanti på boendet att de äldre ska få social samvaro, de äldre har 

rätt till det. De äldre är tilldelad en kontaktperson i personalen som ska se till att den äldre 

får den samtalskontakt som de har rätt till. Även om de är tilldelade kontaktpersoner så 

samtalar ändå alla med alla.  

Maja tycker att social samvaro med de äldre är jätte viktigt. Det är dock viktigt att se till 

individen som man tar hand om, för det kan ju vara mer eller viktigt för honom/henne. Om 

den äldre vill ha social samvaro tycker Maja att de ska få det, det är viktigt att få. Maja 

säger att den sociala samvaro som finns för de äldre är via personalen, det är de som är 

tillsammans med de äldre hela dagarna. Personalen försöker i största mån att samla de 

äldre på boendet, för att de ska skapa en gemenskap och samtala med varandra också. Men 

det blir inte så mycket eller så långa stunder då de äldre fort blir trött, säger Maja. Maja 

anser att det är de äldre som bestämmer i vilken utsträckning de ska ha social samvaro, de 

kan larma när de vill och personal finns på plats hela tiden. Maja berättar att: ”Många 

gånger så behöver man bara vara tyst, en del vill oftast att man kanske inte pratar med 

dem, vi har en som bara tycker om att vi sitter där och så brukar han luta sig mot en som 

en kudde såhär, att någon är där, en människa” 

7.6 Attityd/syn på ”de äldre” 
Anna tror att när man blir äldre så startar en process. Hon menar att man i ålderdomen inte 

kommer vilja duscha varje dag tillexempel, som man gjorde när man var ung. Hon säger: 

”när man bli äldre blir man mer frusen och man sitter mera still… jag tror inte man orkar 
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hålla på. Jag tror, att för många är det ju jätte jobbigt bara att kliva upp, få på sig 

kläderna, äta frukost och kanske läsa tidningen. Sen kanske man vill lägga sig en stund på 

soffan, man vill inte hålla på och plantera nå blommor”. Anna menar att man blir mer 

stilla och orkeslös i ålderdomen, men att det också finns pigga äldre som är lika aktiv som 

när de var ung vilket också är bra. Anna menar att de flesta hamnar i den processen och att 

det är ett normalt åldrande. Anna anser att de flesta äldre lever för sina anhöriga och att det 

är det som ger dem lycka i livets i äldre dagar.  

Anna säger: ”För hur det än är så hela kroppen mattas ju av, alla organ, hjärnan alltihop 

är ju liksom på väg åt ett håll. Och då tror jag många gånger att de behöver sitt lugn och 

ro. Dom vill inte ha radio eller tv på, andra vill ha radio på, men många dom orkar inte. 

Orkar inte ta in, det blir för mycket information” 

Pia tycker att de äldre har mycket att ge, de har levt ett helt liv och de har mycket att 

berätta som hur det var förr och så vidare. Hon tycker att det är väldigt intressant att lyssna 

på de äldres historier.”… alla är så himla gulliga och roliga och man kan nästan umgås 

som kompisar, eller ja fast på jobbet då, fast man liksom skrattar och har roligt liksom. 

Jag trivs jätte bra att jobba med äldre”, säger Pia.  

Maja säger: ”Jag skulle beskriva dem som charmiga, tokiga på ett positivt sätt dom är, 

och livsglädje skulle jag vilja säga också”. 

Maja tycker att personalen är glada mot de boende, trevliga och snälla. Personalen har 

väldigt roligt tillsammans med de äldre, de skrattar mycket tillsammans. Maja upplever att 

alla som jobbar på boendet trivs med sitt jobb. Maja anser att det är viktigt att personalen 

finns tillgänglig för de äldre. De äldre kan vara ganska utsatta i sin ålderdom, de kanske är 

sjuka och inte känner sig riktigt hemma på boendet. Personalen blir då viktig för dem, det 

är viktigt att den äldre känner sig trygg på boendet.  

Anna säger att personalen alltid är snäll och trevlig mot de äldre, då man arbetar med 

människor så måste man ha respekt gentemot dem. Man måste hjälpa de äldre så gott man 

kan med det de har behov av och bemöta dem på rätt sätt. Anna säger att det många gånger 

kan vara förnedrande för de äldre att ligga i sängen och bli tvättad av personalen då de 

själva inte klarar av det, hon menar att man då måste kunna bemöta den äldre på så vis att 

situationen blir bekväm för dem. 

Pia tycker att personalen har en bra attityd mot de äldre och bemöter dem bra. Pia anser att 

personalen är viktiga för de äldre då det är personalen som hjälper de äldre. Att personalen 

alltid finns där för de äldre, att de kan larma och att de alltid får hjälp och stöd. Personalen 

kan också bli de äldres ända kontakt om de inte har så många anhöriga eller om de bor 
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långt borta. Pia berättar att många av de äldre brukar säga ”vad skulle jag göra utan er” till 

personalen, vilken hon menar tyder på att personalen är viktiga personer i deras liv.  

7.8 Personalens dilemman 
Anna uttrycker att hon ibland får gå på sin egen magkänsla i sitt arbete. Om den äldre inte 

kan uttrycka hur han/hon vill ha det eller inte kan veta vad som är rätt eller fel så måste 

personalen gå till sig själv och tänka hur hade jag vilja ha det och utgå från det. När de 

tvättar och klär på de äldre så måste det ske med värdighet, att personalen tänker på att det 

ser ordentligt ut och att de äldre är rena och fina.  

Integritet är ett dilemma för personalen ibland tycker Anna. Att man måste tänka till och 

vara försiktig med hur man behandlar de äldre och vad man säger till dem. Det kan också 

vara svårt att bemöta de äldre då de är ängslig och ledsen och att försöka lugna dem i 

sådana situationer. Även att få vissa till att göra saker som de inte vill är svårt, anser Anna. 

Som tillexempel är det många av de äldre som inte tycker om att duscha men personalen 

vet att det är för deras egna bästa att duscha och sköta hygien. Det kan då vara svårt att 

överväga hur mycket man ska övertala eller tvinga dem till det.  

Pia tycker inte att man kan använda sig av den gyllene regeln (behandla andra som du själv 

vill bli behandlad) i alla lägen inom äldreomsorgen. Hon menar att hon kanske har en 

konstig syn på hur hon vill bli behandlad, som inte alls stämmer in på hur den äldre vill ha 

det. Sedan menar Pia att det är skillnad på henne och tillexempel Olle 90 år. Pia tycker 

istället att man måste lära känna den äldre för att kunna bemöta honom/henne på bästa sätt, 

för då vet man hur den personen vill ha det.  

Maja tror att man utgår mycket från hur man själv vill bli behandlad när man tar hand om 

de äldre. Eller så brukar hon tänka att det var hennes mamma eller pappa som hon tog hand 

om, eller hennes egen mormor eller morfar, hur hon skulle vilja att personalen bemötte 

hennes släktingar. Hon tror att man genom att tänka så ger den äldre det lilla extra, man 

lägger till håret extra fint tillexempel. Att tänka på det viset är viktigt inom alla yrken och 

även i privatlivet tror Maja.  

 

Alla respondenter tycker att det är bra att ha så mycket information om den äldre som det 

går när de kommer till boendet, men att den äldre själv bestämmer hur mycket och vad 

personalen ska veta.  
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Maja säger: ”Men det är ju bra för oss att veta viss information om deras bakgrund utifall 

den boende är dement eller så där för då kan ju vi relatera till saker som den gör, som 

någon kanske tycker är knasigt men som kanske bara är rent logiskt” 

Anna förklarar att många av de boende är dementa eller glömska och att om personalen 

har en bra bakgrundsinformation så kan de lättare förstå när den äldre talar om gamla 

minnen tillexempel, även rätta dem om de glömmer bort hur det är idag. Det är bra och 

veta vart den äldre har bott, vad syskon, föräldrar, maka/make heter etc. vad de gjort 

tidigare i sitt liv och vad de är intresserade av. Det har personalen nytta av i samtal och 

behandling av den äldre. 

 

Pia svarar på frågan om hon tror att personalen påverkar de äldre: ”Jo men det tror jag att 

man påverka lite grann i alla fall. Att om man är trevlig och glad så säger som ju det när 

man kommer med ’åh vilken tur att du kommer, att det var du som kom’ då känner man ju 

själv att man bli glad om de uppskattar en och så”.  

Maja tror att personalen har en stor påverkan på de äldre. Tillexempel påverkas de äldre 

beroende på hur hon är när hon kommer in till dem. Så ibland måste personalen kunna ta 

på sig ett ”pokerface” ifall man har en dålig dag tillexempel. Men Maja säger också att om 

man känner den äldre så kan man erkänna för dem att man har en dålig dag, de har 

förståelse för det. Men hon tror inte att personalen påverkar dem i olika frågor tillexempel, 

har den äldre bestämt sig så har hon/han det, det kan inte personalen påverka.  

Anna tror och tycker att hon själv försöker påverka de äldre på så vis att hon lättar upp 

stämningen. Hon försöker vara glad och lättsam när hon arbetar och göra vården till en 

rolig stund med de äldre. Då går allt lättare och det är mer positiv stämning.  

8. Resultat diskussion  
I arbetet har jag använt mig av två teorier som båda talar om aktiveringen där den ena 

teorin är aktivitetsteorin som enligt Tornstam (2005) menar att det är viktigt att vara aktiv i 

social samvaro med andra människor även när man är äldre (Tornstam, 2005). 

Aktivitetsteorin har sitt stöd i att fysiska och sociala aktiviteter och engagemang i 

organisationer har bevisats att påverka den äldres upplevelse i en positiv mening (Harnett, 

Jönson & Wästerfors, 2012). Universellt är aktivitet hos äldre någonting bra och studier 

visar fördelarna med psykisk och fysisk aktivering för äldre (Katz, 2000). Studier visar att 

de äldre ser en aktiv ålderdom som en god ålderdom med bra hälsa och frånvaro av 

sjukdomar (Bowling, 2008). En frisk kropp ses som en aktiv kropp och den aktiva kroppen 
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är inte bara nödvändig för sociala funktioner (Laz, 2003). I Venn och Arbers (2011) studie 

ansåg de äldre att sömn under dagen var lathet, slöseri med tid och at det fick emot deras 

arbetsmoral även om de kanske kände ett behov av sömn (Venn & Arber, 2011). 

Respondenterna i min studie anser att aktivering för de äldre är viktigt, men att det måste 

ske i den mån den äldre själv vill, orkar och kan. Aktiviteter finns tillgängligt på boendet, 

som tillexempel gympa en gång i veckan, där de äldre får delta om de vill. Men på det 

boendet som mina respondenter arbetade inom är de äldre gamla och orkeslösa, de flesta 

boende är närmare 80-90 år. Personalen menar att det för många på boendet är aktivering 

nog att ta sig upp på morgonen med alla morgonbestyr samt att ta sig till och från frukost, 

lunch och middag. För vissa räcker det med att läsa tidningen en stund eller sitta och 

samtala en stund, efter det är den äldre oftast så trött att de vill vila en stund. Har de äldre 

energi till och önskemål om att få aktiveras så prioriteras det av personalen om det går, 

som att tillexempel gå ut på en promenad.  

 

Respondenterna menar att de äldre på boendet är mycket gamla och i och med det så orkar 

de inte så mycket och blir trött bara av att ta sig från matsalen till lägenheten. En av 

respondenterna, Anna, berättar att hon tror att de äldre går in i en ålderdoms process. Hon 

menar att man i processen blir mer frusen och för det mesta vill sitta still och att vardagliga 

sysslor blir en stor kraftansträngning för de äldre. De är inte lika aktiva som de var när de 

var yngre. Anna ser processen som en del i normalt åldrande, att kroppen mattas av och att 

de behöver sitt lugn och ro. Det Anna är inne på samstämmer med den andra teorin som 

jag valt att använda i arbetet – disengagemangsteorin.  

Disengagemangsteorin menar att det goda åldrandet innebär att man blir mer passiv och 

inte har samma behov och önskningar av aktiviteter som när man var yngre. Man tror att 

människor har en genetisk drift att lösgöra sig från samhället och att processen är 

oundviklig och funktionell som en förberedelse för döden. Processen ses som naturlig och 

är förenat med tillfredställelse och harmoni (Tornstam, 2005). Studier visar på att denna 

teori i vissa fall överrensstämmer med de äldres uppfattning av ålderdomen. I Katz (2000) 

studie ansåg de äldre att det var viktigt att tidigare i livet vara aktiv och att ha bra vanor för 

att skapa förutsättningar för en bra ålderdom. Men i ålderdomen menade de äldre att man 

tidigt måste låta psyket ta styra över kroppen och att man i ålderdomen inte måste vara 

aktiv hela tiden och ha ett fullbokat schema (Katz, 2000). I ålderdomen upplever de äldre i 

stor utsträckning sämre sömn under nätterna vilket resulterar i en ökad trötthet under dagen 

vilket gör det svårare för den äldre att behålla sina dagliga rutiner och aktiviteter. I och 
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med detta valde en stor del av de äldre att sova under dagen för att bygga upp energin 

(Venn & Arber, 2011). Mina respondenter är eniga i att de äldre på boendet är gamla och 

mycket trötta, de uppger att de flesta är omkring 80-90 år vilket gör att de är orkeslösa. 

Personalen säger att ålder och aktiviteten varierar på boende beroende på vilka de har 

boende hos dem just då, men för tillfället är de gamla och sjuka. Respondenterna är inne på 

samma spår som forskningen att de äldre i ålderdomen inte har lika mycket energi. Det 

räcker med en promenad så behöver den äldre sedan vila en stund för att sedan orka ta sig 

till middagen.  

 

Enligt Harnett, Jöson och Wästerfors (2012) så förknippas dagens omsorgstagare, de äldre 

på boende, med låg utbildning, okunnighet, små krav och förnöjsamhet. I studier har 

vårdpersonalen beskrivit de äldre som passiva, beroende och ensamma med liten förmåga 

till egna initiativ (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012). Respondenterna i min studie har 

inte samma åsikt som i den ovan nämnda forskningen. Pia berättar att hon tycker att de 

äldre är gulliga och roliga och att hon (nästan) kan umgås med dem som kompisar, fast på 

jobbet. De skrattar och har roligt tillsammans, personalen och de äldre. Maja beskriver de 

äldre som charmiga, tokiga på ett positivt sätt och att de har en livsglädje. Alla 

respondenter använder sig av positiva ord och uttryck när de talar om de äldre.  

 

Tornstam (2005) skriver att individers identitet skapas i en social interaktionsprocess där 

vissa personer är viktigare interaktionspartners än andra. Interaktionspartnerna kallas även 

för signifikanta andra (Tornstam, 2005). Respondenterna i mitt arbete berättar om hur de 

anser att vårdpersonalen är viktiga personer för de äldre. Forskningen visar även att de 

äldre i många fall kan bli ensamma under sin ålderdom, kanske är personalen på boendet 

de ända personerna som de äldre möter och samtalar med. Vårdpersonalen kan då bli de 

äldres interaktionspartners och signifikanta andra som påverkar hur de äldre ser på sig 

själva. Som ovan sagt visar forskningen att äldre personer oftast beskrivs med negativa 

begrepp, till skillnad från det beskriver respondenterna i min studie de äldre med positiva 

begrepp. Kanske är det så att personalens goda relation till de äldre och den positiva attityd 

personalen har mot dem ger de äldre en positivare självbild och skapar en god cirkel på 

boendet. Tornstam (2005) menar att det utöver signifikanta andra finns en generaliserade 

andre som inte är länkad till någon speciell individ. Utan att det är attityderna, 

värdemönstren och normerna som den generaliserade andre uttrycker som påverkar 

jaguppfattningen hos individer. Exempelvis möts äldre oftast av en ”tycka-synd-om” 
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attityd vilket kan påverka självuppfattningen negativt och underlåtande (Tornstam, 2005). 

Som ovan skrivet möter respondenterna i min studie de äldre med en positiv attityd och 

tillskriver de äldre positiva egenskaper och personligheter. Respondenterna uttrycker att 

både personal och de äldre trivs med varandra och trivs tillsammans på boendet. 

Personalens bemötande och positiva syn på de äldre kanske ger de äldre en positiv 

självbild vilket skapar en bättre upplevelse av ålderdomen för de äldre.  

 

På ett äldre boende är både personalen och de äldre beroende av rutiner för att hålla 

ordning och för att kunna utföra ett gott arbete, men det är även viktigt att kunna gå utanför 

rutinerna. Rutinerna är oftast uppdelad i ”det som måste göras” och ”det där andra” – som 

kan vara en promenad, en samtalsstund eller läsa tidningen (Harnett, Jönson & Wästerfors, 

2012). Respondenterna svarar att de kan forma rutinerna på boendet utifrån sig själva och 

de äldre. Det som måste göras är att de äldre måste komma upp på morgonen och få sin 

hygienomvårdnad, få frukost, lunch och middag, få sina mediciner och den vård och hjälp 

som de är i behov av. Utöver det kan personalen gå utanför rutinerna, de uttrycker att de 

kan skjuta upp en städning om det är fint väder och om någon av de äldre vill ut och gå, så 

tar de städningen en annan dag. Personalen menar att den äldres önskningar går före sådant 

som en städning. Med ett gott samarbete mellan personalen så kan de lösa de flesta 

önskemålen och förändringarna under en dag. Vill en av de äldre sova längre en dag, så 

ändrar de helt enkelt rutinen och hjälper honom/henne senare och går till någon annan 

innan. De tvingar aldrig sina boende att göra något emot deras vilja. Det som kan göra att 

en arbetsdag och rutinerna fungerar mindre bra är om någon av de äldre skadar sig eller 

blir sjuk, menar personalen. Då kanske han/hon behöver extra vård och tid av personalen 

vilket kan gå ut över de andra. Harnett, Jönson och Wästerfors (2012) menar att det är 

resursbrist och underbemanning som gör att individualiserat omsorgsarbete hamnar i 

skuggan av rutinerna (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012). Behöver någon av de äldre 

extra mycket tid av personalen så kan man se det som att en personal försvinner från 

boendet, då hon kanske måste hjälpa en av den äldre hela förmiddagen. Då har de övriga i 

personalen inte mycket tid över till att ge de äldre ”det lilla extra” utöver rutinerna och ”det 

som måste göras”.  

 
Respondenterna uttrycker inga speciella dilemman i sitt arbete med de äldre. Inom ramen 

för aktivering och socialsamvaro så försöker personalen att tillgodose de äldres behov så 

mycket de kan. De kan skjuta upp en städning och istället gå en promenad tillexempel. 
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Social samvaro menar personalen att det pågår hela tiden, och har någon av de äldre ett 

större behov av att samtala så försöker de tillgodose detta. Aktivering och social samvaro 

ses inte som ett dilemma för respondenterna.  

Det som dock ses som ett dilemma av Anna är integriteten, att kunna utföra intimvård utan 

att den äldre ska känna sig obekväm eller förnedrad. Hon tycker även att det är svårt att få 

vissa av de äldre att göra något som de inte vill, exempelvis tycker många inte om att 

duscha. Men då personalen anser att det är för deras eget bästa så kan det vara svårt att 

motivera den äldre till en dusch då de vet att denne inte vill. Hur mycket man ska försöka 

att övertala eller ”tvinga” dem är svårt att överväga.  

Anna och Maja uttrycker att de ofta använder sig av sin magkänsla i sitt arbete och utgår 

ifrån sig själva i situationer då den äldre inte kan uttrycka hur han/hon vill ha det. Men Pia 

anser att det tankesättet kan vara lite problematiskt. Hon menar att hennes uppfattning och 

tyckte kanske skiljer sig i stor grad jämfört med vad exempelvis Olle 90 år tycker. Pia 

menar att man istället måste lära känna den äldre för att kunna bemöta personen på bästa 

sätt.  

9. Diskussion av resultat och slutsatser 
I forskningen om äldre och deras behov av aktivering och social samvaro kan man finna att 

resultaten är delad i två olika kategorier, dessa två kategorier är sammanlänkade med de 

två teorierna som jag valt i mitt arbete – aktivitetsteorin och disengagemangsteorin.  

Mina respondenter ser på social samvaro och aktivitet som viktigt, men i den mån de själv 

orkar och vill. Personalen befinner sig någonstans mitt emellan de två olika teorierna och 

synsätten. Personalen menar att det finns tid för social samvaro och aktivering till de äldre, 

allra helst på eftermiddagarna. Finns inte tid så kan personalen skapa tid genom att 

prioritera bort någonting annat såsom en städning och utföra städningen en annan dag 

istället. De äldres behov prioriteras.  

 

Laz (2003) menar att man genom att ändra de resurser vi tilldelar individer så kan man 

förändra hur människor agerar sin ålder (Laz, 2003). Mina respondenter skiljer sig från 

Harnett, Jönson och Wästerfors (2012) respondenter då de ser de äldre som glada och att 

de har livsglädje. Kanske är det så att personalen påverkar hur de äldre agerar sin ålder på 

det vis som Laz (2003) talar om. Genom att personalen är positivt inställda till de äldre och 

försöker att tillgodose deras behov av aktivitet och social samvaro i så stor utsträckning 
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som möjligt så är det kanske så att personalen påverkar de äldre så pass att de upplever en 

positiv ålderdom.  

 

Även om den personal jag intervjuade inte upplever någon brist på social samvaro eller 

aktivering på boendet, så kan jag inte svara på vad de äldre på boendet tycker. Det skulle 

vara intressant att även få in de äldres röst i arbetet. Jag har försökt att få in de äldres 

åsikter genom tidigare forskning. Som socialstyrelsens (2010) undersökning visar så anser 

de äldre att ålderdomshemmen brister i social samvaro och aktivitet. Vidare forskning vore 

att intervjua de äldre på samma boende för att höra deras röst gentemot vårdpersonalens. 

På så vis skulle man få fram huruvida deras åsikter samstämmer med varandra, eller om 

personalens resonemang är långt ifrån de äldres egna uppfattningar. Min uppfattning av 

personalen är att de har en bra relation med de äldre och att de hela tiden strävar efter att 

tillgodose de äldres behov och önskningar. Alla i personalen trivs med sitt arbete och vill 

att de äldre ska ha det så bra som möjligt. Men frågan är som sagt om detta 

överrensstämmer med de äldres åsikter och upplevelser? 

 

Det är svårt att komma fram till något konkret svar i mitt arbete, dels pågrund av att jag 

intervjuat tre personal på boendet och dels för att allt är individuellt och varierar beroende 

på den äldres hälsa och ålder. Men det som framkommit är att respondenterna anser att 

social samvaro är viktigt och att det förekommer hela tiden under en arbetsdag, men har 

den äldre ett större behov av social samvaro så försöker de att tillgodose detta. Aktivering 

ses också som viktigt men beroende på vad den äldre själv vill och orkar. Personalen anser 

att de boende är gamla och orkeslösa, men vill de gå en promenad eller fika så försöker 

personalen tillgodose detta. Tid för social samvaro och aktivering finns.  
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Bilaga.  
Intervjuguide 
Namn: 
Kön: 
Ålder:  
Yrkesroll:  
Antal yrkes år:  
Inledning 

• Varför valde du att arbeta inom äldreomsorgen?  
• Vad är det som intresserar dig inom äldreomsorgen? 
• Vad är det som är bra/mindre bra med att jobba inom äldreomsorgen?  

Rutiner 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  
• Vad finner du fungerar bra/mindre bra? 
• Hur mycket självbestämmande har du?  
• Hur mycket går du utanför ”rutinerna? Vad gör du då? 
• Hur mycket får den äldre påverka rutinerna?  

Aktivering 

• Hur ser du på aktivering av de äldre? (viktigt, mindre viktigt?) 
• Hur aktiverar ni era äldre? 
• Vilka får mest aktivering?  
• Vem bestämmer vilka aktiviteter som ska finnas?  

Social samvaro 

• Hur ser du på social samvaro till de äldre? (viktigt, mindre viktigt?) 
• På vilket sätt finns social samvaro tillgängligt för de äldre? 
• Vilka får mest social samvaro? 
• Vem bestämmer vilka och när de ska få social samvaro? 

Attityd/syn på ”de äldre” 

• Hur skulle du beskriva de äldre på äldreboendet?  
• Vilken attityd ser du att personalen har till de äldre? Vilken attityd har du? 
• Vad är viktigt för de äldre? 

Personalens dilemman 

• ”Den gyllene regeln” – behandla andra som du själv vill bli behandlad. Arbetar ni 
efter den?  

• Vilka etiska dilemman upplever du inom äldreomsorgen?  
• Hur mycket privat information vet ni om de äldre? Hur mycket är ni i behov av att 

veta?  
• Hur mycket tror du att du påverkar de äldre?  

Är det något mer du vill tillägga?  
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