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Abstrakt 

 
Antalet och andelen äldre ökar i vårt land och störst är ökningen bland dem över 80 år. I dessa 
åldrar är det vanligare än bland yngre att drabbas av sjukdom och funktionsnedsättningar och 
ha behov av hjälp och stöd. Sverige har en lagstiftning som lägger ansvaret för att äldre och 
funktionshindrade får det stöd de behöver på samhället men den hjälp som ges av anhöriga till 
äldre som bor hemma är till omfattningen mer än dubbelt så stor som den som ges av 
samhället och tycks dessutom öka. Kvinnor lever längre än män och blir ofta ensamstående i 
slutet av livet. Syftet med denna studie är att beskriva äldre kvinnliga rehabiliteringspatienters 
och närståendes uppfattningar om innebörden och betydelsen av socialt stöd för 
livstillfredsställelsen. Studien har genomförts med kvalitativ intervju med fyra äldre kvinnor 
under rehabilitering på en geriatrisk klinik och en uppföljande intervju cirka tre månader efter 
utskrivning från kliniken. I samband med uppföljningen har varje intervjuperson föreslagit en 
närstående, som de får stöd av, och även dessa har intervjuats. Viktiga faktorer för de äldres 
livstillfredsställelse är livet i sin helhet, så som det har gestaltat sig och finns i form av 
positiva minnen, förmåga att hantera förluster, att klara sig själv och att vara en del i ett 
sammanhang. Närstående betonar de äldres självständighet, sociala kontakter och rätt att få 
behålla en känsla av värde. Informella kontakter med familj och vänner upplevs mycket 
viktiga och erbjuder både emotionellt och instrumentellt stöd men om man i framtiden skulle 
få behov av hjälp med hygien och klädsel vill man ha hjälp av hemtjänst för att inte belasta 
anhöriga.  
 
Nyckelord: informellt socialt stöd, formellt socialt stöd, livstillfredsställelse, äldre kvinnor 
(80+) 
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1. INTRODUKTION 
Antalet äldre, framförallt i åldersgruppen 80 år och äldre, ökar (Socialstyrelsen, 2004a). 
Många fortsätter att leva sina liv självständigt långt upp i åren men man får räkna med att 
personer i denna åldersgrupp behöver vård och omsorg i större utsträckning än yngre 
(Thorslund, 1998). Bristande ekonomiska resurser leder till att färre men mer hjälpbehövande 
får del av samhällets tjänster och övriga blir mer beroende av andra alternativ, bland annat 
närståendes stöd (Socialstyrelsen, 2004a). Behovet av kunskap om äldres liksom närståendes 
situation och behov ökar. Mitt intresse är äldre kvinnor, som blivit föremål för geriatrisk 
rehabilitering på grund av ortopediska funktionshinder och deras tankar om socialt stöd, både 
formellt och informellt och om faktorer av betydelse för deras livstillfredsställelse. Jag vill 
också belysa stödgivande närståendes uppfattningar om livstillfredsställelse bland äldre och 
om socialt stöd. Valet av ett kvinnoperspektiv hänger samman med en tidigare studie om 
livskvalitet (Nilsson, Wiklund & Styrborn, 1997), där kvinnor med frakturer och ledproteser 
fick lägre värden än förväntat. Kvinnor lever längre än män och utgör en stor del av de 
vårdbehövande både inom sjukvård och kommunal omsorg vilket också motiverar ett intresse 
för att studera deras situation. Skillnader mellan kvinnor och män har tidigare förklarats av 
skilda biologiska mekanismer men på senare år har även sociokulturella förhållanden vägts in 
(Krantz, 2002).  

Studien är en del i ett större projekt som startades vid Geriatrikcentrum vid Akademiska  
Sjukhuset i Uppsala 1999 under ledning av leg. sjukgymnast, MD Anna Cristina Åberg. I 
detta projekt, som presenteras närmare i metoddelen, har faktorer som är viktiga för äldres 
livstillfredsställelse studerats. 
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2. BAKGRUND 
I detta avsnitt beskrivs olika sätt att se på åldrande och hur äldreomsorgen är organiserad i 
vårt land och i en del andra europeiska länder. Anhöriginsatser och anhörigstöd kommer att 
beröras. Särskilt intresse ägnas kvinnors situation.  

 
 

2.1. Åldrande 
När blir en människa gammal? En åldersgräns som använts är den då man får ålderspension, 
det vill säga vid 65 års ålder. Med ökande livslängd och större andel äldre har en indelning 
gjorts mellan yngre-äldre och äldre-äldre. I USA har den äldre befolkningen även delats in i 
near aged (55-64 år), young-old (65-74), old-old (75-84) och oldest old (85+ år) (Öberg, 
2002). Öberg (a.a. s. 49) anser att åldern äldre-äldre i Sverige snarast skulle räknas från 80-85 
års ålder. En åldersgräns där sannolikheten är hög för att människor behöver omsorg och vård 
på grund av nedsatt funktion och ohälsa ligger någonstans mellan 75 och 80 år (Thorslund, 
1998, Styrborn 1995).  

I en intervjuundersökning bland 15 hemmaboende 85-96-åringar fann Nilsson, Sarvimäki 
och Ekman (2000) att åtta av dem kände sig gamla och att erfarenheten av att känna sig 
gammal var förenad med fyra olika karaktäristika, nämligen att kunna ange tidpunkt för när 
man hade börjat känna sig gammal, att känna rädsla för hjälplöshet och oförmåga att klara sin 
livssituation, att inte känna igen sig själv som man var tidigare och att känna sig annorlunda 
än andra. 

 

2.1.1. En åldrande befolkning 
I Sverige var medellivslängden under andra hälften av 1700-talet knappt 34 år för män och 
knappt 37 år för kvinnor (Rosén & Haglund, 2002). År 2002 var den förväntade medel-
livslängden vid födseln 77,7 år för män och 82,1 år för kvinnor (Socialstyrelsen, 2004a). 
Antalet personer som var 65 år och äldre har under de senaste 50 åren mer än fördubblats, 
från 0,7 miljoner till drygt 1,5 miljoner och år 2030 förväntas nästan var fjärde svensk vara 
ålderspensionär. Under åren 2000-2015 är det antalet i åldern 90 år och äldre som förväntas 
öka med 35 % medan de följande 15 åren gruppen 80-89 år förväntas öka med 65 %. 
Anledningen till att antalet äldre i befolkningen ökar är minskad dödlighet i hög ålder och 
detta antas fortgå (Socialstyrelsen, 2004a). 

Antalet äldre ökar, inte bara i industrialiserade länder utan även i utvecklingsländerna. 
Den äldsta gruppen, 80 år och äldre, ökar förhållandevis mest. Sverige hade år 2000 den 
äldsta befolkningen i världen med 17 % i åldern 65 år och äldre (motsvarande andel i 
Storbritannien och Japan var då 16 %) och nådde år 2000 som första land en nivå där fem 
procent av befolkningen var äldre än 80 år (Trydegård, 2000).  

Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. De som är gifta är ofta gifta med män som är 
äldre än de själva och riskerar alltså ett bli ensamstående vid hög ålder. I åldersgruppen 75–84 
år var år 2000 dubbelt så stor andel kvinnor som män ensamboende. Stödet från en 
sammanboende maka/make är en viktig faktor för att kunna fortsätta bo i eget boende när 
hjälpbehovet ökar på grund av sjukdom och funktionsnedsättningar. Män har möjlighet att få 
stöd av sina hustrur eftersom majoriteten av alla män i vårt land är gifta när de dör. Kvinnor 
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är vid behov av vård och omsorg hänvisade till den offentligfinansierade äldreomsorgen eller 
till anhöriga som de inte delar hushåll med eftersom majoriteten av kvinnorna är 
ensamstående när de dör (Thorslund & Larsson, 2002).  

 

2.1.2. Studier av åldrande 
Den vetenskap som studerar åldrandets olika aspekter benämns gerontologi (efter grekiskans 
geron = gubbe och logos = lära). Geriatriken, som ägnar sig åt de biologiska och medicinska 
aspekterna och socialgerontologin, som inriktas mot psykologiska, socialpsykologiska och 
sociala aspekter kan ses som olika grenar av gerontologin (Thornstam, 1998). 

Åldrandet kan studeras utifrån olika teoretiska nivåer. På individ- eller mikronivån 
studeras den enskilde individen och vad som sker biologiskt, psykologiskt och socialt när en 
människa åldras. Här intresserar man sig bland annat för individuella tillstånd och 
utvecklingsprocesser. På en mikro-makronivå eller gruppnivå gäller intresset människan som 
gruppvarelse och hur människor påverkar varandra och agerar utifrån olika roller beroende på 
till exempel kön och ålder. Thornstam  (1998) använder även beteckningen socialpsykologisk 
nivå. Samhällsnivån eller makronivån handlar om hur olika samhällsstrukturer, till exempel 
ett samhälles produktionssätt, befolkningssammansättning, religion, politiska system, 
fördelning av ekonomiska och politiska resurser, fördelning av kunskap, teknologisk 
utveckling och värdemönster påverkar de äldres situation (Thornstam, 1998, Dehlin, Hagberg, 
Samuelsson & Svensson, 1998). Thornstam (a.a. s. 15-21) hävdar att de makroteoretiska 
faktorerna utgör en ram inom vilken vi måste förstå verkligheten på individ- och gruppnivå. 
Ett samhälle, som det västerländska, som värderar produktivitet, effektivitet och 
självständighet påverkar en åldrande individ på ett annat sätt än ett samhälle som sätter högt 
värde på vishet. 

Ronström (1999) påpekar att det mesta av åldersforskningen handlar om olika åldrar, inte 
om ålder i sig. Denna uppdelning i olika sektorer efter åldrar har, enligt Ronström, förhindrat 
framväxten av en mer generell åldersforskning som försöker förstå helheten, åldrandet som 
process och ålder som en aspekt av livet. En forskningsgren som ser åldrandet som en livslång 
process är den som utgår från ett livsloppsperspektiv. Livsloppsperspektivet innebär dels att 
åldrandet studeras under hela livet, från vaggan till graven, dels att livsloppet studeras som en 
social institution som förändras i och med samhällets modernisering (Öberg, 2002). 
 

2.1.3. Biologiskt åldrande och sjuklighet 
Det hör till det normala åldrandet att olika kroppsfunktioner förändras. Förnyelsen av celler 
går långsammare och muskelmassan minskar liksom mineralmängden i skelettet. 
Förändringar i hjärt-kärlsystemet gör att  den fysiska prestationsförmågan sjunker. Förlusten 
av nervceller i hjärnan varierar i hjärnans olika delar men är förhållandevis måttlig jämfört 
med vad som händer vid Alzheimers sjukdom. Förändringar i ögats lins och regnbågshinna 
medför svårigheter att läsa på nära håll och anatomiska förändringar i hörselsystemet medför 
att hörseln blir sämre (Rundgren, 2001a). Mottagligheten för sjukdomar ökar med stigande 
ålder. Vanliga sjukdomstillstånd är benskörhetsfrakturer, demens, depression, stroke,  
Parkinsons sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes (Rundgren, 2001b). En diagnos 
med speciellt intresse i min studie är osteoporos (benskörhet) som antas ligga bakom större 
delen av de frakturer som kräver sjukhusvård. Frakturer som sägs hänga samman med 
osteoporos är frakturer i höft (lårbenets övre del och lårbenshalsen), kotkropp, handled och 
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överarm. Diagnosen är vanligast hos kvinnor, vilket antas bero på att kvinnor har lägre 
bentäthet i ungdomen och dessutom förlorar mer benvävnad i samband med menopausen. En 
uppföljning av höftfrakturspatienter (Mellström, 2001) visade att dödligheten första året var 
20 procent hos kvinnor och 30 procent hos män och att mindre än hälften återfick den 
funktion de haft före frakturen. I en amerikansk studie av kvinnor med osteoporos (Gold, 
1996) fann man inte bara fysiska skador utan även psykosociala följder som ängslan för 
framtida frakturer och fysisk deformitet, depression, påverkan på relationer och sociala roller 
och sjunkande självkänsla. 

Äldres hälsosituation kompliceras ofta av flera samtidiga sjukdomar eller 
funktionshinder. Ett begrepp som används i sammanhanget är multisjuka. Gurner, Fastbom & 
Österman (2004) använder begreppet om äldre patienter (75+) som under ett år vårdats på 
sjukhus vid tre eller flera olika tidpunkter och då fått tre eller flera diagnoser ur olika 
sjukdomsgrupper registrerade. De beräknas utgöra knappt fyra procent av befolkningen som 
är 75 år och äldre. De som inte uppfyller denna stränga definition men har någon komplicerad 
eller flera sjukdomsdiagnoser, problem med nedsatt rörlighet och ork samt behov av 
rehabiliterings- och/eller funktionsuppehållande insatser under lång tid benämns 
multisviktande och antas utgöra en knapp femtedel av befolkningen i åldersgruppen 75 år och 
äldre. Samtidigt visar data från Kungsholmsprojektet att 22 % av de äldre i gruppen 85-89 år 
inte har några sjukdomar alls och motsvarande siffra i gruppen 90 år och äldre är 19 % 
(Folkhälsorapport, 2001).  

I en pågående studie i Göteborg studeras äldre över 95 år (Haverdahl, 2004). Där 
konstateras att hälften drabbats av demens men den andra hälften mår förhållandevis bra. 
Forskaren Anne Börjesson Hansson kallar dem en överlevande elit och en gemensam 
nämnare hon funnit är en positiv livsinställning. Jeune (2002) använder också beteckningen 
överlevare för äldre som uppnått mycket hög ålder men påpekar att dessa inte överlag är 
friska utan ofta har mer än en sjukdom men har överlevt dem tack vare medicinsk behandling 
och kirurgi. 

Utifrån aktuell forskning har tre hypoteser om hur sjukligheten bland äldre kommer att se 
ut i framtiden framförts. Dessa är: den komprimerade sjukligheten, innebärande att den 
genomsnittliga perioden av sjukdom och funktionsnedsättning blir kortare, den växande 
sjukligheten, innebärande att perioderna av sjukdom och funktionsnedsättning ökar och 
uppskjuten sjuklighet, innebärande genomsnittligt konstanta perioder av sjukdom men att 
perioderna flyttas uppåt i åldern. Av Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2001 framgår att det 
hittills är perioden med lätt ohälsa som förlängts medan antalet år med full hälsa och den 
genomsnittliga tiden med svår ohälsa är i stort sett oförändrade. Andra studier tyder snarare 
på att den positiva hälsoutvecklingen brutits och att vi kan förvänta oss en viss förlängning av 
den period då äldre i vårt land får leva med svåra funktionshinder och hjälpberoende 
(Socialstyrelsen, 2004a). 

Begreppet hälsa har av Världshälsoorganisationen (WHO) definierats som ett tillstånd av 
komplett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande medan Dehlin m.fl. (1998) när det gäller 
äldre föreslår ”en flerdimensionell modell bestående av tre sammanvävda delar, nämligen 
frånvaro av sjukdom (inklusive sjukdomssymtom och läkemedels- eller sjukvårdsinducerad 
ohälsa), ett optimalt funktionstillstånd och ett tillfredsställande socialt nätverk” (a.a. s. 10). 
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2.1.4. Socialt åldrande 
Forskningen om åldrandet har ofta varit inriktad på genetiska, fysiska och psykologiska 
faktorer. På senare år har forskningen varit mer tvärvetenskaplig och äldregrupper har 
studerats över tid och ur psykologiska och sociologiska perspektiv. Ekonomiska 
förutsättningar, familjemönster,  utbildningsresurser och samhällets normer påverkar 
individens livsmönster. Teoretiska ansatser inom socialgerontologin grundar sig i regel på 
grupper men kan även vidga perspektivet när det gäller individer (Dehlin m.fl., 1998). 

 

2.1.5. Psykologiskt åldrande 
Erikson (1985) beskrev jagutvecklingen i åtta steg som sträcker sig från tidig spädbarnsålder 
till sen ålderdom. Varje steg innebär ett val eller en potentiell kris för jaget. Hur individen 
förhåller sig till dessa val bestämmer den fortsatta utvecklingen av personligheten och 
anpassningen till verkligheten. Valet gäller i spädbarnsåldern grundtillit eller misstro, i 
barndomen autonomi eller skam/tvivel, i lekåldern initiativ eller skuld, i skolåldern 
verksamhet eller underlägsenhet, i tonåren identitet eller identitetsförvirring, i tidig 
vuxenålder intimitet eller isolering, i vuxenåldern generativitet eller stagnation och i 
ålderdomen integritet eller förtvivlan (a.a. s. 56-57). Det åttonde och sista steget ses ”som en 
tid då individen bedömer sitt liv och accepterar och integrerar livet så som det har utspelat 
sig” (M Hagberg, 2002 s. 9).  

Gut (1998) såg utvecklingen av självbilden som resultat av ömsesidigheten i väsentliga 
relationer. En blandning av medfödda drag och inlärd förmåga bidrar till den bild en 
människa utvecklar av den person hon känner sig vara eller vill vara. Självbilden kan hotas av 
olika förluster sent i livet men om anpassningsförmågan inte skadats tidigt i livet eller blivit 
överansträngd vid högre ålder kan nya resurser upptäckas och  användas när det gäller att 
komma tillrätta med en förlust eller förändring. Hon konstaterade att många äldre trots 
ensamhet och kroppsliga handikapp kan utvecklas vidare genom stödet de får av att ersätta 
betydelsefulla människors levande närvaro med den bild av dem de bär inom sig. Minnena 
kan hållas vid liv genom föremål och andra påminnelser eller genom upprepning av en 
gemensam sysselsättning (a.a. s. 192-197).  

Thornstam (1998) beskrev i sin teori om gerotrancendens en förändring i livsperspektivet 
så att intresset för materiella ting och ytliga sociala relationer minskar medan känslan av 
samhörighet med tidigare och kommande generationer ökar liksom känslan av samhörighet 
med världsalltet (a.a. s. 273). 

 

2.2. Äldreomsorg 
De lagtexter som reglerar vården av de äldre är främst socialtjänstlagen (SoL; SFS 2001:453) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SFS 1982:763). Dessa är ramlagar och anger 
övergripande mål och inriktning för verksamheten. Hälso- och sjukvårdslagens övergripande 
mål är att främja en god hälsa och tillhandahålla vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Båda lagarna anger samhället, det vill säga den offentliga vården och omsorgen, som 
huvudansvariga för att äldre får vård och omsorg av god kvalitet. Landstingen har på de flesta 
håll i Sverige ansvar för hälso- och sjukvård enligt HSL medan kommunerna har att följa 
både SoL och HSL. 
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2.2.1. Kort historik 
Av tradition har familj och närstående haft en viktig roll i vård och omsorg om äldre. I 
bondesamhället var det vanligt att äldre flyttade in i en undantagsstuga eller i ett rum när 
gården överlåtits till ett av de vuxna barnen. Det var dotterns eller svärdotterns uppgift att 
svara för vården (Socialstyrelsen, 2000a). Fattighus och fattigstugor inrättades, först av 
kyrkan och senare av kommunen, för dem som inte hade någon som kunde ta ansvar för dem. 
I dessa blandades olika kategorier av hjälpbehövande. År 1896 invigdes det första 
ålderdomshemmet i Göteborg. Från 1918 krävde fattigvårdslagen att kommunerna skulle 
bygga ålderdomshem för sina gamla (Paulsson, 2001). Vid sekelskiftet förekom, främst på 
landsbygden, även andra former, som utackordering, bortauktionering och rotegång, som alla 
innebar att den hjälpbehövande fick bo hemma hos någon men bara i de två första fallen fick 
den som upplät plats ersättning för detta (Edebalk & Lindgren, 1996). Två principiellt viktiga 
beslut fattades vid slutet av andra världskriget. Det ena gällde en kommunindelningsreform 
som skulle skapa större kommuner med bättre förutsättningar att bland annat få till stånd 
större och bättre ålderdomshem. Landstingen skulle åläggas huvudmannaskap för 
sjukhemmen, som skulle byggas ut för att avlasta ålderdomshemmen. Det andra gällde en 
förbättrad  ålderspension (en allmän pensionsförsäkring hade införts 1913) och de boende på 
ålderdomshem skulle nu bli betalande gäster. Behovet av ålderdomshemsplatser förväntades 
vara stort och kräva omfattande nybyggnationer men samhällsekonomin var efter kriget 
ansträngd. Författaren Ivar Lo-Johansson beskrev under denna tid i en reportageserie 
situationen på ålderdomshemmen och menade att de äldre genom att placeras på 
ålderdomshem rycktes ur sitt livssammanhang. Han förordade hemvård i stället för vårdhem. 
Röda Korset i Uppsala startade år 1950 den första organiserade hemtjänsten för gamla. Det 
visade sig att de äldre var nöjda med hjälpen, behovet av ålderdomshemsplatser minskade och 
det var relativt enkelt att rekrytera medelålders hemmafruar för uppgiften. En ny ideologi 
växte fram där satsningar gjordes på bostadsförbättringar och på hemtjänst som det primära 
inom äldreomsorgen (Edebalk & Lindgren, 1996).  

Under 1970-talet expanderade både hemtjänst och institutionsvård och 1975 hade 
närmare två tredjedelar av alla personer som var 80 år och äldre antingen hemtjänst eller 
institutionsvård. I slutet av 1990-talet hade både institutionsvården och hemtjänsten minskat. 
Den procentuella andel som fick hemtjänst hade minskat med en tredjedel och den som fick 
institutionsvård med en fjärdedel (Trydegård, 2000). 

 

2.2.2. Organisation   
Översta beslutsfattande organ när det gäller äldreomsorgen är regering och riksdag som via 
lagstiftning och ekonomiska styrmedel anger mål och inriktning. Staten utövar också 
rådgivning och tillsyn genom Socialstyrelsen. På regional nivå ansvarar landstingen för hälso- 
och sjukvård. På denna nivå finns också länsstyrelserna som utövar statlig tillsyn. På lokal 
nivå har kommunerna ansvaret för att äldre får sina behov av social service och boende 
tillgodosedda. Både landsting och kommuner har en hög grad av självbestämmande gentemot 
regeringsmakten och kan inom lagstiftningens ram själva bestämma hur de prioriterar äldre 
(Johansson, 1991, Trydegård, 2000).  

Äldredelegationen, som arbetade under slutet av 1980-talet, kom i sin analys fram till att 
orsaken till de flesta problemen inom äldreomsorgen stod att finna i det delade huvudmanna-
skapet, det vill säga att landstinget hade ansvar för den medicinska vården, bland annat på 
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sjukhemmen, och kommunen för den sociala med boenden och hemtjänst. Förslaget blev att 
kommunerna skulle få det samlade ansvaret - politiskt, ekonomiskt och administrativt - för 
äldreomsorgen. I de diskussioner som följde anklagade landstingsföreträdare kommunsidan 
för att inte ta äldres behov av sjukvård på allvar medan kommunföreträdarna menade att 
landstingsfolket ofta medikaliserade äldreomsorgen. Ädelreformen, som trädde i kraft den 1 
januari 1992, innebar att kommunen fick ansvar för allt särskilt boende för äldre och 
handikappade. Till särskilt boende räknades de boende- och vårdformer som fanns, nämligen 
sjukhem, servicehus, ålderdomshem och gruppboenden. Kommunen fick inom dessa ansvaret 
för den medicinska vården upp till sköterskenivå. Hemsjukvården och hjälpmedels-
försörjningen överlämnades genom en kompromiss till huvudmännen att själva komma 
överens om (Johansson, 1997). 

 

2.2.3.  Äldre och sjukvård 
Den geriatriska sjukhusvården minskade kraftigt under 1990-talet, från drygt 11 000 till 
knappt 4 000 platser, och vårdtiden minskade under samma årtionde från 52 dagar till 22 
(Stark & Regnér, 2001). En del av platsminskningen torde bero på Ädelreformens överföring 
av sjukhemsplatser från landstinget till kommunen. 

I och med Ädelreformen fick kommunerna ett utökat vårdansvar och blev även 
betalningsansvariga för medicinskt färdigbehandlade äldre inom akutsjukvård och geriatrisk 
vård om de inte kunde erbjuda vård i andra former inom stipulerad tid. Tidigare kunde i 
storstäderna var fjärde säng vara upptagen av en klinikfärdig patient men detta problem 
försvann i stort sett efter Ädel (Johansson,1997). Ett  problem i samband med äldres 
utskrivning från sjukhus har varit själva begreppet medicinskt färdigbehandlad, som kan 
uppfattas så att patienten är frisk, men enligt Styrborn (1994) är ett administrativt begrepp 
som inte ger mycket besked om patientens status och fortsatta vårdbehov. Den 1/7 2003 
trädde en ändring i lagen (lag 1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård i kraft. Genom denna ändring skärps kraven på gemensam vårdplanering. 
Begreppet utskrivningsklar ersätter begreppet medicinskt färdigbehandlad för att markera att 
ytterligare vård- och omsorgsinsatser kan bli aktuella (Socialstyrelsen, 2004a). 

Sjukligheten ökar med stigande ålder men skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Män 
drabbas oftare av akut sjukdom med dödlig utgång medan kvinnor oftare drabbas av kroniska 
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2004a). I en inventering (Socialstyrelsen, 2002) av patienter 80 år 
och äldre på medicinkliniker i februari 2002 fann man att de äldre utgjorde nästan 40 % av 
samtliga inlagda. Drygt 20 % var 90 år och äldre. Merparten hade kommit in akut, hade flera 
medicinska diagnoser, omfattande funktionsnedsättningar och stort hjälpberoende. Tre olika 
scenarion sågs: 1) en tidigare helt frisk person som drabbats av allvarlig sjukdom, till exempel 
hjärtinfarkt eller stroke, 2) vård i livets slutskede för en person med livshotande sjukdom och 
försämrat allmäntillstånd och 3) gamla och mycket gamla personer med flera kroniska 
sjukdomar och sviktande funktionsförmåga som dessutom drabbats av akut sjukdom. För 
kategori 1 och 2 finns utarbetade vårdprogram medan sådana saknas för kategori 3. De senare, 
som även uppmärksammats av Styrborn (1995), behöver ett strukturerat omhändertagande 
med snabb medicinsk kartläggning, uttalad målsättning för behandlingen, genomgång av 
läkemedel och funktionsnedsättningar samt vårdplanering tillsammans med patient och 
anhörig. Enligt Socialstyrelsens experter skulle en till två extra vårddagar med denna 
inriktning ge bättre förutsättningar för god livskvalitet för gamla multisjuka (Socialstyrelsen, 
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2002). Samtidigt är verkligheten att antalet vårdplatser minskats inom akutvården men 
framförallt inom geriatrisk och psykiatrisk vård och att vårdtiderna förkortats 
(Socialstyrelsen, 2004a). 

Kvinnor i Sverige får enligt Mossler (2002) närmare 60 % av samtliga resurser för vård 
och omsorg, i kronor räknat. Per person är ändå kostnaden för sjukvård och läkemedel lägre 
för äldre kvinnor än för män i samma åldrar. Det är främst kvinnor i fertil ålder som kräver 
mer sjukvårdsresurser än män. Kostnaden per receptförskrivet läkemedel är högre för män i 
alla åldrar, vilket bland annat beror på att män får dyrare och nyare läkemedel. 

Gaunt (1998) har i sin forskning kombinerat perspektiven kön och ålder och funnit att de 
allra äldsta kvinnorna (över 85 år) i genomsnitt har sämre ekonomi och sämre hälsa. De bor 
oftare ensamma och är mer beroende av den offentliga vården än manliga pensionärer. Äldre 
kvinnor upplever den egna hälsan vara sämre än äldre män gör. Medicinsk forskning har ofta 
koncentrerat sig på män snarare än på både män och kvinnor och resultat som gäller män har 
generaliserats till att även gälla kvinnor utan att det funnits stöd i forskningen för detta 
(Gaunt, 1998).  
 

2.2.4. Äldre och kommunal äldreomsorg 
År 2002 fick drygt 240 000 personer i gruppen 65 år och äldre bistånd i form av hemtjänst 
eller särskilt boende. Detta motsvarar cirka 16 % av landets äldre, vilket de senaste åren 
ungefärligen varit den andel som fått bistånd. Ungefär tre fjärdedelar av dem som får insatser 
är 80 år och äldre (Socialstyrelsen, 2004a). Trydegård (2004) konstaterar dock att skillnaderna 
i äldreomsorg är stora mellan landets kommuner. Bland invånare som är 80 år och äldre 
varierar andelen med hemtjänst från åtta till 31 %. Skillnaderna låter sig inte förklaras av 
olika behov eller befolkningsstruktur och inte heller av kommunernas ekonomiska situation. 
Snarare verkar det handla om kommunernas historia och traditioner när det gäller att 
tillhandahålla äldreomsorg. Trydegård drar slutsatsen att det är mer adekvat att tala om 
välfärdskommuner (eller ofärdskommuner) än om en enhetlig välfärdsstat. Under perioden 
1992-1997 minskade andelen personer med små insatser till förmån för dem med stora 
insatser. Kommunerna prioriterar med andra ord dem som behöver omsorg och omvårdnad 
före dem som behöver service. Fler kvinnor än män får hemtjänst eller bor i särskilt boende, 
vilket förklaras av att männen oftare är sammanboende (och får hjälp av sina hustrur) 
(Socialstyrelsen, 2004a). Ändå får färre ensamstående kvinnor omsorg än vad som skulle 
motiveras av deras andel av den ensamstående äldre befolkningen (Mossler, 2002). Enligt 
Mossler är det också dubbelt så vanligt att kvinnor önskar mer hemtjänst som att män gör det 
och det är vanligare att kvinnor inte har men vill ha hjälp.  

 
2.2.4.1. Hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende 
Socialtjänstens utbud av vård och omsorg domineras av två typer av insatser. Den ena är 
hemtjänst, alltså insatser som ska underlätta de äldres dagliga liv. Hit hör hjälp med hemmets 
skötsel och personlig omvårdnad men också insatser som ledsagarservice och avlösning av 
anhöriga. Den andra är särskilt boende, som innebär boende med vård för dem som inte 
längre kan bo kvar hemma. Dagverksamhet är en mellanform mellan institutionsvård och 
hjälp i hemmet och finns med olika inriktning för demenshandikappade och för personer med 
behov av rehabilitering. Särskilt boende blev i samband med Ädelreformen samlingsnamnet 
för samtliga boendeformer och institutioner inom den kommunala äldreomsorgen 
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(Socialstyrelsen, 2003a). År 2002 bodde ca 115 500 personer, 65 år och äldre, i särskilt 
boende. Närmare 91 000 av dem var 80 år och äldre (Socialstyrelsen 2004a). Den första 
oktober 2003 hade antalet permanent boende, 65 år och äldre, i särskilda boendeformer 
minskat till ca 110 900 (Socialstyrelsen, 2004b). Den största delen av enheterna för särskilt 
boende är inriktade på vård och omsorg för dementa. En stor del av platserna används också 
för avlösning/avlastning/växelvård, där personer som övrig tid vårdas av anhöriga i hemmet 
tas emot för kortare tid (Socialstyrelsen, 2001a). För att avlösning/avlastning ska fungera 
måste den ske på ett sätt som tillgodoser både den vårdbehövandes och den anhöriges 
intressen (Andersson & Minell, 2002). Nu sker en ytterligare inriktning på kvarboende och 
antalet platser i särskilt boende minskar (Socialstyrelsen, 2004a). De som anses ha störst 
behov av särskilt boende prioriteras. De vanligaste orsakerna till flyttning är dålig hälsa, 
otrygghet, ensamhet och demenssymtom (Paulsson, 2001). 

 
2.2.4.2. Andra stödformer 
Andra former för kommunalt stöd är trygghetslarm, matdistribution och färdtjänst. År 2000 
hade 33 % av hemmaboende personer som var 80 år och äldre enbart sådana andra insatser. 
Om man även räknar med de 19 % som hade hemtjänst blir den totala andelen med någon 
insats 52 % (Socialstyrelsen, 2000b). Socialstyrelsen (2004c) konstaterar också att det är 
troligt att färdtjänst ofta varit en inkörsport till eller en första kontakt med det offentliga 
omsorgssystemet. Ytterligare insatser för att underlätta de hemmaboende äldres vardag är 
bostadsanpassning och hjälpmedel. I en studie i tre kommuner i Östergötland fann man att 
den typiska personen med insats i eget hem var en ensamstående kvinna på drygt 80 år som 
bodde i lägenhet. Hälften av dem som hade vård i eget hem hade trygghetslarm och en 
fjärdedel någon form av bostadsanpassning. Hälften var beroende av rollator, käpp eller 
rullstol. Mer än en tredjedel använde inkontinenshjälpmedel (Socialstyrelsen, 2000c). 
 
2.2.4.3. Socialt innehåll 
Socialtjänstlagen fick i januari 2002 ett tillägg i 5 kap. 4§ där Socialnämnden ges uppdraget 
att utöver att verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden även verka för att de skall ”ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra”(Socialstyrelsen, 2003b s. 5). Ett nationellt mål för äldrepolitiken är att 
äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. En 
arbetsgrupp tillsattes för att definiera begreppet socialt innehåll i hemtjänst för äldre och ta 
fram en metod för verksamhetstillsyn. Arbetsgruppen kom fram till definitionen: ”Det sociala 
innehållet i hemtjänsten är allt det som medverkar till att den äldre – trots att han eller hon är 
gammal och behöver stöd – kan fortsätta att vara sig själv”. I detta ligger att få bevara sin 
särprägel, sina vanor och sin identitet. För det fortsatta arbetet begränsades definitionen till: 
”Pensionärer med hemtjänst ska ha möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra och vara delaktiga i samhället”. Gruppen konstaterade att socialt 
innehåll även kan vara hur traditionella insatser genomförs i relation till den enskildes 
önskemål (a.a. s. 9). En kartläggning i 23 kommuner visade att en majoritet av personalen – 
chefer, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal – ansåg att hemtjänsten har ett stort ansvar 
när det gäller dessa behov. I praktiken utreddes dock dessa behov sällan och ansökan om 
bistånd till någon aktivitet fanns i var sjunde akt. Hemtjänstpersonalen ansåg sig ha små 
möjligheter att verkställa dessa beslut eftersom de ”prioriterar livsnödvändiga insatser såsom 
personlig hygien och mat m.m.” (Socialstyrelsen, 2003b s. 21). De äldres egna önskningar 
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handlade om att få hjälp att komma ut på promenad och få frisk luft, få hjälp att hålla kontakt 
med släkt och vänner och att få ledsagning till aktiviteter som är meningsfulla för dem. Andra 
önskemål gällde tillgång till mötesplatser/träffpunkter, att hemtjänstens personal inte har så 
bråttom, att ha en kontaktperson att utbyta tankar med och att hemtjänsten skulle vara 
flexiblare så att insatserna kan varieras efter dagsform och väder (a.a. s. 6). 

 

2.2.5. Begreppen omsorgsrationalitet och empati 
Wærness (1996) mötte, när hon gjorde en presentation av sin forskning, reaktionen att de 
hemhjälpare som, för klienternas bästa, utförde mer arbete än de fick betalt för betraktades 
som ”irrationella” eller  närmast ”dumma”. Hon argumenterade att det kunde finnas olika sätt 
att vara rationell och att hemhjälparna snarare kunde definieras som ”omsorgsrationella” och 
ett nytt begrepp hade skapats (a.a. s. 210). I en utveckling av begreppet hävdas att den 
generella kunskap som är intressant för politiker och administratörer är till liten hjälp för dem 
som arbetar vid frontlinjen. När det gäller att lösa vardagliga problem behövs ett tänkesätt 
som är kontextuellt och beskrivande i stället för formellt och abstrakt. Omsorgsrationalitet 
kräver personlig kännedom och en viss förmåga till inlevelse i den enskildes situation men 
även fackkunskaper för att kunna hantera fysiska och psykiska påfrestningar i omsorgsarbetet. 
Det behövs medvetna och medkännande omsorgsarbetare som räknar med att klienter 
upplever osäkerhet, ångest och ambivalens. Omsorgsrationalitet innebär också att så långt 
möjligt försöka stärka den omsorgsbehövandes möjlighet och förmåga till självhjälp men med 
beredskap för att vad man än gör så kan den omsorgsbehövandes hjälpbehov bli större. Detta 
är, menar Wærness (a.a. s. 212-213) något som utmärker till exempel äldreomsorgen men 
som ofta förbigås i forskning och planering. 

Förmågan att leva sig in i en annan människas situation och förstå hennes känslor 
beskrivs ofta med termen empati. Enligt Reynolds & Scott (1999) är empati avgörande för 
alla hjälprelationer. De ser empati som en mellanmänsklig färdighet som är beroende av 
hjälparens attityder och beteende och inbegriper en förmåga att kommunicera en förståelse för 
klientens/patientens värld.  
 

2.2.6. Anhöriginsatser 
Med anhörig brukar man mena den person som inom familjen eller släkten bistår en annan 
med hjälp på olika sätt. Relationen bygger på blodsband och/eller juridiska band men även på 
sammanboende (Jeppsson Grassman, 2003). Närstående är ett vidare begrepp som utöver 
familj och släkt även innefattar vänner och grannar. En komplikation med begreppet anhörig 
är som Jeppsson Grassman (a.a. s. 12) påpekar att det verkar i båda riktningarna. Både 
hjälpgivaren och hjälpmottagaren är anhöriga.  

Sverige hör till de länder som har en utbyggd offentlig äldreomsorg. I regeringens 
proposition Äldreomsorgen inför 90-talet (prop. 1987/88:176) uttalades att  samhället har det 
yttersta ansvaret för att äldre får god service och vård. Anhörigas insatser sågs som ett 
komplement och borde vara frivilliga. Vuxna barns lagstadgade skyldighet att sörja för 
föräldrar i behov av vård och omsorg försvann i och med 1957 års socialhjälpslag och ur  
familjelagstiftningen 1978 (Andersson & Minell, 2002). Ändå visar data ur Socialstyrelsens 
riksrepresentativa intervjuundersökningar med hemmaboende äldre, som var 75 år och äldre 
åren 1994 och 2000  att alltfler gamla enbart får informell omsorg och allt färre får enbart 
hemhjälp eller hemhjälp i kombination med informell hjälp. De sammanboende fick år 2000 
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till 88 % enbart informell hjälp, oftast av partnern, medan bland de ensamboende 28 % hade 
enbart hemhjälp och 24 % en kombination av hemhjälp och informell hjälp (Johansson & 
Sundström, 2002). Socialstyrelsen (2003c) fann, i en nationell studie av kommunernas policy 
vad gäller hjälp med städning och inköp av dagligvaror, att flertalet förvaltningar nu gör en 
prövning av om anhöriga och närstående kan utföra insatserna. Enligt Johansson (1991) är det 
snarast så att den formella hjälpen får ses som ett komplement till den informella. 

 Socialstyrelsen (2003a) noterar att frivilliginsatserna ligger på en konstant hög nivå och i 
paritet med många andra europeiska länder. Hemhjälp ges i första hand till dem som inte får 
eller kan få hjälp av anhöriga. Den hjälp som ges av anhöriga till äldre som bor hemma är till 
omfattningen mer än dubbelt så stor som den som ges av samhället. Personer upp till 80 år får 
oftast hjälpen av make/maka medan de allra äldsta får den av barnen, oftast en dotter (a.a. s. 
209).  

Socialstyrelsen (2001b) konstaterar att i och med att andelen äldre ökar och de yngre 
befolkningsgrupperna minskar kommer den offentliga sektorn att få svårt att kunna tillgodose 
de äldres vårdbehov och anhöriga måste ta ett större ansvar. Anhöriga har enligt Jeppsson 
Grassman (2003) identifierats och konstruerats som grupp och ett politiskt och administrativt 
språkbruk har skapats i anslutning till anhörigskapet och anhörigas insatser för sjuka, 
funktionshindrade och äldre ses som synonyma med informella hjälpinsatser i allmänhet. 

I en befolkningsstudie i Stockholms län över hur vanliga informella hjälpinsatser är fann 
Jeppsson Grassman (2003) att 39 % av befolkningen i länet i åldrarna 18-84 år regelbundet 
utförde någon form av sådana insatser. Tre olika hjälpgivarprofiler blev synliga: Den 
engagerade medborgaren gör hjälpinsatser för personer utan behov av särskilda 
omsorgsinsatser eller utanför släktkretsen. Det kan handla om att hämta barnbarn på dagis 
eller att erbjuda en granne skjuts till någon aktivitet. Hit räknas också oavlönat frivilligt 
föreningsarbete. Omsorgsgivaren hjälper utanför det egna hushållet personer med behov av 
särskilda omsorgsinsatser. Ofta handlar det om en kvinna som hjälper en släkting som är 
minst 75 år gammal. Hit räknas också de som besöker sina gamla anhöriga på sjukhem eller 
särskilda boenden. Anhörigvårdaren, slutligen, bor tillsammans med den person som får 
hjälpen och vårdar ofta sin make/maka med stora hjälpbehov och med många hjälptimmar per 
månad (a.a. s. 40-47). De hjälpgivarprofiler som främst är aktuella i äldrevårdssammanhang 
är omsorgsgivaren och anhörigvårdaren men även den engagerade medborgaren kan 
återfinnas i frivilligorganisationer som Röda Korset och fungera som besökare eller ledsagare. 
 
2.2.6.1. Anhörigstöd 
I och med en ökande kunskap om omfattningen av anhörigas hjälpinsatser för äldre i behov av 
särskild omvårdnad har behovet av stöd till dessa anhöriga uppmärksammats (Jegermalm, 
2003). Stödet till anhöriga kan vara ett direkt stöd, riktat till anhöriga, till exempel utbildning 
och gruppstöd, eller ett indirekt stöd, som riktar sig till den hjälpbehövande men indirekt blir 
ett stöd för hjälpgivaren, till exempel hemhjälp och dagverksamhet (a.a. s. 161). 

Socialtjänstlagen fick 1 januari 1998 en ny bestämmelse med innebörden att 
socialtjänsten genom stöd och avlösning bör underlätta för närstående som vårdar långvarigt 
sjuka, äldre och funktionshindrade. Bestämmelsen återfinns i 5 kap. 10§ (SoL, SFS 
2001:453). 

I projektet Anhörig 300 anslog riksdagen ett särskilt stimulansbidrag på 100 miljoner 
kronor om året i tre år (1999-2001) för att påskynda utvecklingen av olika stöd till 
anhörigvårdare. I en studie med anhörigsamtal i sex kommuner i Östergötland 

 19



(Socialstyrelsen, 2001b) fann man fyra olika typer av stress och belastning för anhöriga som 
vårdade. Problem relaterade till vårdens begränsningar för den anhörige kunde handla om att 
inte få tillräcklig tid för sig själv och att ha ett begränsat liv. Problem relaterade till vårdens 
fysiska krav handlade bland annat om att anhöriga blev fysiskt trötta. Relationsproblem kunde 
gälla att känna sig utnyttjad eller att vårdtagaren krävde för mycket men också att vården 
begränsade familjens sociala relationer. Känslomässig påverkan av vården kunde handla om 
att inte kunna slappna av på grund av oro och att känna sig hjälplös och tappa kontrollen. 
Glädje och tillfredsställelse i vårdarrollen kom också till uttryck. Relaterat till vårdtagaren 
handlade det om att kunna se till att behov tillgodosågs och att vårdtagaren kunde bo kvar och 
ha sin värdighet bevarad. Relaterat till den anhöriga poängterades känslan att vara uppskattad, 
önskad och behövd och att vården var ett uttryck för kärlek (a.a. s. 38). 

Den offentliga vårdens stöd till anhöriga bygger på två system: 1) att se anhöriga som en 
resurs som med hjälp av anhörigstöd ska behållas i vården så länge som möjligt och 2) att 
ersätta den anhöriges insatser med någon form av avlösning när vården blir för tung 
(Socialstyrelsen, 2001b). Ett annat sätt är att se anhöriga som medarbetare med 
expertkunskap. Lundh & Nolan (2002) identifierade tre komponenter av kunskap för vård av 
äldre, nämligen sjukdomskunskap, patientkunskap och personkunskap. De två första återfinns 
i de utbildade vårdgivarnas expertkunskap medan personkunskapen, kunskap om personlig 
bakgrund och levnadshistoria, är grunden i de anhörigas expertkunskaper. I ett samarbete och 
utbyte kan bådas kunskaper öka.  
 

2.2.7. Internationell jämförelse 
I ESO-rapporten ”Samhällets stöd till de äldre i Europa” (refererad i Andersson & Minell, 
2002) har jämförelser gjorts mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och Nederländerna. Hemtjänst utförs i Norden huvudsakligen av kommunalt 
anställd personal med vissa inslag av alternativa vård- och servicegivare. I Finland utförs 
ungefär hälften av hemtjänsten av fristående organisationer och i Storbritannien utförs 
hemtjänstinsatser både av offentliga och privata organisationer. I Storbritannien liksom i 
Norden är äldreomsorgen nästan helt skattefinansierad. I Frankrike, Nederländerna och 
Tyskland sker finansieringen i större utsträckning genom olika försäkringar. Verksamheten 
drivs i dessa länder ofta av icke vinstdrivande organisationer utanför den offentliga sektorn. 
En äldreomsorgsförsäkring infördes i Tyskland 1995 och innebär att när vårdbehovet 
fastställts har den enskilde rätt till ekonomisk ersättning för att köpa omsorg från en godkänd 
organisation eller betala anhöriga för vård. I Frankrike utbetalas ett behovs- och 
inkomstprövat omsorgsbidrag till äldre som på så sätt kan betala för sin omsorg. Även i 
Nederländerna finns kontanta bidrag som gör det möjligt att betala för sin hemtjänst. 
Standardiserade modeller för behovsprövning tillämpas i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, 
Storbritannien och Finland. I Tyskland måste man ha behov av personlig omvårdnad minst 90 
minuter per dag för att få del av betald hjälp från äldreomsorgsförsäkringen. I de nordiska 
länderna är de offentliga subventionerna till anhörigvårdare mycket små. De ekonomiska 
stödformer som finns är anhörigbidrag (Sverige, Finland och Danmark), närståendepenning i 
livets slutskede (Sverige och Danmark) och objektanställda anhörigvårdare (Norge och 
Sverige). I Storbritannien finns både skattefria och skattepliktiga bidrag som kan betalas ut till 
anhöriga. I Nederländerna och Frankrike får anhöriga, som tar hand om en äldre släkting och 
har personen boende hos sig, göra skatteavdrag (Andersson & Minell, 2002). 
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I en jämförelse av hemhjälpen i Sverige, Norge, Danmark och Finland konstaterar 
Szebehely (2004) att runt 1980 hade ungefär var sjätte person över 65 år hjälp från 
hemtjänsten i alla fyra länderna. Sedan dess har hemtjänsthjälpen ökat i Danmark och minskat 
kraftigt i Finland och Sverige medan den är i stort sett oförändrad i Norge. I dag får 25 % av 
danska äldre hemtjänst men bara åtta procent av svenska äldre. En del av ökningen i Danmark 
beror dock på att danska plejehjem (ungefär sjukhem) byggts om till ældreboliger (ungefär 
servicehus) där hjälpen räknas som hemtjänst. Medan svensk hemtjänst prioriterar de mest 
hjälpbehövande ges i Danmark både mycket till få och lite till många.  

Stark & Regnér (2001) har jämfört förhållanden i Spanien, Sverige och Tyskland utifrån 
sin modell om fyra organisationer för arbete. De ser arbete utifrån tre olika perspektiv: utifrån 
den som önskar eller behöver en vara eller tjänst, utifrån den arbetande och utifrån den som 
betalar. Fyra olika organisationer för arbete identifieras: familj, frivilligsektor, marknad och 
offentlig sektor. I Spanien är kvinnors obetalda omsorgsarbete navet i äldrepolitiken. Små 
offentligfinansierade subventioner ges till familjen. Offentligt finansierad omsorg ges främst 
till en liten del av de fattigaste äldre. Mer välbeställda äldre förväntas kunna köpa privat 
omsorg. För att klara ekonomi och demografi finns i Spanien två politiska mål: att kvinnors 
sysselsättningsgrad ska stiga och att den traditionella familjestrukturen ska hållas intakt. Det 
betalda arbetet ska alltså öka utan att det obetalda minskar (a.a. s. 130-135). 

I Tysklands äldreomsorg finns starka inslag av insatser från familj, frivilliga 
organisationer och offentlig sektor. Frivilligorganisationer ger omsorg som till stor del 
finansieras  med offentliga medel. En vårdförsäkring finns, vars syfte är att säkerställa att 
vårdbehövande får hjälp. En vårdande familjemedlem kan få ersättning för sina insatser men 
ersättningen betalas ut till den vårdbehövande. Försäkringen täcker endast en del av 
kostnaden för vårdhemsvård och barnen kan bli skyldiga att bidra ekonomiskt om den 
vårdbehövande inte själv kan betala. I praktiken utförs mycket vårdarbete av anhöriga kvinnor 
till en låg ersättning. Även i Tyskland finns behov av ett ökat arbetskraftsdeltagande och 
politiker räknar med kvinnors arbetsinsats både i arbetslivet och i obetalt omsorgsarbete (a.a. 
s. 153-157). 

Ett utmärkande drag för Sverige är att även lågutbildade kvinnor förvärvsarbetar i högre 
grad än i andra länder. Vårt land är ett av få länder inom EU som har ett beprövat och 
finansierat system för professionell omsorg om äldre. Låga löner, otrygga anställningar och 
dåliga arbetstider gör dock att det är svårt att rekrytera personal. Lagen föreskriver att äldre 
ska få vård efter behov men i praktiken har ekonomiska ramar styrt tilldelningen och även här 
har kvinnliga anhörigas obetalda arbete tagits i anspråk (a.a. s. 192-195). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Syftet med denna studie är att beskriva äldre kvinnliga rehabiliteringspatienters och 
närståendes uppfattningar om innebörden och betydelsen av socialt stöd för 
livstillfredsställelsen.  

 
De övergripande frågeställningarna är:  
• Vilken innebörd har socialt stöd för äldre kvinnor med funktionshinder och deras 

närstående?  
• Vilken betydelse anser de äldre själva och deras närstående att det sociala stödet har för de 

äldres livstillfredsställelse? 
 
Därutöver har min studie styrts av följande frågeställningar: 
• Vilket stöd önskar de äldre och av vem? 
• Kan formellt stöd (till exempel från hemtjänst) ersätta stöd från familj och vänner om 

sådant saknas? 
• Hur påverkas de närstående av sin roll som  stödgivare? 
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4. TIDIGARE OCH AKTUELL FORSKNING  
I detta avsnitt beskrivs begreppen livstillfredsställelse och socialt stöd samt forskning i 
anslutning till dessa begrepp, som också utgör min teoretiska referensram. 

 

4.1. Livskvalitet, välbefinnande, livstillfredsställelse  
Begreppen livskvalitet, välbefinnande och livstillfredsställelse används ibland synonymt men 
också som skilda begrepp. I detta avsnitt tar jag upp olika definitioner och sätt att se på dessa 
begrepp och beskriver även en del av senare års forskning på området, speciellt med 
inriktning på äldre.  

Dehlin & Hagberg (2000) diskuterar i en artikel i Läkartidningen begreppen 
livstillfredsställelse, välbefinnande och  livskvalitet. Livstillfredsställelse innebär enligt dem 
en bedömning av hur en individ har det jämfört med vad han förväntat sig av livet som helhet. 
Livskvalitet handlar oftast om individens subjektiva värdering av sitt livsinnehåll, antingen av 
livet som helhet eller av specifika områden. Välbefinnande omfattar självuppfattning, positiva 
relationer till betydelsefulla individer, graden av autonomi och kontroll, förmågan att 
bemästra vardaglig omgivning, uppnådda livsmål och personlig mognad (a.a. s. 430). 

 

4.1.1. Livskvalitet 
Termen livskvalitet började användas inom social vetenskap på 1970-talet och har sedan dess 
rönt ett ökande intresse inom medicin, omvårdnad och hälsovård (Sarvimäki & Stenbock-
Hult, 2000). Att den introducerats inom hälso- och sjukvården innebär enligt Nordenfelt 
(1992) ett erkännande av att den medicinska verksamheten inte kan ha som syfte bara att 
återställa en viss organfunktion utan att det väsentliga är att en människa får eller återfår en 
hög grad av livskvalitet.  Livskvalitet anses av en del ha en objektiv och en subjektiv sida. En 
person lever i en viss yttre, objektivt beskrivbar verklighet och har också en inre, subjektiv 
verklighet. Nordenfelt (a.a. s. 4-5) menar att livskvalitet uteslutande eller nästan uteslutande 
handlar om inre omständigheter, hur en människa mår, hur tillfreds hon är med livet och hur 
hennes känsloliv är. Hunt (1997) förde en kritisk diskussion kring begreppet livskvalitet, som 
han menade saknar klar definition. För att det ska kunna användas krävs forskning för att 
försöka definiera och förstå begreppet (a.a. s. 210).  

Farquhar (1995a) gjorde en taxonomi över olika definitioner av livskvalitet och fann fyra 
huvudtyper av definitioner, nämligen 1) globala, allomfattande, 2) sådana som brutits ner i 
komponenter, 3) fokusdefinitioner som handlar om en eller några få aspekter av livskvalitet 
(ofta hälsa och funktionell status) och 4) kombinationsdefinitioner som är globala men 
innehåller specifika komponenter. Hon ville inkludera även lekmannadefinitioner och bad i en 
studie äldre hemmaboende personer i åldrarna 65-85 år och över 85 år själva ge sin syn på 
livskvalitet. Hon fann att familjerelationer, sociala kontakter och aktiviteter var lika viktiga 
för god livskvalitet som allmän hälsa och funktionsstatus (Farquhar, 1995b).  

 
4.1.2. Välbefinnande 
Sarvimäki (2002) diskuterar åldrande, hälsa och livskvalitet och konstaterar att äldres 
livskvalitet under en följd av år varit ett expanderande forskningsområde men att någon 
allmänt omfattad definition inte förekommer. Själv har hon i en studie tillsammans med 
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Stenbock-Hult (2000) definierat livskvalitet i termer av välbefinnande, mening och värde. I en 
annan studie (Nilsson, Ekman & Sarvimäki 1998) framkom att äldre tenderar att tänka på hela 
sitt livslopp när de ska beskriva ”det goda livet”. Med början i barndomen väger de in 
relationer, aktiviteter, hälsa och livsfilosofi fram till nuet och framtidsperspektivet. I ett 
nordiskt projekt studerades äldres livsloppsberättelser och även här kom teman som hälsa och 
välbefinnande fram (Wærness, Ruth & Tornstam 1993). B. Hagberg (2002) utgår från 
Eriksons (1985) åtta utvecklingsstadier och använder Antonovskys (1991) begrepp känsla av 
sammanhang (KASAM) som ett uttryck för välbefinnande. Känsla av sammanhang beskrivs 
av B. Hagberg (2002) som en generell motståndskraft hos individen, ett förhållningssätt i 
mötet med stresspåkänningar som är salutogent, det vill säga hälsobefrämjande. 
Delkomponenter i KASAM är förståelighet eller begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Hagberg påpekar att minnen från livsloppet tjänar som bekräftelse på 
självbild och självuppfattning under ålderdomen och att detta ibland har en positiv effekt och 
ökar välbefinnandet men ibland verkar i motsatt riktning. I ett psykodynamiskt perspektiv 
utvecklas personlighet och läggning utifrån individuella erfarenheter. Läggningen blir ett 
filter som väljer ut och värderar de upplevelser vi haft under livsloppet men hur vi ser på vårt 
liv påverkas också av hur vi mår i stunden. En tillbakablick på livet kan innebära att personen 
upplever händelser som känns smärtsamma och som man ångrar men den kan också leda till 
att sådant som tidigare upplevts felaktigt och misslyckat kan rättas till och att det blir möjligt 
att försonas med både händelser och människor (a.a. s. 65-73). Mc Camish-Svensson (2002) 
väljer begreppet välbefinnande för att beskriva ett gott åldrande (successful ageing). 
Välbefinnande får då omfatta all närbesläktad terminologi som till exempel livskvalitet, 
subjektivt välbefinnande, livstillfredsställelse och så vidare 
 

4.1.3. Livstillfredsställelse 
Naess (1989) använder begreppet livskvalitet om individer och deras subjektiva erfarenheter 
och känslor av till exempel lycka. I en psykologisk tradition har även livstillfredsställelse setts 
som en variabel av livskvalitet men Naess (a.a. s.11) menar att medan livskvalitet är en 
känslomässig aspekt är livstillfredsställelse en kognitiv aspekt som är beroende av en persons 
värdering av sina omständigheter i relation till en särskild standard eller referensram. 
Otillfredsställelse uppstår när det finns ett gap mellan förväntningarna och vad som är möjligt 
att uppnå i en persons liv. Detta kan, åtminstone när det gäller yngre, vara en sporre att sträva 
efter mer och yngre tenderar även att höja förväntningarna när de är mer tillfredsställda. Äldre 
personer tenderar däremot att anpassa sig till att det troligen inte sker förbättringar (a.a. s.12).  

Melin (2003) använder begreppet livstillfredsställelse med definitionen: den grad i vilken 
en individ upplever sig kunna uppnå sina mål. Han konstaterar att äldre, trots att de förväntas 
ha sämre hälsa och lägre inkomst än yngre, är lika lyckliga eller till och med lyckligare, vilket 
kan tolkas så att de haft tid att anpassa sig till sin situation och att lägre förväntningar gör att 
gapet mellan målen och vad man uppnått minskar. 

 

4.1.4. Aktuell forskning 
Flera forskare har under de senaste åren studerat äldre människors livskvalitet, välbefinnande 
och livstillfredsställelse. Deras arbeten presenteras i tidsmässig ordning med de senaste först. 

Åberg (2003, 2004a) har studerat äldres livstillfredsställelse genom intervjuer med äldre 
(80+) rehabiliteringspatienter under vårdtiden på en geriatrisk rehabiliteringsklinik och vid två 
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uppföljningstillfällen, en månad och sex månader efter utskrivning från kliniken. Hon har 
också intervjuat närstående som de äldre angivit som personer de har stöd av (Åberg 2004b). 
Viktiga faktorer för de äldres livstillfredsställelse var aktivitet, oberoende och anpassning, där 
den viktigaste aktiviteten  gällde vården om den egna kroppen och förmågan att hålla kontakt 
med andra, oberoende gällde både frihet att välja och att inte behöva vara en börda för andra 
och anpassning var ett sätt att hantera de negativa konsekvenserna av aktivitetsbegränsningar 
och minskande oberoende. De närstående poängterade också betydelsen av aktivitet, 
oberoende och anpassning när det gällde de äldres livstillfredsställelse men tillmätte även 
faktorer i omgivningen betydelse. Ett allmänt mål för de informella vårdarna var att värna den 
äldres självbild och ”gamla jag”. 

Jakobsson (2003) fann i en studie att smärta är vanlig bland äldre och att kronisk smärta 
tenderar att vara vanligare vid högre ålder. Äldres livskvalitet tenderar att vara lägre vid högre 
ålder och särskilt låg bland dem med smärta. Smärta och livskvalitet är också relaterade till 
gång- och rörelsenedsättning, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet/depression och nedsatt 
ADL-förmåga. Bland de allra äldsta (85+) rapporterade kvinnor signifikant mer smärta än 
männen. 

M. Hagberg (2002) har med hjälp av livskvalitetsinstrumentet LGC (utarbetat vid Lunds 
Gerontologiska Centrum) och narrativ intervju individuellt, i par och i grupp studerat hur 
personlighet och grundläggande föreställningar relaterar till upplevelse av livskvalitet i 
ålderdomen med avseende på gestaltning av mening och värde. Hon fann att personlighets-
faktorer som emotionell stabilitet, förmåga att upprätthålla personliga relationer, självtillit, 
originellt tänkande, sällskaplighet och kraft var kopplade till upplevelse av god livskvalitet. 
Livskvalitetsfaktorer var psykologiskt välbefinnande, frånvaro av psykosomatiska symtom, 
aktuell livskvalitet, optimistisk syn på livet och tillfredsställelse med nära relationer. Genom 
kondensering av respondenternas berättelser om den levda vardagen fann hon fem 
konstituenter för livskvalitet i ålderdomen. Ett svar på frågan vad som utgör kvalitet i 
vardagen hos äldre hemmaboende blir enligt Hagberg (a.a. s. 158): att vara engagerad, att 
uppleva balans i sitt aktuella liv och över livsloppet, att uppleva kontinuitet i förhållande till 
sig själv, människor i omgivningen och sina värderingar, att kunna skapa och påverka utifrån 
sitt engagemang och att kunna överskrida sig själv, nuet och den reella verkligheten.   

Sarvimäki & Stenbock-Hult (2000) har, som nämnts, studerat äldres livskvalitet och har 
då valt att definiera livskvalitet utifrån aspekter utan vilka det skulle vara omöjligt, eller 
åtminstone mycket svårt, att tala om ett gott liv. De föreslår tre aspekter: välbefinnande, 
mening och värde. De faktorer som påverkar en persons känsla av välbefinnande, mening och 
värde anses som förutsättningar för livskvalitet och är antingen inom individen eller externa. 
Hälsa, funktionsförmåga och copingmekanismer räknas som förutsättningar inom individen 
och omgivning, boendeförhållanden och socialt nätverk räknas som externa förutsättningar. 
Ett urval ur tre åldersgrupper, 75–79 år, 80–84 år och 85 år och äldre intervjuades med 
strukturerade intervjufrågor, de flesta baserade på tidigare testade mätinstrument. 
Intervjugruppen bestod av 300 personer och majoriteten var kvinnor som var änkor och levde 
ensamma. De flesta hade barn. Bland männen var 67% gifta men bland kvinnorna bara 13 %. 
Informanterna var i allmänhet nöjda med bostadsområde, ekonomisk situation och hälsa. 
Känslan av mening var lägre i de högre åldersgrupperna. Självkänslan var högre i gruppen 
75–79 år än bland de äldre. Den tycktes också påverkas mer av kontakter med andra 
släktingar, vänner och grannar än med familjen. 
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Hillerås (1999, 2000 a, b) har i studier vid Stockholms läns Äldrecentrum och inom 
Kungsholmsprojektet studerat välbefinnandet hos de allra äldsta (90 år och äldre). Hon delar 
in begreppet välbefinnande i tre generella komponenter: positiv affekt, negativ affekt och 
livstillfredsställelse, där positiv och negativ affekt representerar de emotionella aspekterna 
medan livstillfredsställelse representerar den kognitiva eller intellektuella delen av 
välbefinnande. Hon fann att kontakt med familjen har samband med livstillfredsställelse men 
att kontakt med vänner är viktigare för positiv affekt. Den subjektiva hälsan och möjligheten 
att utföra aktiviteter i det dagliga livet är viktiga för välbefinnandet. Fysiska aktiviteter liksom 
intellektuella aktiviteter som läsning och även sociala aktiviteter har betydelse. Negativa och 
psykiskt påfrestande händelser påverkar i negativ riktning liksom negativa livshändelser som 
en nära väns eller anhörigs död och förlust av egen hälsa. Den viktigaste faktorn för hög grad 
av välbefinnande visade sig emellertid vara personligheten. De som är känslomässigt stabila 
har ett högt välbefinnande och de som är socialt utåtriktade har högre välbefinnande än de 
med en mer inåtvänd personlighet. Graden av emotionell stabilitet och social utåtriktning är 
enligt personlighetsforskningen stabil genom livet. De äldre själva använder inte ordet 
personlighet utan talar om livsinställning. Viktiga bidrag till ett högt välbefinnande är också 
socialt stöd/känslomässiga band, engagemang i världen utanför och fysisk förmåga (Hillerås 
2000 a, b).  

Nilsson (1999) har, likaså inom Kungsholmsprojektet, genomfört en studie av äldre (>80 
år)  personers upplevelse av livskvalitet. Studien genomfördes i form av ostrukturerade 
narrativa intervjuer där de intervjuade ombads att beskriva sin livskvalitet. Hon fann sex olika 
dimensioner av livskvalitet, nämligen hälsa, relationer, aktiviteter, livsfilosofi, tidigare och 
nuvarande liv och framtidsperspektiv. Dimensionerna  bildade mönster som beskrevs i form 
av fem livsmodeller: Ett utmärkt åldrande, ”Njuter av livet ”, En god ålderdom, ”Nöjd med 
livet”, En jämförelsevis god ålderdom, ”Nöjd med livet trots allt”, Ett dåligt åldrande, 
”Missnöjd med livet” och En eländig ålderdom, ”Uppgivenhet inför ålderdomen”. Ingen 
skillnad sågs mellan personerna i de olika livsformerna när det gällde ålder eller hälsostatus. I 
de första två fanns lika många män som kvinnor och hälften av dem levde med make/maka 
eller en släkting och hade väl utvecklade sociala nätverk. I de övriga formerna var kvinnorna i 
majoritet. De levde i hög grad ensamma, endast hälften hade barn och deras nätverk varierade.  

Rennemark (1999) har studerat sambandet mellan äldres välbefinnande och hälsa, där  
livshistoria, känsla av sammanhang och egenskaper hos det sociala nätverket fick definiera 
välbefinnande. Rennemark utgick från Eriksons (1985) beskrivning av jagutvecklingens åtta 
steg och  Antonovskys (1991) KASAM-begrepp. Resultatet visade att positiv värdering av 
livshistorien vad gäller tidig barndom och uppväxtår hade samband med stark KASAM och 
att positiv värdering av vuxenperioden hade samband med tillfredsställande nätverk. Aspekter 
av det sociala nätverket hade samband med sjukdomssymtom. För kvinnor hade missnöje 
med social delaktighet och stöd från omgivningen ett samband med magsymtom och för män 
hade missnöje med instrumentellt stöd och kontakter med barn samband med 
spänningstillstånd. I allmänhet var sambandet mellan socialt nätverk och hälsa starkare för 
kvinnor.  

Hollis (1998) har gjort en studie angående könsskillnader när det gäller äldres 
livstillfredsställelse och psykosociala anpassning. Livstillfredsställelse definierar hon som en 
individs subjektiva bedömning av personligt välbefinnande inom ett sammanhang med 
ekonomiska, fysiska, emotionella, psykologiska och sociala faktorer. Psykosocial anpassning 
är ett begrepp hämtat från teorin om personlighetsutveckling grundad på Eriksons (1985) teori 
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om psykosocial utveckling. Enligt denna är en person som på ett positivt sätt löst 
medelålderns kris, generativitet/stagnation, aktivt inbegripen i aktiviteter för att tjäna andra 
och bidra till samhället med sina resurser samt har planer, projekt och idéer som utnyttjar 
hans/hennes hela potential. Studien genomfördes med ett urval ur åldersgrupperna 50–59, 60–
69, 70–79 0ch 80–89 år. Resultatet visade att kvinnorna hade lägre psykosocial anpassning än 
männen vilket var tvärt emot tidigare fynd. En tolkning som gjordes var att även äldre kvinnor 
upplever rollrelaterade svårigheter under senare delar av livet på grund av  krympande socialt 
nätverk och sjunkande social aktivitet. En majoritet av kvinnorna nämnde tre rollrelaterade 
områden som direkt eller indirekt kan ha påverkat den psykosociala anpassningen: Tidigare 
begränsningar i utbildnings- och karriärmöjligheter, ansvar för och stress i samband med vård 
av äldre i medelåldern/senare vuxenåldern och att hantera att en make, förälder eller vän får 
sämre hälsa eller dör. Männen uttryckte inga sådana känslor vilket ur könsrollsperspektiv kan 
förstås utifrån att män i tidigare generationer haft en mer tydlig roll som familjeförsörjare och 
i liten grad haft vårdande uppgifter. 

 

4.1.5. Sammanfattning 
Begreppen livskvalitet, välbefinnande och livstillfredsställelse används ofta med näraliggande 
betydelser och i olika förhållanden till varandra.  Flera beskriver livstillfredsställelse som en 
kognitiv aspekt och en värdering av i vilken grad individen nått sina mål. I det projekt, där 
denna uppsats är en del används livstillfredsställelse i betydelsen subjektiv, uppfattad 
livskvalitet och ses som individens totala värdering av sitt liv.  
 

4.2. Socialt stöd 
Begreppet socialt stöd har under de senaste 30 åren rönt ett ökande intresse. Ett skäl är att 
socialt stöd ansetts kunna ha betydelse när det gäller att förhindra uppkomst av sjukdom, ett 
annat att socialt stöd kan spela en roll i behandlings- och rehabiliteringsprogram efter att 
någon drabbats av sjukdom (Cohen & Syme, 1985). I detta avsnitt kommer jag att redogöra 
något för begreppets historia och uppkomst och därefter för senare synsätt och forskning. 
 

4.2.1. Begreppet socialt stöd, uppkomst och tidig forskning 
På 1970-talet lade tre forskare, Cassel, Caplan och Cobb grunden till att utveckla 
diskussionen och forskningen om socialt stöd. Cassel menade att psykosociala processer är 
mycket viktiga när det gäller etiologi (läran om hur sjukdomar uppstår) och att socialt stöd i 
synnerhet spelar en nyckelroll vid stressrelaterade störningar. Cassel såg stöd som något som 
erbjuds av primärgrupper, personer som står individen nära, och fyller en skyddande 
(buffering) funktion när individen utsätts för stress. Han uppmärksammade också att stress 
och stöd ibland är sammanflätade på så sätt att händelser som innebär stress också kan 
innebära att sociala band bryts, till exempel vid skilsmässa, förlust av arbete eller dödsfall. 
Detta leder till att tillgången till stöd minskar när behoven ökar (Vaux, 1988 s. 5-6 ). 

Caplan betonade vikten av stödsystem när det gäller att bevara individens välbefinnande 
under vardagslivets krav samt vid krissituationer och övergångar mellan livsfaser. Han såg tre 
former av stöd: hjälp att mobilisera psykologiska resurser för att hantera känslomässiga 
problem, delande av krävande uppgifter och vägledning för att hjälpa till att hantera 
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stressorer. Caplan hade också synen att formella vårdgivare kan spela en roll när det gäller att 
mobilisera, stärka och samarbeta med informella stödsystem (Vaux, 1988 s. 6-7). 

Cobb delade Cassels och Caplans syn på betydelsen av socialt stöd när det gäller stress 
och välbefinnande och bidrog med en definition på begreppet socialt stöd. Han menade att 
socialt stöd skulle ses som information, specifikt information som leder till att individen 
upplever sig vara föremål för omsorg, kärlek och uppskattning och tillhörande ett nätverk med 
kommunikation och ömsesidiga förpliktelser. Denna information bidrar då till att uppfylla 
sociala behov och till att skydda (buffering) från skadliga konsekvenser av kriser och stress 
(Vaux, 1988 s. 7).  

Flera forskare har senare ägnat sig åt forskning om socialt stöd (Vaux, 1988 s. 8 ff.). En 
del har studerat individens sociala integrering i termer av civilstånd, kontakter med vänner 
och släktingar och medlemskap i frivilligorganisationer. Andra har fokuserat på betydelsen av 
nära, förtroliga relationer. Studier av sociala nätverk ger möjlighet att se på många olika 
sociala band, till exempel nära relationer och familj men även konstellationer på arbetsplatser, 
i grannskapet och i informella sammanslutningar. Sociala nätverk kan studeras utifrån 
struktur, sammansättning och beståndsdelar. 

Antonucci (1990) gjorde en sammanställning över forskningen om socialt stöd under 
senare delen av 1980-talet och konstaterade att begreppet var mångfacetterat, att forskningen 
utvecklats i parallella linjer med ursprung i exempelvis psykologi, sociologi, antropologi och 
epidemiologi, att studierna gjorts med varierande metoder och populationer och att det fanns 
brister i begreppsbildningen. Trots detta hade forskningen om socialt stöd gjort framsteg när 
det gällde att förstå processer och mekanismer som gjorde att sociala relationer hade en 
positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.   
 
4.2.1.1. Tidiga definitioner 
Många försök har gjorts att klargöra begreppet socialt stöd. Cohen och Syme (1985) 
definierade kort och gott socialt stöd som ”resurser som tillhandahålls av andra personer” (a.a. 
s. 4). Vaux (1988) refererade ett antal forskares definitioner av begreppet, bl.a. Kaplan, Cassel 
& Gore´s från 1977, Lin´s m.fl.  från 1979 och Thoits´ från 1982. Kaplan, Cassel & Gore 
menade med socialt stöd ”den relativa närvaron eller frånvaron av psykosociala resurser 
tillhandahållna av andra som är betydelsefulla för individen”. Lin m.fl. använde definitionen 
”det stöd som är tillgängligt för en individ genom sociala band till individer, grupper eller 
samhället i stort”, medan Thoits med socialt stöd menade ”den grad i vilken en persons 
grundläggande sociala behov blir tillfredsställda genom samspel med andra (a.a. s. 25 ff.). 

O´Reilly (1988) fann att definitioner av begreppet socialt stöd ofta innehåller tre olika 
element. Socialt stöd ses som a) en interaktiv process i vilken b) särskilda handlingar och 
beteenden c) kan ha en positiv effekt på en individs sociala, psykologiska eller fysiska 
välbefinnande.  

 
4.2.1.2. Direktverkande eller buffert  
Det fanns två riktningar när det gäller hur socialt stöd påverkar hälsan (Cohen & Syme 1985). 
Den ena hävdade att socialt stöd är direktverkande och i sig förbättrar hälsa och välbefinnande 
oavsett stressnivå. Detta kan vara en följd av att individen känner sig övertygad om att andra 
kommer att ge hjälp om han skulle hamna i en svår situation. Självkänslan ökar och även 
känslan av stabilitet och kontroll. Den andra riktningen såg socialt stöd som en buffert, som 
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skyddar individen mot skadliga effekter av stress antingen genom att dämpa eller förhindra en 
stressreaktion eller genom att reducera eller eliminera stressupplevelsen.  

Antonucci (1990) menade att hälsa och sjukdom kan ses som ändpunkterna på ett 
kontinuum. Med stigande ålder ökar sannolikheten att individen rör sig mot 
sjukdomspunkten. De forskare som såg socialt stöd som direktverkande tänkte sig att 
individer, genom det sociala stöd de fått tidigare, skyddas eller förbereds för att kunna hantera 
sjukdomssituationer. De som såg socialt stöd som en buffert menade att sociala relationer 
hjälper individen under och efter en kris. Socialt samspel påverkar individer genom att förse 
dem med en mer positiv (eller negativ) bild av sig själva och sina förmågor. En hel del 
forskning har också visat att människor i kris har större möjligheter att hantera och återhämta 
sig efter sådana händelser om de har goda stödjande relationer. För att socialt stöd ska fungera 
som bäst behöver stödjarens resurser och mottagarens behov passa ihop (a.a. s. 216 f.). 

 

4.3. Senare års utveckling av begreppet socialt stöd 
En dansk forskargrupp, Due, Holstein, Lund, Modvig & Avlund, (1999) har utifrån tidigare 
forskares erfarenheter sammanställt en begreppslig ram som jag funnit användbar. De utgår 
från sociala relationer som ett huvudbegrepp och struktur och funktion som underbegrepp 
(Fig. 1).  
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4.4. Sociala relationer 
House & Kahn (1985) använde tre olika begrepp, nämligen sociala relationer, som innefattar 
mått på tillgång, antal och frekvens vad gäller sociala kontakter, socialt nätverk, som avser 
strukturen och beskriver samspelet inom dessa relationer och inbegriper täthet, spridning, 
varaktighet, homogenitet och ömsesidighet samt socialt stöd, som anger funktionen och 
innefattar fyra kategorier, nämligen informerande, instrumentellt, emotionellt och värderande 
(appraisal) stöd. O´Reilly (1988) använde socialt nätverk som huvudbegrepp med 
definitionen: ”ett analytiskt begrepp använt före att beskriva strukturen av kopplingar mellan 
individer eller grupper av individer. Sådana nätverk har en mängd funktioner av vilka 
tillhandahållande av socialt stöd är en. Socialt stöd ges genom nätverksmedlemmars beteende 
och handlande och kommuniceras genom nätverkets struktur” (a.a. s. 868). Han såg alltså 
struktur och funktion som två dimensioner av begreppet socialt nätverk. Med O´Reillys 
definition kan begreppet socialt nätverk dels ses som ett övergripande begrepp, som gäller 
både struktur och funktion hos relationer och dels avse den strukturella delen. För att 
förtydliga väljer Due m.fl. (1999) begreppet sociala relationer som ett huvudbegrepp. Även 
Antonucci (1990) föreslår sociala relationer som en ”paraplyterm” som omfattar andra termer 
som socialt stöd, socialt nätverk och social integrering (a.a. s. 219). 

 

4.4.1. Struktur 
Med struktur menar Due m.fl. (1999) de individer med vilka man har en interpersonell 
relation och sammankopplingarna mellan dessa individer. Cohen & Syme (1985) beskriver 
struktur som förekomst av och samband mellan sociala band (mätt i till exempel civilstånd, 
antal relationer eller i vilken mån de man har relationer till känner varandra). Pearlin (1985)  
ser nätverk som den större enhet inom vilken individen kan söka stöd och påpekar att man 
inte kan räkna med mer resurser än nätverket kan tillhandahålla. Nätverk varierar när det 
gäller omfattning och tillgång på resurser.  

 
4.4.1.1. Formella och informella kontakter 
Med formella kontakter menar Due m.fl. (1999) kontakter som man har på grund av sina 
roller och sin position i samhället vilket inbegriper kontakter med professionella aktörer och 
bekanta. Informella kontakter benämns också socialt nätverk och innefattar individer och 
kopplingar mellan individer som man har en nära familjerelation till och/eller tycker om. 
Antal och typ av relationer, kontaktfrekvens, kontakters varaktighet, mångfald, täthet och 
ömsesidighet ses som aspekter både av formella kontakter och socialt nätverk. McCamish-
Svensson (2002) använder termen formellt stöd för offentlig service som tillhandahålls av stat 
eller kommun eller privatfinansierad service. Med informellt stöd menar hon service som 
tillhandahålls av familj, vänner eller andra som inte är en del av det statliga eller kommunala 
stödsystemet. I en delstudie definieras informellt socialt stöd som ”den grad i vilken basala 
sociala behov tillfredsställs genom sociala relationer” (McCamish-Svensson, Samuelsson, 
Hagberg, Svensson & Dehlin, 1999a s. 304). Åberg (2003) använder beteckningen informell 
omvårdnad för vård som ges av för individen betydelsefulla personer i individens eget hem. 
Denna vård har sin grund i en relation och sker utan betalning.  

I det moderna industrisamhället har formella organisationer byggts ut, ibland med syftet 
att ta över uppgifter som utförts av informella grupper. Institutioner för äldrevård, hemtjänst 
och måltidsdistribution har inrättats för att ersätta vård och omsorg inom familjens ram. 
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Litwak (1985) hävdade att ett omsorgssystem är bäst lämpat att utföra uppgifter som matchar 
det i struktur, det vill säga formella organisationer är mest lämpade att utföra uppgifter som 
kräver ”expertkunskaper” och uppgifter som går att utföra på rutin medan informella grupper 
är bäst när det gäller uppgifter som kräver kontinuerlig närkontakt, långsiktigt engagemang, 
känslomässigt engagemang eller gemensam livsstil. Han såg formella organisationer och 
informella nätverk som komplementära och menade att båda behövs för optimal 
måluppfyllelse. Om informella kontakter saknas riskerar personen att bli utan visst stöd, 
exempelvis emotionellt stöd. Enda sättet att undvika dessa förluster är att göra den formella 
organisationen mer lik den informella (a.a. s. 58-62).  

Thoraeus Olsson (1990) använde sig av Litwaks teorier i sin studie av äldre människors 
omsorgsbehov. Hon menade att när en äldre människa förlorar ett omsorgssystem kan andra 
system inte till fullo ersätta förlusten eftersom de är olika till sina strukturer. De formella 
systemen kan inte ersätta några informella system om uppgifterna inte går att rutinisera och 
arbetet inte går att övervaka. Det enda sättet för formella system att kunna ersätta informella 
system är att anta de informella systemens strukturer, vilket dock skulle vara mycket 
resurskrävande för samhället (a.a. s. 37). Ågren (1992) fann att det huvudsakligen var barnen 
som gav äldre emotionellt stöd och att denna roll inte kunde ersättas av formella vårdgivare. 
Johansson (1991) konstaterade att det offentliga systemet tillhandahåller service som städ, 
tvätt och inköp men det gör även det informella. Vilket system som faktiskt ger hjälpen 
handlar mer om individuella förhållanden än om planerad uppdelning av arbetet. 

 

4.4.2. Funktion 
Med funktion menar Due m.fl. (1999) det interpersonella samspelet. Begreppet funktion 
täcker de kvalitativa och beteendemässiga aspekterna av sociala relationer. Till de 
funktionella dimensionerna av sociala relationer räknas socialt stöd, relationspåfrestningar  
och social förankring. 

Funktion handlar enligt Cohen & Syme (1985) om huruvida interpersonella relationer 
fyller en särskild funktion (till exempel tillhandahåller tillgivenhet, känsla av att höra till eller 
materiell hjälp) och om resurser som tillhandahålls av andra upplevs tillgängliga och 
tillräckliga.  

 
4.4.2.1. Socialt stöd 
Socialt stöd kan enligt Antonucci (1990) sammanfattas med vad nätverksmedlemmarna eller 
andra stödjare faktiskt gör för individen. Det kan gälla praktiskt bistånd, känslomässigt stöd 
eller bekräftelse (att uttrycka att man är överens med individen om hur problemet uppfattas 
eller att man delar individens värderingar). Due m.fl. (1999) använder utifrån House & Kahn 
(1985) termerna emotionellt stöd, instrumentellt stöd, informerande stöd och värderande 
(appraisal) stöd, där emotionellt stöd står för uppskattning, förtroende, deltagande och 
lyssnande medan värderande stöd handlar om bekräftelse, feedback och social jämförelse. 
Social jämförelse kan enligt Wills (1985) ske uppåt (upward comparison), så att man jämför 
sig med andra personer som är mer kompetenta eller klarar sig bättre, men människor som har 
det besvärligt jämför hellre nedåt (downward comparison), med personer som har det sämre.  

Wills (1985) använder i stället för emotionellt stöd en term som han ser som synonym, 
nämligen stöd för självkänslan (esteem support) och menar att möjligheten att tillsammans 
med någon man har en ömsesidigt respektfull och långvarig relation till få diskutera allvarliga 
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problem och känna sig accepterad och värderad medför att man kan behålla och stärka 
självkänslan även om det finns problem på vissa områden. Detta är en viktig del inte bara i 
informella kontakter utan även i formella (professionella) stödkontakter (a.a. s. 67 f).  

Instrumentellt stöd, även kallat bistånd, handgripligt stöd eller materiellt stöd innefattar 
sådant som hjälp med hushållssysslor eller transport eller hjälp med pengar eller saker. Wills 
(a.a. s. 69 f.) beskriver informerande stöd som en process där andra personer kan ge 
information, råd och vägledning som leder till att individen når en lösning eller söker hjälp 
hos en formell eller samhällelig hjälpinstans. 

Utöver dessa termer använder Wills termen motiverande stöd (motivational support) (a.a. 
s. 73 f.). Han utgår ifrån att många psykosociala stressfaktorer är kroniska till sin natur och 
härrör från problem som inte lätt kan lösas, har betydande konsekvenser för framtiden och 
kräver uthållighet för att man ska komma över dem. Sociala nätverk kan då spela en roll när 
det gäller att höja motivationen, att uppmuntra till att fortsätta försöken att lösa sin situation 
och inge hopp att det kommer att lyckas (jfr ”vikarierande hopp” enligt Cullberg, 1992  
s. 161). 

Horowitz (1985) definierar fem olika typer av insatser: Känslomässig hjälp, direkt 
praktisk hjälp, hjälp genom att agera ombud, ekonomisk hjälp samt delat hushåll. Åberg 
(2004b) beskriver social-emotionell och instrumentell omvårdnad och hjälp genom att agera 
ombud. Ombudskapet handlar om att ordna vissa saker, till exempel formell hjälp. Alla 
omvårdnadsformerna syftar till att skydda vårdmottagarens jag i något avseende. 
Instrumentell vård ges som skydd för hälsotillstånd och integritet, ombudskap syftar till att 
skydda mot fysisk och känslomässig skada och social-emotionell vård syftar till att bevara 
vårdtagarens självbild (a.a. s. 42-44). 

Jeppsson Grassman (2001) fann i sin forskning olika karaktärer av hjälpinsatser, där 
kategorin samvaro/kontakt ansågs fånga upp det känslomässiga stödet. Det visade sig vara en 
mycket vanlig insats som ofta tas för given och inte blir föremål för frågor i undersökningar. 
Pearlin (1985) menade att det emotionella stödet så att säga är inbyggt i relationer som 
handlar om förtroende och närhet och den som tar emot det tänker inte på sig själv som 
mottagare av stöd och behöver ofta inte heller be om det. För mottagaren är detta stöd enligt 
Jeppsson Grassman (2001) emellertid trots sitt drag av osynlighet mycket betydelsefullt 
liksom kategorin passning/tillsyn. När dessa hjälptyper efterfrågades med konkreta exempel 
visade de sig vara de vanligaste. Jeppsson Grassman (a.a. s. 36-37) fann också att kvinnor i 
större utsträckning utför dessa ”osynliga” och känslomässiga hjälpinsatser liksom 
omvårdnadsarbete och hushållsarbete medan män i större utsträckning hjälper till med 
transporter, trädgårdsskötsel, reparationer och dylikt. Carlstedt & Forssén (2000) påpekar att 
en viktig aspekt på kvinnors ansvarstagande för barn, sjuka och gamla är den tidsmässiga och 
rumsliga bundenhet som sådant arbete medför. Närvaro och uppmärksamhet krävs även när 
inget till synes ”görs”. 

 
4.4.2.2. Relationspåfrestning 
Antonucci (1990) påpekar att sociala relationer inte alltid leder till att man får stöd. De kan 
också föra med sig skadliga funktioner, till exempel ineffektiv hjälp, överdriven hjälp eller 
oönskat och otrevligt samspel. Due m fl (1999) utgår från Cohen & Symes (1985) definition 
av socialt stöd som resurser som tillhandahålls av andra och menar att socialt stöd även kan ha 
en negativ aspekt. De hävdar att relationspåfrestning (relational strain) inte är detsamma som 
brist på socialt stöd. Med relationspåfrestning menas den grad i vilken funktioner av sociala 
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relationer orsakar emotionell eller instrumentell påfrestning. Det är alltså den negativa 
dimensionen av sociala relationer och kan påverka både den som ger och den som tar emot 
socialt stöd. Två viktiga aspekter är konflikter och omåttliga krav. I en studie av närståendes 
upplevelser (Socialstyrelsen, 2001b) fann man bland svårigheter för anhöriga följande 
relationsproblem: att känna sig utnyttjad av vårdtagaren, att känna att vårdtagaren kräver för 
mycket och att vården begränsar familjens sociala relationer, vilket stämmer väl överens med 
relationspåfrestning enligt Due m.fl. (1999). 

 
4.4.2.3. Social förankring 
Termen social förankring (social anchorage) beskriver enligt Hanson (1988) i vilken grad 
individen hör till och är förankrad i formella och informella grupper och, i en mer kvalitativ 
mening, individens känsla av tillhörighet till dessa grupper. Kanske är, menar Pearlin (1985), 
känslan att höra ihop med andra det viktigaste stödet.  

 

4.4.3. Äldre och socialt stöd 
Minkler (1985) hävdade att äldre löper större risk både att drabbas av sjukdom och av att 
deras normala källor till stöd rubbas. Hon menade att tre stressfaktorer är utbredda bland äldre 
nämligen smärtsamma förluster, pensionering och ofrivillig flyttning. Detta är situationer där 
det är troligt att individen förlorar socialt stöd. Det har dock inte framkommit belägg för att 
pensioneringen i sig får negativa konsekvenser utom när den leder till att individen förlorar 
sina viktigaste sociala kontakter eller om den i tid sammanfaller med andra livshändelser (a.a. 
s. 201-207). Även Thornstam (1998) har diskuterat pensioneringens betydelse och påvisat att 
många gerontologers hypoteser om pensioneringen som ett trauma inte fått något stöd i 
empiriska forskningsresultat. Öberg (1997) har i en analys av äldre Helsingforsbors 
livsberättelser funnit en minoritet med en problematisk pensionering. Dessa befanns dock ha 
ett negativt förhållningssätt till de stora förändringarna i livet och detta ansågs ha påverkat 
deras upplevelse av pensioneringen. 

Vartefter individen åldras försvinner personer från nätverket  och andra kommer till.  
Minkler (1985) menade att äldre ofta har mindre nätverk än yngre och att en signifikant 
förändring sker runt 70-årsåldern. Antonucci (1990) hävdade däremot att man inte sett någon 
minskning i antalet stödjande medlemmar med stigande ålder. Han menade att äldres aktiva 
och intima band är långlivade. Ågren (1992) fann att äldre ersatte förlorade kontakter med 
jämnåriga med kontakter med yngre generationer och att även mycket gamla kan etablera nya 
kontakter även utanför familjen. Due m.fl. (1999) studerade åldersgrupper i åldrarna 25, 50, 
60 och 70 år och fann att instrumentellt stöd och antal kontakter per vecka minskade vid 
högre ålder medan det emotionella stödet inte verkade förändras. Relationspåfrestningarna 
minskade med stigande ålder vilket tolkas så att äldre valt bort kontakter som varit 
konfliktfyllda och krävande och avstår från att engagera sig i konflikter (a.a. s. 670). 

 
4.4.3.1. Äktenskap 
Berkman (1985) hävdade att äktenskapet spelar en speciell roll för hälsan. Att inte vara gift, 
det vill säga vara ogift, skild eller änka/änkling, innebär större risk för dödlighet. Schultz & 
Rau (1985) pekade på äktenskapet som en viktig källa till stöd och konstaterade utifrån flera 
olika studier att det finns ett starkt samband mellan civilstånd och välbefinnande. Äktenskapet 
i sig är en viktig faktor och en stödjande äktenskaplig relation är en kraftigt mildrande faktor 
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vid svåra livshändelser. Hur påverkas då individen vid förlust av make eller maka genom 
dödsfall eller skilsmässa? I allmänhet tyder olika studier på att dödlighet och sjuklighet ökar 
hos änkor/änklingar men främst hos änklingar. Mineau, Smith & Bean (2002) fann, vid analys 
av data där de kunde följa fyra kohorter av gifta födda från 1860 till 1904 och följa 
dödligheten fram till1990, att det i varje kohort och nästan varje ålder var änkemännen som 
löpte störst risk att dö. Änklingar visade enligt van Grootheest, Beekman, Broese van 
Groenou & Deeg (1999) större risk att utveckla depressiva symtom än änkor. Slutsatsen blev 
att kvinnor över tid anpassar sig bättre till änkeståndet än män och att män som fortsätter att 
leva ensamma löper högre risk att utveckla symtom på kronisk depression. 

I en australiensisk longitudinell studie om kvinnors hälsa (Women´s Health Australia: 
WHA) fann forskarna bland dem som uppgav sig vara änkor tecken på att detta att bli änka 
initialt har en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande men på sikt kan följas av ett 
positivt skifte till en ny livsfas (Feldman, Byles & Beaumont, 2000). Schultz & Rau (1985) 
såg när det gällde förmåga att hålla modet uppe en skillnad mellan yngre och äldre änkor, där 
äldre änkor hade bättre värden än yngre. Skilsmässa, däremot, påverkade äldre mer negativt 
än yngre. En tänkbar förklaring kan vara att änkor kan ha tillgång till en referensgrupp med 
stödjande, empatiska individer (det vill säga andra änkor) medan skilda inte har samma 
möjlighet (a.a. s. 143). Scannell-Desch (2003) fann i en studie av änkors anpassning att yngre 
änkor ofta har en svårare situation än äldre eftersom de inte har någon grupp av likar och i 
allmänhet är mindre förberedda emotionellt och praktiskt för att hantera förlusten. 

 
4.4.3.2. Stöd mellan generationer 
Schultz & Rau (1985) konstaterade att ett karaktärsdrag hos stödet mellan generationer är att 
det  handlar om ömsesidigt bistånd och att föräldrar fortsätter att ge sina barn vad de kan så 
länge de kan men att stödet går i motsatt riktning när föräldrarnas hälsa och/eller ekonomiska 
situation försämras. Antonucci (1990) refererade olika forskare som bland annat ansåg att 
ömsesidighet mellan generationer i en familj är en dimension av solidaritet. Andra menade att 
äldre inte kan upprätthålla ömsesidiga relationer eftersom de inte har något att erbjuda. Alltså 
är stöd till äldre från yngre en form av välgörenhet. Barn sörjer för sina föräldrar utifrån ett 
ansvar de har som son eller dotter (filial responsibility) och utifrån att själva under lång tid ha 
fått ta emot stöd. Winqvist (1999) använder i detta sammanhang termen filial förpliktelse. 
Antonucci (1990) använde uttrycket ”stödbank” (support bank) och menade att individer 
senare i livet kan ”inkassera” vad de tidigare gett ut (a.a. s. 213). Han menade att det annars är 
svårt för äldre att ta emot hjälp utan att känna att de har något att erbjuda i utbyte. Johansson 
(1991) fann att ett starkt motiv för anhöriga att ge stöd var en önskan att ”betala tillbaka” 
hjälp de tidigare fått av den äldre (a.a. s. 35). 

Yngre vuxna får enligt Schultz & Rau (1985) instrumentellt stöd främst från sina föräldrar 
men emotionellt och informerande stöd från vänner. Medelålders får både instrumentellt och 
emotionellt stöd från make/maka medan informerande stöd hämtas från vänner, kollegor och 
grannar. Äldre får instrumentellt stöd från barn och från make/maka om den personen är i 
livet medan informerande och emotionellt stöd kommer från många olika källor, bland annat 
barn, formella organisationer, kyrkor, specialiserade stödgrupper som sorggrupper och från 
vänner. För att ett nätverk ska kunna ge socialt stöd måste det inte bara existera utan dess 
medlemmar måste också ha förmåga, kunskap och motivation att agera när det behövs. De 
nödvändiga förutsättningarna varierar med var i levnadsloppet man befinner sig (a.a. s. 143-
144). 
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4.4.3.3. Könsskillnader 
Flera studier har visat olika mönster när det gäller män och kvinnor. Män hämtar större nytta 
både ur äktenskapliga relationer och ur nätverk där man delar aktiviteter och intressen. 
Kvinnor tycks dra mer nytta av relationer där man kan diskutera personliga problem (Wills, 
1985). Kvinnor och gifta har enligt Antonucci (1990)  större nätverk än män och ogifta. 
Kvinnor tenderar att ha fler personer i sina nätverk, fler familjemedlemmar och vänner, större 
mångfald i relationerna, tätare kontakt med nätverket och att få stöd från en mångfald källor. 
Due m.fl. (1999) fann att bland män i 50-årsåldern hade hälften kontakt med vänner varje 
vecka men att andelen minskade till en tredjedel i högre ålder. Kvinnorna visade ett motsatt 
mönster. Bland 50-60-åringarna hade en tredjedel  kontakt med vänner varje vecka medan det 
bland 70-åringarna var hälften som hade kontakter varje vecka.  

Att ha ett utvidgat nätverk kan vara till nytta när det gäller att anpassa sig till svårigheter 
som kommer sent i livet, exempelvis att bli änka eller drabbas av sjukdom. Men det finns en 
baksida. Kvinnor upplever ofta krav från nätverket (Antonucci, 1990). Navaie-Waliser, 
Spriggs & Feldman (2002) fann i en telefonintervjuundersökning bland ett randomiserat urval 
informella vårdgivare att jämfört med män var kvinnor oftare primära vårdgivare, gav mer 
intensiv och komplett hjälp, hade svårigheter att få vårdgivandet att gå ihop med övriga 
förpliktelser i hemmet och på arbetet och hade litet stöd från formella vårdgivare.  

 
4.4.3.4. Formellt – informellt 
Antonucci (1990) hävdade att äldre oftast inte vill ha formellt stöd utan föredrar stöd från nära 
släktingar. Med stigande ålder vill fler ha formellt stöd, kanske för att de inte vill belasta sina 
barn. I den svenska Eurobarometern (Andersson, 2002 ), där deltagarna (60 år och äldre) fick 
ta ställning till vem som i första hand bör göra mer för att täcka behovet av vård och omsorg 
angav 86 % kommuner och landsting medan åtta procent föreslog familjen. Endast en-två 
procent ansåg att insatserna från frivilligorganisationer och privata alternativ skulle ökas. 
Bland dem som var 75 år och äldre var stödet för den offentliga omsorgen än mer uttalat 
(91%). När de äldre tillfrågades om vem de skulle vilja få hjälp från föredrog 71 % hjälp från 
kommun eller landsting medan 22 % ville ha hjälp från familjen. Stödet för den offentliga 
omsorgen var ännu mer uttalat bland dem som redan fick regelbunden omsorg (80 %). Bland 
dem som fick regelbunden vård av barnen var stödet för offentlig omsorg 89 % (a.a. s. 115-
116). Män vill i större utsträckning än kvinnor ha stöd från familjen (Dahlberg, 2002). 
Johansson (1996) har även ställt frågor om de äldre parens nuvarande arbetsfördelning och 
kommit fram till att de som uppger att partnern gör mest i hushållet är de som oftast säger sig 
vilja ha hjälp av partnern. Hon drar slutsatsen att inställningen i frågan mer påverkas av 
arbetsfördelning än av kön och att kvinnor oftare än män utför mer hushållsarbete än partnern. 

Enligt Socialstyrelsen (2000b) finns en skillnad i önskemål om det gäller kortvariga eller 
långvariga hjälpbehov. För kortvariga behov, om man blir ”sängliggande en vecka”, vill de 
flesta äldre vända sig till anhöriga. Om det gäller långvariga, intima och ”tunga” hjälpbehov 
förlitar man sig hellre på kommun och landsting (Socialstyrelsen 2004c). 

En grupp som kan tänkas ha mindre tillgång till informellt stöd är ensamstående utan 
barn. Wu & Pollard (1998) använde data från en kanadensisk studie för att studera situationen 
för ogifta, barnlösa äldre personer och fann att även om stöd vanligen fanns tillgängligt för 
denna grupp ledde detta inte så lätt till att individer faktiskt fick hjälp. Framförallt var det 
behovet av emotionellt stöd som inte blev fyllt. Liknande fynd gjordes av McCamish-
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Svensson m.fl. (1999b), som konstaterade att ensamheten var störst bland äldre som fick 
formellt stöd. 

  
4.4.3.5. Familj – vänner 
Enligt Antonucci (1990) fyller vänner och familjemedlemmar olika behov. Även om 
familjemedlemmar är viktiga i äldres nätverk är vänner också viktiga och visar sig ha starkare 
samband med välbefinnande. I familjebanden finns  skyldigheter. Familjen förväntas ställa 
upp när det behövs men vänner har inte skyldigheter och uppskattas desto mer när de ger stöd. 
När en människa åldras finns familjemedlemmar i olika generationer men vännerna är ofta i 
samma ålder och har ofta samma kön, intressen och livsstil. Thoraeus-Olsson (1990) 
beskriver sociala omsorgsbehov och skiljer mellan praktiska omsorgsbehov, emotionella 
omsorgsbehov och existentiella omsorgsbehov. Emotionella behov tillgodoses av make eller 
maka eller av barn. Ensamstående utan barn saknar i högre utsträckning än gifta emotionellt 
stöd. Existentiella omsorgsbehov uppkommer när livet går mot sitt slut. Det gäller dels att 
finna mening i den tid som är kvar men också att få dela sin livsutvärderingsprocess med 
någon. Här blir jämnåriga vänner en viktig resurs. Olby (1997) nämner behov att bli sedd och 
bekräftad och att få tala med någon om sina existentiella-andliga tankar och funderingar som 
de viktigaste men samtidigt minst uppmärksammade behoven. 

McCamish-Svensson m.fl. (1999b) fann inget samband mellan stöd från familj eller 
vänner och livstillfredsställelse. Däremot fanns ett samband mellan tillfredsställelse med 
syskonkontakter och livstillfredsställelse. När nära familjemedlemmar saknades ökade 
kontakterna med syskon.  
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5. METOD OCH MATERIAL 
Vid Geriatrikcentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala startades 1999 ett 
forskningsprojekt med inriktning på äldre rehabiliteringspatienter och deras uppfattningar om 
vilka funktioner och förmågor som är viktiga för deras livstillfredsställelse. Syftet med 
projektet var: 

- att beskriva uppfattningar hos äldre rehabiliteringspatienter, deras 
rehabiliteringspersonal och deras närstående beträffande vilka funktioner/förmågor, med 
avseende på olika funktionsområden, som anses viktiga för att som äldre vara tillfredsställd 
med livet. 

- att beskriva uppfattningar om huruvida livstillfredsställelsen påverkas av hur ovan 
nämnda funktioner/förmågor genomförs. 

- att beskriva om och i så fall hur uppfattningarna, beträffande det ovan nämnda, 
förändras hos äldre rehabiliteringspatienter från rehabilitering vid geriatrisk klinik till 
uppföljning efter utskrivning.  

Projektledare är leg. sjukgymnast, MD Anna Cristina Åberg, som vid institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap/Geriatrik, Uppsala universitet, lagt fram en doktorsavhandling 
(Åberg 2003) där hon bland annat utifrån intervjuer med rehabiliteringspatienter och 
närstående beskriver faktorer som är viktiga för äldres livstillfredsställelse. En C-uppsats har 
publicerats i Nordisk Fysioterapi (Bring, Kälvemark & Åberg, 2001). Även föreliggande 
studie är en del i samma projekt. Gemensamt för hela projektet är att informanterna är 80 år 
och äldre och att de intervjuats under rehabiliteringen vid den geriatriska kliniken och sedan 
följts upp en tid efter utskrivningen. Varje informant har ombetts uppge en närstående som 
har intervjuats i samband med uppföljningen. Den första intervjun har föregåtts av en kognitiv 
bedömning med Mini Mental State Examination (MMSE)(Folstein, Folstein & McHugh, 
1975). Ett resultat lägre än 24/30 poäng har inneburit att personen ej har inkluderats. En 
sjukgymnastisk bedömning, Generell Motorisk Funktionsbedömning (Åberg, 2003) har gjorts 
i början av rehabiliteringstiden, vid utskrivningen från den geriatriska kliniken och vid 
uppföljningen. 

Ett gemensamt intresse i studierna är faktorer som påverkar de äldres livstillfredsställelse. 
Mot bakgrund av mina erfarenheter som kurator inom geriatrisk vård har jag valt att studera 
det sociala stödets betydelse för livstillfredsställelsen bland äldre kvinnor med 
funktionshinder. 
 

5.1. Kvalitativ och etnologisk metod 
Syftet med studien var att söka kunskap om och beskriva äldre kvinnors egna uppfattningar 
om betydelsen av socialt stöd i den livssituation de befann sig i och för deras 
livstillfredsställelse. Utifrån syftet var det naturligt att välja en kvalitativ metod och jag har 
valt den kvalitativa forskningsintervjun som enligt Kvale (1997) ”söker förstå världen ur den 
intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna”(a.a. s. 9). Forskningsintervjun är en 
mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse och 
kunskap utvecklas genom dialog. Det är intervjuarens ansvar att skapa en sådan kontakt att 
den intervjuade känner sig fri att dela med sig av sina upplevelser och känslor. Samtidigt är 
det inte fråga om något ömsesidigt samspel. Intervjuaren styr genom att introducera 
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samtalsämnen och genom ytterligare frågor. Intervjun är halvstrukturerad, det vill säga den 
sker utifrån en intervjuguide med olika teman som ska belysas men samtalet kan löpa ganska 
fritt utifrån intervjupersonens associationer medan intervjuaren ser till att ställa frågor om 
sådant som annars skulle missas (a.a. s. 117-119). 

En variant av kvalitativ metod är etnologisk metod (engelskans ethnography). Den har sitt 
ursprung i antropologin och kan ses som en beskrivning av en kultur eller subkultur. 
Etnologin utmärks av att data insamlas genom intervjuer och observationer, att kvalitativ 
metod och fyllig beskrivning (thick description) används, att intervjuer sker med 
nyckelpersoner (key informants) och att forskaren försöker se ur den intervjuades inre (emic) 
perspektiv och jämför detta med sitt yttre (etic) perspektiv (Holloway & Wheeler, 1996). 
Intervjupersonerna benämns inom etnologin informanter eftersom det enligt Spradley (1979) 
handlar om att lära av människor snarare än att studera dem. Inom hela det projekt där min 
studie är en del har metoden varit kvalitativ med etnologisk inriktning. 

 

5.1.1. Förförståelse 
Jag har som kurator inom äldrevården 19 års erfarenhet av möten med äldre och deras 
anhöriga. Detta har gett mig kunskaper och kännedom om ”fältet” men kan också innebära att 
jag tror mig veta hur saker och ting förhåller sig. En kvalitativ forskningsintervju har enligt 
Kvale (1997) ett annat syfte än ett terapeutiskt samtal och det är viktigt för mig som kurator 
att hålla isär min yrkesroll och min roll som intervjuare. I terapi (liksom i psykosocialt 
behandlingsarbete, min anmärkning) är målet förändring hos patienten medan målet i 
forskningsintervjun är förvärvande av kunskap. Samtidigt anser jag mig ha nytta av min 
kuratorserfarenhet när det gäller att balansera intervjun så att den intervjuade inte avslöjar 
sådant som hon sedan ångrar (a.a. s. 104-110). Utifrån min yrkesverksamhet har jag en 
hypotes om betydelsen av kontakter med närstående men har velat  söka ytterligare kunskap 
om det sociala stödets betydelse för livstillfredsställelsen bland äldre. 
 

5.1.2. Etiska överväganden 
Forskning med människor som deltagare måste enligt Kvale (1997) tjäna vetenskapliga och 
mänskliga intressen. Ett mål är att få fram kunskap som kan förbättra människans situation 
och ge henne ökat värde. Undersökningspersonerna ska ha fått information om det generella 
syftet med undersökningen och deltar frivilligt (informerat samtycke) med rätt att när som 
helst dra sig ur. Konfidentialiteten tryggas genom att namn och identifierande drag ändras i 
redovisningen av materialet (a.a. s. 109). Min intervjuundersökning har liksom projektet i 
stort prövats av forskningsetikkommittén vid Uppsala universitets medicinska fakultet. 
 

5.1.3. Urval och genomförande av intervjuer 
I projektet i sin helhet har personer i åldern 80 år och äldre intervjuats under vistelsen på en 
geriatrisk rehabiliteringsklinik och sedan vid uppföljning efter utskrivning. Eftersom jag valt 
att intervjua kvinnor med frakturer och ledproteser vände jag mig till klinikens avdelning för 
ortopedisk rehabilitering, där jag själv inte är verksam som kurator. En kontaktperson på 
avdelningen och även min kuratorskollega gav förslag på tänkbara informanter. Jag tog själv 
kontakt med varje föreslagen person, gav muntlig information om min studie och lämnade 
skriftlig information samt bad att få återkomma några dagar senare. Vid det senare besöket 
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tillfrågades personen om deltagande och om svaret blev jakande bestämdes tid för intervju. 
Tiden noterades av någon i avdelningspersonalen så att den inte skulle krocka med övriga 
tider för patienten. Intervjuerna skedde på mitt tjänsterum och inleddes med ett minnestest, 
MMSE (Folstein m.fl., 1975), och ifyllande av ett vårdtagarprotokoll med uppgifter om 
diagnos, funktionsnedsättning, boendesituation och hemtjänst- respektive anhörigstöd. Själva 
intervjun skedde utifrån en intervjuguide (Bilaga 3) och spelades efter informantens samtycke 
in på band. Efter intervjun bad jag om tillåtelse att få återkomma om något verkade oklart och 
att få höra av mig för uppföljning när patienten varit hemma en tid. Jag berättade också att jag 
var intresserad av att i samband med uppföljningen få intervjua en närstående.  

Intervjuarbetet påbörjades i oktober 2000. Den första informanten visade sig ha språkliga 
problem efter en tidigare stroke och det var svårt att avgöra resultatet av MMSE. Jag gjorde 
en kortare intervju men valde att inte använda den. I etnologisk intervju är det viktigt att välja 
informanter som aktivt kan bli medarbetare och inte enbart passivt besvara frågor (Holloway 
& Wheeler, 1996), vilket innebär svårigheter vid nedsättning av den språkliga förmågan. 
Senare i samma månad intervjuades två kvinnor. Båda var änkor och båda hade barn. Jag ville 
göra ett strategiskt urval (Malterud, 1998) för att få med informanter med olika 
levnadsförhållanden och erfarenheter. Därför sökte jag nu informanter som var gifta och levde 
med sin make eller sådana som aldrig varit gifta men lyckades inte finna några under hösten.  

I januari 2001 togs kontakt med de tidigare intervjuade för uppföljning. Båda intervjuades 
i sin hemmiljö cirka tre månader efter utskrivning från den geriatriska kliniken. Var och en av 
dem uppgav en närstående som de hade stöd av. De närstående, båda döttrar, kontaktades per 
telefon för muntlig information om undersökningen varefter skriftlig information skickades 
hem till dem. Ny kontakt per telefon togs ungefär en vecka senare och tid för intervju kunde 
bestämmas. Intervjuerna skedde på mitt tjänsterum. 

I maj 2001 kunde en ogift kvinna utan barn intervjuas. Uppföljning skedde i hennes hem i 
augusti och den hon uppgett som närstående, en församlingsdiakon, intervjuades på sin 
arbetsplats. I oktober 2001 fanns på vårdavdelningen två patienter som uppfyllde kriterierna 
och dessutom var gifta och båda kontaktades. En av dem sade ja till intervju medan den andra 
avböjde. Den som hade intervjuats kontaktades för uppföljning i januari 2002 men hade efter 
fall svår värk i ryggen och ville avvakta. Intervjun skedde i mars och informanten valde att 
komma till mitt tjänsterum i samband med ett besök på sjukgymnastikens polikliniska 
mottagning. Hennes make kontaktades per telefon men ville på grund av förestående 
utlandsresa inte bestämma någon tid. Han valde senare att bli intervjuad per telefon, vilket 
skedde i maj. 

Att finna lämpliga informanter visade sig svårare än jag hade räknat med. De första två 
hade båda varit gifta men blivit änkor, vilket är vanligt bland kvinnor i åldersgruppen 80 år 
och äldre. Kvinnor har ofta gift sig med äldre män och detta i kombination med att kvinnor 
lever längre gör att de ofta lever ensamma på äldre dar. Detta kan också vara en förklaring till 
att det var svårt att hitta gifta som fortfarande levde med sin make. Andelen ogifta (det vill 
säga aldrig gifta) uppgår till åtta procent (Socialstyrelsen, 2000b), vilket också kan ha bidragit 
till svårigheten att hitta ogifta informanter. Jag tror att de personer som uppfyllde kriterierna 
om ålder, diagnos och kvinnligt kön samt i ett senare skede, när de första intervjuerna 
genomförts, även fyllde kravet att vara ensamstående eller gifta har blivit tillfrågade om 
deltagande utom i ett par fall där det bedömdes olämpligt exempelvis på grund av akut sorg. 
En informant har inte tagits med på grund av språklig funktionsnedsättning och en har avböjt 
deltagande. 
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Varje intervju har spelats in på band och därefter skrivits ut ordagrant med pauser och 
suckar eller skratt och så vidare markerade. Intervjuerna har skrivits ut vartefter de gjorts och 
tankar som väckts i samband med utskriften har lett till anteckningar om sådant jag velat få 
förtydligat. Jag har valt att göra utskrifterna själv och har sett fördelar med det, bland annat på 
så sätt att jag fått tillfälle att lyssna igenom intervjuerna noggrant och att jag utifrån mitt 
minne av intervjusituationen har kunnat se innebörder i det som sagts (Malterud, 1998). 

 

5.1.4. Analys 
Varje intervju har lästs igenom för att få en känsla av helheten (Kvale, 1997, Malterud, 1998). 
Min strävan har här varit att vara så förutsättningslös som möjligt och lägga min förförståelse 
och teoretiska referensram åt sidan (Malterud, 1998 s. 91). Jag har noterat nyckelord i kanten 
och skrivit en kort sammanfattning av innehållet i varje intervju. Därefter har en systematisk 
genomgång gjorts rad för rad för att urskilja meningsbärande enheter, som markerats. Dessa 
enheter har systematiserats (kodats) utifrån olika teman (a.a. s. 92). Jag har dels använt vad 
Malterud (a.a. s. 89) kallar en datastyrd analys där jag sökt enheter i texten för att utveckla 
kategorier, som säger något om informanternas och deras närståendes tankar om vad som är 
viktigt för de äldres livstillfredsställelse. Dels har jag använt en teoristyrd analys (a.a. s. 90) 
där texten sorterats i kategorier som hämtats från Dues m.fl. (1999) utveckling av begreppet 
socialt stöd (Fig. 1). Malterud (a.a. s. 167) använder även uttrycket teoritriangulering och 
beskriver hur materialet upprepade gånger gås igenom utifrån olika teoretiska utgångspunkter. 
En del av materialet har passat in både i kategorier om livstillfredsställelse och i kategorier 
gällande socialt stöd, och jag har utifrån detta dragit slutsatser om vilka typer av socialt stöd 
som är viktiga för de äldres livstillfredsställelse. För att få överblick har materialet 
organiserats i matriser (Malterud, 1998), där informanternas utsagor sorterats in i olika 
kodgrupper. Kodgrupperna har sammanförts till mer övergripande teman och subgrupper som 
kondenserats för att sedan sammanfattas till beskrivningar av vad informanterna sagt om 
livstillfredsställelse och socialt stöd. Arbetet har skett i ett växelspel mellan helhet och delar 
för att vara troget informanternas röster (a.a. s. 96-97). 
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6. REDOVISNING AV RESULTAT 
Jag kommer i detta avsnitt att kortfattat presentera de äldre, som jag kallar informanter, och 
därefter redovisa teman när det gäller livstillfredsställelse som framkommit i de äldres och 
deras närståendes beskrivningar. Efter detta beskrivs de äldres och deras närståendes 
uppfattningar om socialt stöd och vilken betydelse det har för dem utifrån den figur som Due 
m.fl. (1999) utarbetat (Fig. 1). I de citat jag återger används förkortningarna I för intervjuare, 
A, B och så vidare för informanterna och NA, NB och så vidare för de närstående. Namnen är 
fingerade. 

 

6.1. Presentation av informanterna 
Alla fyra informanterna har uppnått hög ålder, 87–89 år. Två av dem som är eller varit gifta 
har förvärvsarbetat innan de gift sig och fått barn och en av dem har återupptagit 
förvärvsarbete senare när barntillsyn inte längre behövts. En har tidvis arbetat i makens firma. 
Den som förblivit ogift har varit yrkesverksam fram till pensioneringen. Alla kan sägas ingå i 
gruppen multisviktande (Gurner m.fl., 2004). Flera av dem har diagnosen osteoporos 
(benskörhet), vilket är vanligt bland frakturpatienter, men även andra diagnoser förekommer, 
som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Alla har ådragit sig frakturer i samband med fall, tre 
i hemmet och en i samband med sjukhusvistelse för annan diagnos.  
  
Anna, 89 år, är änka sedan ca 15 år och bor ensam i anpassad lägenhet med hiss. Hon har en 
dotter och även barnbarn och barnbarnsbarn. Hon går med rollator och hade den redan innan 
den nu aktuella lårbenshalsfrakturen. Hennes lägenhet ligger i anslutning till ett serviceboende 
där det finns matsal som hon besöker regelbundet. Hon har haft hjälp från hemtjänst med 
bland annat medicinering och av närstående med olika sysslor som inköp och tvätt. Hon 
besväras under sjukhusvistelsen av smärta men är vid uppföljningen självständig vid 
förflyttningar och smärtfri. Hemtjänstens personal besöker dagligen. 

 
Berta, 88 år, är änka sedan ca 25 år och bor i eget stort hus i två våningar. Hon har fyra barn, 
två söner och två döttrar, och även barnbarn. Anledningen till sjukhusvården är en 
bäckenfraktur och en kontusion (= stöt- eller krosskada) i en axel. Hon har tidigare inte haft 
hemtjänst men privat hjälp med städning. Hon har rollator sedan tidigare och besväras under 
sjukhusvistelsen av smärta som minskat vid uppföljningen men fortfarande var besvärande 
när hon kom hem. Efter sjukhusvistelsen har hon dagliga besök av hemtjänstpersonal. 

 
Disa, 87 år, är ogift och har enbart avlägsna släktingar på annan ort. Hon bor i en lägenhet 
som är anpassad men ligger tre halvtrappor upp utan hiss. Hon har tidigare haft en period då 
hon hade hemtjänst men valde att i stället anlita privat hjälp och har efter det klarat sig själv 
en tid. Hon har drabbats av en underbensfraktur och behöver under sjukhusvistelsen hjälp vid 
förflyttningar men har inga större besvär med smärta och är vid uppföljningen självständig  
vid förflyttningar och smärtfri. I lägenheten går hon ofta utan rollator och har daglig hjälp av 
hemtjänstpersonal. 
 
Elna, 87 år, är gift och bor med maken, som är ungefär jämnårig, i lägenhet med en 
halvtrappa till hissen. Hon har drabbats av en höftfraktur och behöver under sjukhusvistelsen 
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hjälp vid förflyttningar och har då även smärta. Efter hemkomsten faller hon och skadar 
ryggen och har vid den försenade uppföljningen smärta vid vissa rörelser. Makarna hjälps åt i 
hemmet och har ingen hemtjänsthjälp men stöd av två söner med familjer. 

Var och en av informanterna har för närståendeintervjun föreslagit en person de anser sig 
ha stöd av. En make, två döttrar och en diakon har sedan intervjuats. Maken har varit egen 
företagare. Han är jämnårig med sin hustru och vital för sin ålder. Av döttrarna är den ena 
bosatt i närheten av sin mor. Hon är pensionär och har barn och barnbarn. Den andra dottern 
är bosatt på annan ort och fortfarande yrkesverksam men vid intervjutillfället sjukskriven. 
Även hon har vuxna barn. Diakonen är ogift och har lång yrkeserfarenhet.   

 

6.2. Livstillfredsställelse 
I detta avsnitt beskrivs informanternas och deras närståendes syn på vad som är viktigt för de 
äldres livstillfredsställelse. De teman som framkommit presenteras översiktligt i fig. 2 för att 
sedan kommenteras närmare. 
 
 

Teman                                                                Underteman 
Livet i sin helhet Minnen 
Att kunna hantera förluster Förlust av funktioner 

Förlust av aktiviteter 
Förlust av sociala kontakter 

Att klara sig själv Sin person 
Sitt hushåll 

Att vara en del i ett sammanhang Familj/vänner 
Samhällslivet 

 
Fig. 2 Faktorer av betydelse när det gäller livstillfredsställelse. 
 

 
6.2.1. Livet i sin helhet 
När de äldre själva svarar på frågan hur nöjda de är med livet är det tydligt att de värderar 
livet i sin helhet. Även med erfarenhet av svårigheter i samband med sjukdom och olycksfall 
kan man vara nöjd med att bo bra, ha kontakt med närstående och vänner och känna trygghet i 
att det finns hjälp att få om man blir sämre. Att kunna se tillbaka på ett innehållsrikt liv vad 
gäller upplevelser i yrkes- eller familjeliv eller under resor ger också glädje.  

  
I: Hur nöjd är du med ditt liv i stort? 
A: Joo, jag är så nöjd ... det är jag för jag bor så bra och jag har så bra. Och så har jag mina 
barnbarn och dom kommer opp... Ja, jag kan inte ha bättre, tycker jag. 
 
D: Jag är mycket nöjd med mitt liv. […] Nittonhundratalet var egentligen väldigt bra trots 
två världskrig. 
 
E: Ja, jag måste ju få va ganska nöjd som har fått leva så länge och ha friska barn och ... ja 
en man som är frisk.  
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6.2.2. Att kunna hantera förluster 
Förluster som påverkar livstillfredsställelsen negativt är förlust av funktioner, aktiviteter och 
sociala kontakter. 

Flera informanter ger uttryck för att de fått göra förändringar i livsföringen utifrån 
försämringar i funktioner som kommit i och med stigande ålder och sjukdom eller olycksfall. 
Flera har fått försämrad hörsel och syn. Det är svårare att delta i gruppaktiviteter om man 
använder hörapparat och att inte höra kan leda till att man drar sig för att ta kontakt. 

 
A: Det är bara synd att jag ska höra så dåligt så många gånger kan jag inte ta kontakt för jag  
vet inte om jag hör vad dom säger […] är det flera som pratar hör jag inte ett dugg, det där 
bakgrundsljudet är så högt.  

     
Smärta, trötthet och försämrad balans kan leda till att en person avstår från aktiviteter utanför 
hemmet. Det är svårt att planera något om man inte vet om det går att genomföra. 

 
B: (Jag) var mera ute förr för det är ju lite besvärligt när man ska ordna med taxi och sånt 
där och så vet man inte hur det är att gå i trappor och ... man är liksom lite ... man är lite 
försiktig.[…] Jag har tackat nej till allting. Överallt så är det trappor. […] jag har liksom 
inte ... jag har inte vågat.  

       
E: […] genom att jag har haft sån värk så tycker jag liksom att det har varit meningslöst […] 
man  kan ju inte planera så långt i förväg. […] man vet inte från ena dan till den andra […] 
man är ju instängd i sin lägenhet. Förut så åkte jag också med en väninna jag har, vi åkte 
ofta på teater och på bio men det har inte blivit någonting nu. Hon är ju också skröplig, hon 
har fyllt 90. 

 
Frakturerna har uppstått i samband med fall och det är tydligt att det handlar om omvälvande 
upplevelser. En informant berättar att hon känt sig alldeles slut och borta och inte trott att hon 
skulle kunna komma hem igen utan övervägt att flytta till ålderdomshem. En annan föll i sin 
bostad innan hon skulle gå till sängs och kunde inte ringa ut på sin telefon men en anhörig, 
som var på resa och lovat ringa vid framkomsten gjorde så och fick besked om vad som hänt 
och kunde komma till undsättning. Flera uttrycker att rädslan att falla hämmar deras liv efter 
hemkomsten. 

Att uppnå hög ålder kan också innebära förluster av närstående. Två av informanterna har 
erfarenhet av att leva vidare utan make. Flera talar om att vänner försvinner både genom 
dödsfall och genom att de på grund av egen skröplighet inte orkar besöka. I viss mån kan 
kontakten hållas med hjälp av telefon. 

 
 

6.2.3. Att klara sig själv 
Att klara sig själv anges som en viktig faktor när det gäller hur nöjd man är med livet. I detta 
att klara sig själv ligger flera olika saker. Det handlar om att kunna sköta sin person, klara 
hygien och klädsel, men också om att klara det dagliga i hemmet, matlagning, disk, städning, 
tvätt och inköp med mera. Man kan tänka sig att köpa tjänster för att underlätta. Flera har 
privat hjälp med städning och någon väljer att lämna bort till exempel lakan till 
tvättinrättning. En av kvinnorna beskriver hur hon efter makens död känt sig tafatt när det 
gällt att sköta ekonomin eftersom maken skött detta. Med stöd av en anhörig har hon lärt sig 
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sköta räkningar med mera och känner tillfredsställelse över det. Hon tycker också att hon förr 
litat på maken i många sammanhang men blivit mer företagsam och mindre blyg när hon 
blivit tvungen att lita till sin egen förmåga. 

 
I: Vad är det som är viktigt för dig för att du ska vara nöjd och tillfreds med livet? 
E: Jaa … att man kan fortsätta att leva som vi gör nu ... förstås. 
I: Och vad innebär det? 
E: Ja, det innebär ju att vi ska klara oss själva hemma. 
I: Vad betyder det … att klara sig själv? 
E: Jaa ... vad ska jag säga ... det är väl liksom att det höjer självkänslan..  

 
En viktig del i självständigheten är att kunna bo kvar i sin bostad. Flera betonar att de inte är 
beroende av att ha någon i närheten utan kan finna tillfredsställelse i att vara på egen hand. De 
sysslar då med hushållsbestyr, läser, lyssnar på radio eller ser på TV eller ägnar sig åt 
handarbete eller konstnärlig verksamhet. Några vill gärna kunna ta emot familj och vänner 
och bjuda på mat. Även om hemsysslorna blir svårare att klara av verkar det viktigt att kunna 
utföra dem även om det sker med möda och ambitionerna måste anpassas till vad som är 
möjligt att genomföra. 
 

E: (Jag) har alltid varit road av att stöka hemma och baka och laga mat ... men det har jag 
fått pruta på. Laga mat kan jag ju göra, det mesta. Försöker väl naturligtvis att ta det som är 
enkelt. […] om jag ska stå länge vid spisen får jag ont i ryggen så då måste jag lägga mig en 
stund […] om man ligger en kvart så lugnar det ner sig och så kan man stiga upp och 
fortsätta en stund igen. Som när man ska stryka till exempel, då får jag väldigt ont och då 
måsta jag lägga mig emellan.  

 
Det kan också finnas ekonomiska överväganden i önskan att klara sig själv. Någon väljer att 
själv sköta städning, lite i taget, för att ha råd med exempelvis tandvård. Det finns också en 
upplevelse av att det inte finns hjälp att få och att man är tvungen att klara sig själv. 
 
 

6.2.4. Att vara en del i ett sammanhang 
Flera betonar betydelsen av att ha kontakter med familj och vänner. Att vara en självklar 
deltagare vid familjesammankomster och helgdagar gör att man känner sig höra till. 
Kontakter med andra, både nära vänkontakter och kontakter med mera ytligt bekanta har sitt 
värde. Att kunna delta i samhällslivet i stort genom exempelvis föreningsaktiviteter och 
kulturellt utbud i form av teater och konserter är något som nämns som viktigt men även att 
kunna gå till en gemensam matsal och få prata med andra en stund i samband med måltiden. 

 
I: Vad är det som är viktigt för att du ska vara nöjd med livet? 
A: Jaa … det är nog viktigt att man träffar folk ibland […] Jag trivs att vara ensam. Men nog 
vill jag träffa folk emellanåt för det piggar upp, tycker jag. […] Ja, då går jag ner och äter i 
matsalen ibland och då träffar jag bekanta, får prata lite. Och ibland är det nån 
underhållning där nere, så går jag dit. Och sen brukar jag gå till kyrkan härintill på måndag 
förmiddag för då är det pensionärsföreningen där […] så när jag har orkat så har jag gått 
dit. 
 
I: Vad är det som är viktigt för att du ska känna dig nöjd med livet och tillfreds? 
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B: Jaa… jag […] tycker om konst över huvud taget … och rest väldigt mycket har jag gjort. 
[…] är oerhört intresserad av både politik och allting. […] och som sagt var intresserad av 
allt. 

De närståendes tankar om de äldres livstillfredsställelse handlar mer om nutid. De ser 
självständighet, sociala kontakter och känsla av värde som viktiga förutsättningar för 
livstillfredsställelse. 

 
I: Vad tänker du som anhörig är viktigt för att hon ska känna sig nöjd och tillfreds med sitt 
liv? 
NA: Att hon får göra så mycket saker som möjligt själv. Det tycker jag faktiskt är väldigt 
viktigt så att hon känner att hon har en uppgift fortfarande.  
 
NB: Jaa … att hon slipper äta så mycket piller […] sen tycker jag att hon håller på att bli 
rörligare och det hoppas jag verkligen att hon kan bli […] så att hon vågar sig ut lite mera 
igen […] vågar sig på att åka bort och hälsa på några av sina vänner med färdtjänst igen. 
 
ND: Jaa … att ha kontakt ... att hon känner då att trots att hon är gammal nu och inte orkar – 
hon har ju varit en kraftmänniska och var ju väldigt mycket alltiallo här- […] att hon känner 
att även fast hon inte orkar .. så är hon ändå en viktig del i verksamheten här. […] Hon får 
komma och hon får sitta och behöver inte göra .. hon är ändå en viktig del. 

 

6.3. Sociala relationer 
I följande avsnitt beskrivs informanternas erfarenheter av formella och informella kontakter 
och därefter deras syn på socialt stöd utifrån aspekterna emotionellt, instrumentellt, 
informerande och värderande stöd. 
 

6.3.1. Formella kontakter 
Som tidigare nämnts kan formellt stöd definieras som offentlig service, som tillhandahålls av 
stat eller kommun, eller privatfinansierad service (Mc Camish-Svensson, 2002). Den som ger 
stödet har lön för sitt arbete och reglerad arbetstid. Jag räknar även sjukvården till det 
formella stöd som äldre kan ha tillgång till när de är i behov av det. En av informanterna har 
kontakt med en distriktskyrka som ligger nära hennes bostad och med den diakon som arbetar 
där. En diakon är anställd av församlingen och har alltså lön för sitt arbete men den diakon jag 
intervjuat ser också sin uppgift som en livsuppgift vilket medför att hennes engagemang 
sträcker sig utöver vad som kan rymmas inom normal arbetstid. Möjligen får man se hennes 
arbete som en mellanform med inslag både av formellt och informellt stöd. I engelskspråklig 
litteratur, till exempel Vaux (1988), nämns präster som en del av det samhälleliga stödet. 
Bodin (2001) påpekar att det i Sverige var kyrkan som organiserade den första egentliga 
hjälpen till fattiga och sjuka och fram till mitten av 1800-talet svarade för det mesta av det 
organiserade fattigvårdsarbetet. Han menar att diakonin på många områden varit en 
föregångare till den offentliga sektorns människovård. Johansson (1991) räknar stöd från 
kyrkor och frivilligorganisationer till informellt stöd. 

Till det formella stödet kan mer allmänna insatser som färdtjänst, mattjänst och 
trygghetslarm räknas. Färdtjänsten ger personer som på grund av funktionsnedsättningar inte 
kan använda sig av allmänna färdmedel möjlighet att resa med taxi eller specialfordon till en 
kostnad som ungefär motsvarar vad det kostar att åka buss. Färdtjänsten har sedan 1997 en 
egen lag, Lagen (1997:736) om färdtjänst. På en del håll, bland annat i Uppsala, har busslinjer 
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inrättats med specialbyggda bussar med förenklad påstigning. Flera av informanterna nämner 
både dessa och färdtjänsten med uppskattning. Mattjänst innebär att man kan få färdiglagad 
mat hem till bostaden, antingen varm eller kyld eller fryst för uppvärmning. Ingen av 
informanterna har mattjänst men ett par nämner privata matleverantörer som tänkbara att 
anlita. Trygghetslarm är en kroppsburen dosa som med hjälp av en tillsats till telefonen är 
kopplad till en larmcentral. Genom att trycka på en knapp på dosan kan man kalla på hjälp 
alla tider på dygnet. Ett par informanter nämner detta som en trygghet. 

Bostadsanpassning och hjälpmedel är stödformer som kan möjliggöra fortsatt boende i 
ordinär bostad med bevarad självständighet. Alla informanter har rollator och även andra 
hjälpmedel och flera har fått sina bostäder anpassade, till exempel fått trösklar borttagna. 
Pension och olika ekonomiska tillägg som tillhandahålls genom socialförsäkringssystemet är 
andra stödformer som kan hänföras till det formella stödet. 

 
6.3.1.1. Erfarenheter av sjukvård 
Två av informanterna berättar om negativa upplevelser av sjukvård och sjukhusvistelse. De 
brister som påtalas handlar dels om att inte bli tagen på allvar, dels om att sjukhusrutiner går 
före personliga önskemål. Tidsbrist hos framförallt läkare men också hos övrig vårdpersonal 
upplevs negativ. Känslan av att vara till besvär när man kallar på hjälp nämns som en negativ 
upplevelse.  

 
D: Jag kände mej som en fånge precis  […] jag bröt ju benet och det blev gipsat ... ända upp 
och dom sa att jag fick inte gå utan att ringa på klockan […] Och så ringde jag på klockan ... 
och det dröjde en halvtimme […] Men du vet, det var känslan av att vara så beroende – jag 
har ju varit självständig i hela mitt liv - vara så beroende av människor ... så man inte ens 
kunde gå upp och ... och göra det nödvändigaste. Jag kände mig skuldtyngd för att jag ... 
måste be om hjälp. 

 
6.3.1.2. Att inte bli tagen på allvar 
En informant berättar att hennes smärtor inte tagits på allvar. Hon beskriver att hon trots svår 
smärta tvingats att gå uppe med gåbord och att personal på akutsjukhuset menat att hon inte 
kunde ha så svår smärta eftersom hon inte hade någon fraktur. Hon tycker inte att hon under 
vårdtiden på den geriatriska kliniken blivit undersökt ordentligt vad gäller ryggproblemen och 
att hon efter utskrivningen släppts från sjukhusets sida och skulle följas upp hos en husläkare 
hon tidigare inte haft kontakt med. Hon fick också vänta nästan två månader efter 
utskrivningen på en röntgenundersökning av ryggen.  

En annan informant gick till sin husläkare för att hon kände sig svag och ordinerades 
hostmedicin eftersom hon var förkyld just då. Först tredje gången hon kom till samma läkare 
togs EKG och hon skickades till akutsjukhuset där hjärtsvikt konstaterades. Vid ett senare 
tillfälle kom hon in akut på grund av hjärtsvikt och blev inlagd och en tumör upptäcktes och 
opererades. I samband med denna sjukhusvistelse föll hon och ådrog sig den nu aktuella 
frakturen.  

Att inte uppleva att läkaren ger tid för samtal och nödvändig information bidrar till 
känslan av att inte bli tagen på allvar. 

 
D: Läkarna dom bara snodde förbi, liksom […] dom frågade hur det stod till men jag vet 
knappast om dom väntade på mitt svar. Så man verkade ju som man var en försöksperson, 
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precis ... försöksobjekt. […] jag menar dom såg bara till sin forskning och inte till personen 
och patienten […] jag kände mej ... vad ska jag säga ... förbigången på nåt sätt som patient..  

 
6.3.1.3. Rutiner framför personliga önskemål 
Att bli väckt tidigt på morgonen för temperaturtagning och liknande vårdrutiner efter att 
kanske inte ha sovit så bra på natten kan kännas onödigt. Provtagningar och 
blodtrycksmätning är återkommande moment utan att patienten alltid vet varför det är viktigt. 

 
D: Allt personligt ... personliga önskemål, dom fick man lägga åt sidan för det var rutinerna 
som gällde. 

 
En rutin på den geriatriska kliniken är att patienterna äter i en gemensam matsal på respektive 
avdelning. En av informanterna upplevde att hon som patient kunde få sitta kvar länge efter 
måltiden eftersom personalen då ägnade sig åt att ta vara på disk med mera innan patienterna 
hjälptes till sina rum. 

 
B: Man fick alltid lov att gå till bords […] ibland kunde man få det på sängen, men  annars 
skulle man gå och det var väl bara nyttigt antar jag, men det värsta var då att man skulle 
sitta kvar till dom kunde … man fick ju inte gå till sitt rum själv utan man skulle ha hjälp med 
det förstås, fast man gick med rollator. Och jag vet jag satt en och en halv timme en gång vid 
bordet och var uttröttad men dom hade inte tid med mig. […] Och det värsta av alltihop 
tycker jag att flickorna där höll på i köket. […] Jag tycker det var fel med organisationen när 
dom gjorde på det där sättet.  

 
6.3.1.4. Positiva erfarenheter 
Positiva minnen från sjukhusvården handlar om personal som bemött med värme, humor och 
respekt. 

 
D: Dom skickade ner mej till badet, och det var en verkligt trevlig överraskning för där va ju 
tanterna ... som va gamla ... och kraftiga människor, och dom skojade och dom hade sig så 
det va ju en riktig upplevelse man fick då. 
 
B: Men sen kom doktor NN, som är gammal där i gården […] (hon) fick se hur jag gick och 
då sa hon att Berta, hon har mer ont än vad ni förstår, sa hon för hon såg att det där passa 
inte mig att gå och hänga på en gåstol […] och då fick jag rollator i stället ... men det var 
först hon som upptäckte det ...  

 
 

6.3.1.5. Erfarenheter av hemtjänst 
Alla informanter utom en har vid uppföljningen hjälp av hemtjänst. De som har hemtjänst är 
överlag positiva till den hjälp de får och den personal som kommer. De kritiska synpunkter 
som framförs handlar mer om hur hemtjänsten är organiserad. 

En återkommande synpunkt är att det är besvärligt att det kommer många olika personer. 
Att gång på gång behöva förklara var saker finns och hur man vill ha det gjort blir tröttsamt, 
speciellt när orken är nedsatt.  

 
D: På tio dar hade jag tjugo flickor som kom, unga flickor, outbildade, och jag var så dålig 
och satt i köket och skulle tala om att där finns sockret och där finns kopparna och där finns 
det och det.  
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En annan vanlig kritik är att hemtjänstpersonalen säger nej till vissa arbetsuppgifter, som man 
vill ha hjälp med. En kvinna uttrycker det så att hon skulle önska att hemtjänstpersonalen var 
som tidigare hemsystrar, som gick in i barnfamiljer när husmor var sjuk och, enligt 
informanten, ”gjorde det som skulle göras i ett hem”. Fönsterputsning och byte av gardiner är 
exempel på arbetsuppgifter som är svåra att klara själv. Dessa anses dock inte ingå i 
hemtjänstens uppgifter och flera väljer att anlita privat hjälp. En informant har hjälp av 
hemtjänstpersonal som kan tänka sig att hjälpa till med att byta gardiner när hon har behov av 
det. De tar sig också tid att prata en stund när de gör sina besök. Hon känner sig trygg med att 
hjälp finns att få och att personalen är vänlig och omtänksam. 

 
6.3.1.6. Beredskap att ta emot hjälp 
Även den som inte har hemtjänst i nuläget har beredskap att ta emot hjälp om det blir 
nödvändigt. 

 
E: Det är klart, blir jag så dålig så jag inte kan klä på mig själv, då måste jag ju .. be dom 
(hemtjänsten) om hjälp naturligtvis. Och likadant att duscha.  

 
En av informanterna uppger att hon föredrar att få hjälp av anhöriga medan en annan säger att 
hon helst vill ha hjälp av hemtjänst för att inte belasta anhöriga. 

De formella kontakterna med hemtjänstens personal utmärks inte av ömsesidighet. 
Personalen är givare av vård och de äldre är mottagare, låt vara att de betalar tillbaka i form 
av avgifter. Många äldre ser mer av mångfald än av varaktighet i hemtjänstkontakterna. Ändå 
finns exempel på att hemtjänstpersonal och äldre utvecklar en mer personlig relation under 
förutsättning att det finns ett visst mått av kontinuitet i kontakten.  

 
6.3.1.7. Närståendes uppfattningar 
Närståendes synpunkter sammanfaller i stor utsträckning med informanternas när det gäller 
positiva och negativa erfarenheter. Närstående nämner också annan personal än vårdbiträden, 
till exempel distriktssköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut, i positiva ordalag.  
 

6.3.2. Informella kontakter 
Till positiva kontakter räknar informanterna först och främst kontakterna med make, barn och 
barnbarn. Det finns en skillnad mellan att ha och att inte ha nära anhöriga. Den som lever 
tillsamman med en make har nästan ständig tillgång till sällskap och olika uppgifter kan lösas 
gemensamt. För dem som har barn är det naturligt att vända sig till barnen för stöd och ibland 
behöver man inte ens be om hjälp utan barnen och deras familjer räknar själva ut vilket stöd 
som behövs och erbjuder detta. 

 
E: Till exempel som till jul, jag brukar ju baka… kakor och mjuka kakor, det har ju alltid 
varit så, men i år orka jag ju inte. Men då kom min sonhustru med det ena på det andra så 
jag kunde släppa det alldeles. Och så har jag en sonhustru i Norrland också och ett barnbarn 
kom ner med en kasse full med grejer så det ordna sej så det behövde inte va nåt bekymmer.  
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 Att inte ha nära anhöriga innebär en mer utsatt situation med bekymmer för praktiska bestyr, 
som att posta betalorder för girering av räkningar, och större otrygghet under helger och 
somrar då grannar och vänner kan vara bortresta. 

 
D: Jag har ingen och det sorgliga med det hela är att förr var det många som ... många äldre 
som man var vän med och som man kunde få hjälp av, den ena var frisk och den andra var 
sjuk och då hjälpte man varann. Nu är det bara unga studerande som hyr dom där 
lägenheterna […] och dom har ju fullt att göra och dels är dom borta på jular, somrar och 
helger. Jag har ingen som jag liksom kan åberopa ... och säga finns tillgänglig på sommaren.  

De som har barn har åtminstone ett barn på nära håll som de har kontakter med varje vecka. 
Med barn bosatta på längre håll blir kontakterna ansikte mot ansikte glesare men upprätthålls 
bland annat per telefon. Barnbarn och barnbarnsbarn är föremål för stort intresse och är källor 
till mycket glädje men kontaktfrekvensen varierar. 

Alla informanter uttrycker stor tillfredsställelse med att ha vänner. En del har vänner de 
känt mycket länge, ibland ända sedan skoltiden. Flyttningar under livet medför för några att 
en del av vännerna finns på annan ort. Kontakterna med vänner hålls både via telefon och vid 
direktkontakt när det är möjligt. Sammanhang som också ger möjlighet till kontakter är 
föreningsliv och studiecirklar liksom kyrkor. Även servicehusets matsal ger möjlighet till 
dagliga kontakter.  

Sammantaget finns det bland mina informanter ett stort antal informella kontakter. Störst 
täthet i kontakten torde den ha som delar sin vardag med en make men även med barn finns 
tät kontakt. Den som inte har nära anhöriga har glesare kontakt med släktingar men har många 
vänkontakter. Stor varaktighet i kontakterna finns inom familjer men också i många 
vänkontakter. När det gäller ömsesidighet uttrycker de äldre att familj och vänner ”ställer 
upp” medan de närstående ger uttryck för att den äldre är en viktig person, någon man gärna 
umgås med, en självklar del i familje- eller vänkretsen och någon som tidigare varit eller 
fortfarande är ett stöd för sin omgivning och värd att få något positivt tillbaka. 

 

6.3.3. Socialt stöd 
Det sociala stödet kan enligt Due m.fl. (1999) vara emotionellt, instrumentellt, informerande 
eller värderande. Informanterna uppfattar i förstone socialt stöd mycket konkret och tänker på 
hjälp med praktiska saker. Vännerna, som liksom de själva blivit till åren och drabbats av 
krämpor, upplevs inte som potentiella stödgivare.  

  
A: Mina vänner som finns kvar dom är så dåliga så det är inte nånting att få nåt stöd av men 
man kan ju ringa och prata i stället.  
 
B: Jag kan inte begära så mycket utav dom, var och en har ju sitt ... och dom är ju 
ålderstigna dom med så nåt stöd i den vägen direkt det räknar jag inte med egentligen..  

 
Olika typer av stöd och varifrån det kommer sammanfattas i fig. 3. 
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Typ av socialt stöd   Källor till stöd 

Emotionellt stöd Familj, vänner, kyrka 

Instrumentellt stöd Hemtjänst, närstående, privat hjälp 

Informerande stöd Familj, formella vårdgivare 

Värderande stöd Familj, vänner 

 
Fig. 3 Typer av socialt stöd relaterade till källor till stöd. 

 
 

6.3.3.1. Emotionellt stöd 
Familjemedlemmar nämns som personer informanterna vänder sig till när det är något som 
bekymrar. En informant har en yngre syster som hon kan vända sig till liksom en dotter. 

 
A: Vi är mer tillsammans nu kan man säga sen vi blev äldre än när vi var yngre […] nu 
träffas vi flera gånger i veckan […] är det nånting jag vill prata om så då kan jag ju ringa till 
henne […] och likadant till min dotter förstås. Jag tycker jag har nästan mera stöd av henne. 
Man kan prata mer med henne tycker jag än min syster. 

 
Själva kontakten med familjemedlemmarna är en källa till glädje och de bidrar också med 
uppmuntran i rehabiliteringsprocessen genom att peka på framsteg. 

  
B: Jag har ju inte klarat mig om jag inte haft ungdomarna som har hjälpt mig. […] dom 
hjälper till med en massa saker, naturligtvis, men även piggar upp mig och tycker att det blir 
bättre för var gång dom är här.  

 
Vännerna är en källa till känslomässigt stöd. Flera har vänner de har känt sedan länge, en del 
ända sedan barndomen. I mån av ork träffas de hos varandra eller gör sällskap till olika 
begivenheter. När orken tryter hålls kontakten per telefon. 

 
I: Vad pratar ni om? 
A: Jaa .. det blir väl inte så mycket. Hur vi känner och hur vi har det. Det blir väl mest det. 
I: Är det viktigt att få göra det? 
A: Jaa, visst är det det. Det lättar lite. […] Vi har växt upp tillsammans så man kan säga vad 
man vill till varann. […] man känner sig mer hemma med varann. 
 
B: Jag har mycket goda vänner. […] Det har jag sett nu också, dom skriver och dom ringer 
och dom kommer och ... det är ett väldigt viktigt kapitel för mej, faktiskt. 
 
I: Du nämnde vänner […] på vilket sätt är dom viktiga för dej? 
E: Jaa […] det är ju en kontakt som man har ... utanför ... och vi har känt varann så länge så 
att man liksom pratar ju med dom om olika saker som man kanske inte pratar med vem som 
helst om. […] Det blir ju mycket känslor nu när man börjar bli så här gammal och man 
undrar … vad livet har i beredskap innan man ska härifrån … 
I: Och det kan man prata med sina vänner om tycker du? 
E: Dom har ju samma problem. 
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6.3.3.2. Instrumentellt stöd 
Tre av informanterna har vid uppföljningen daglig hjälp av hemtjänstpersonal. Alla tre har 
hjälp på morgonen med bäddning och den som bor i eget hus får hjälp att ta in tidningen. 
Hjälp att duscha är vanligt liksom hjälp med tvätt, städning och inköp. En har tillgång till 
matsal och två nämner privata leverantörer av färdiglagad mat som tänkbara alternativ. Två 
informanter har privat städhjälp och en väljer att lämna lakan till tvättinrättning. Alla klarar 
den personliga vården, med undantag av dusch, självständigt men två uttrycker att de vid 
behov av hjälp med hygien och klädsel tänker sig att anlita hemtjänst. Den make som finns 
med i mitt material har tagit över en del hushållsarbete för att underlätta för hustrun. 
Familjemedlemmar hjälper till med att följa till läkare samt med bankärenden och inköp. Det 
är främst manliga familjemedlemmar som bistår med reparationer och underhåll av bostaden. 
En informant har hjälp av en son med räkningar och deklaration. Under sjukhusvistelsen fick 
en informant hjälp av sin församlings diakon med att ta hand om räkningar och vattna 
krukväxter. Vännerna nämns inte i någon större utsträckning som givare av instrumentellt 
stöd. En informant nämner vänner som för att underlätta för henne tar med mat och kaffebröd 
när de kommer på besök. Grannar omnämns av en informant som tänkbara att be om hjälp för 
begränsade insatser som att posta brev. 

 
6.3.3.3. Informerande stöd 
Några informanter ger i sina berättelser exempel på informerande stöd. En kvinna hade när 
hon blev änka inte vana att sköta ekonomin eftersom maken varit den som haft den uppgiften. 
I stället för att ta över gav en dotter stöd och information så att kvinnan själv kunde sköta sin 
ekonomi och nu känner tillfredsställelse i att kunna klara detta. Att få diskutera med en nära 
anhörig innan beslut fattas är något som uppskattas.  

En kvinna har fått information av kommunens sjukgymnast om hur hon ska göra vid 
trappgång och när hon går ur sängen och har på så sätt fått hjälp att undvika smärta. Flera 
informanter hade önskat mer information från läkare angående sin sjukdom eller skada och 
hur de ska hantera den. I ett fall har distriktssköterskan blivit en förmedlande länk mellan 
läkare och informant. 

 
6.3.3.4. Värderande stöd  
Det i mitt material som jag uppfattar som uttryck för värderande stöd är att informanterna är 
efterfrågade av sina familjer och vänner och  känner sig betydelsefulla för dem. De får av sina 
närstående bekräftelse på att de är viktiga och värdefulla. 

 

6.3.4. Relationspåfrestning 
Endast en informant talar om någon form av påfrestning. Hon har en väninna som har stort 
behov av att få prata, vilket leder till långa telefonsamtal som kan bli tröttande. I övrigt tänker 
sig en del att det kan bli påfrestande för deras närstående att vara dem till stöd men de har inte 
fått några signaler om att så är fallet.  

De närstående tar inte upp något om påfrestningar i form av konflikter eller omåttliga 
krav. De påfrestningar som framkommit handlar mera om att se behov och känna ansvar och 
kanske åsidosätta egna önskemål för att kunna finnas till hands och ge stöd. Att själv bli äldre 
och få en försämrad hälsa innebär också påfrestningar. 
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NA: Det är ju det här att jag skulle ju gärna vilja åka utomlands och vara borta längre men 
det är ju en samvetsfråga alltså […]Jag har ju mitt liv jag också. Men man kan ju inte bara 
lämna en människa heller […] känslomässigt så kanske man ändå skulle känna  att man svek 
på något sätt. 
 
NB: Jag är själv långtidssjukskriven egentligen så att det har varit ganska påfrestande måste 
jag säga. Jag har själv blivit väldigt trött av den här perioden. […] Man vill ju och behöver 
ju leva sitt eget liv också.  

 

6.3.5. Social förankring 
Alla fyra informanterna ger på olika sätt uttryck för betydelsen av att ha kontakter med familj, 
vänner och bekanta. Att vara efterfrågad och delaktig är viktigt. Flera beskriver helger och 
födelsedagar som tillfällen då familjen, inklusive barn med respektive och barnbarn möts. 
Några har sommarställen som blivit samlingspunkter. Vännerna fyller en viktig funktion som 
personer som delar intressen och minnen. Föreningsliv och olika former av öppen verksamhet 
spelar också en viktig roll när det gäller känslan av att höra till. 

 
B: … det finns ju möjlighet i Uppsala ... med föredrag och mycket såna här saker, mer än 
kanske i andra städer. Det är en underbar stad för pensionärer det här tycker jag. 
Folkuniversitetet har jag också varit med i […] där kan man gå mycket kurser. Litteraturkurs 
har jag varit med i. 
 
I: Vad är det som är viktigt nu för att du ska känna dig nöjd med ditt liv? 
D: Ja, det är ju det att jag ska känna mej ... att jag kan röra mej och kan komma ut. […] Så 
länge jag orkar och så länge jag är någorlunda klar i huvudet så ... så tycker jag det är 
viktigt att jag har kontakt med distriktskyrkan.  

 

6.3.6. Uppföljning 
Informanternas uppfattningar vid uppföljningen överensstämmer i hög grad med dem vid 
första intervjutillfället under tiden de vårdades på den geriatriska rehabiliteringskliniken. En 
kvinna har vid hemkomsten kvarstående ryggsmärtor och sår på en häl, vilket påverkar 
hennes situation negativt. En annan har smärtor efter ett fall efter hemkomsten och detta leder 
till att hon har svårare att klara sig själv men hon anpassar ambitionerna och med stöd av 
anhöriga klarar hon sitt dagliga liv.  

 
6.3.7. Närståendes syn på att ge stöd 
De närstående som intervjuats är som tidigare nämnts en make, två döttrar och en diakon som 
haft kontakt med en av informanterna under en följd av år. Deras syn på och sätt att ge stöd 
skiljer sig delvis men det finns gemensamma drag. Teman som framkommit är Motiv att 
hjälpa, Att uppmuntra självständighet och aktivitet och Att företräda. 

 
6.3.7.1. Motiv att hjälpa 
Skälet för närstående att ställa upp med stöd av olika slag har dels att göra med behovet och 
dels med personen. Att en närstående har behov av stöd gör det naturligt att hjälpa till. 

 
NA: (Det) blir ju naturligt att man ställer upp och så. Men hon har större behov av mej nu ... 
än vad hon hade tidigare och det hon behöver, det ger jag ju henne naturligtvis.  
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NB: Mamma har så stort behov av att vi är här så vi har […] haft kontakt sinsemellan så att 
alltid nån ska finnas i närheten ...  

 
Flera närstående anger som motiv att hjälpa att den som behöver hjälp är en person de gärna 
är tillsammans med och tidigare varit en person som gett stöd. Det finns en önskan att 
återgälda det stöd man själv fått tidigare. 

 
NB: Jag tycker ju att det är väldigt roligt att umgås med min mamma. […] Vi vet ju inte hur 
länge vi får ha henne hos oss så att säga så att vi vill gärna träffa henne så mycket som 
möjligt  

 
ND: Även fast hon inte orkar så är hon ändå en viktig del […] hon har den kunskapen hon 
har om många olika saker och hon delar med sej till andra  

 
NE: Hon är en god människa och får igen nu det hon gjort för andra. Jag vill gärna hjälpa 
henne så gott det går […] Det skulle ju inte vara roligt för mej heller att åka ensam.  

 
6.3.7.2. Att uppmuntra självständighet och aktivitet 
Flera närstående ger konkret stöd med uppgifter som inte kan klaras självständigt, exempelvis 
med storstädning och underhåll av bostaden. Flera påpekar dock att det gäller att inte ta över 
för mycket och använder uttryck som att ”stå med händerna på ryggen” och att ”inte skämma 
bort”. Att finnas i närheten som trygghet och även uppmuntra till tilltro till den egna förmågan 
genom att visa på framsteg anses viktigt. Att den äldre får vara självständig och aktiv ses som 
en viktig förutsättning för tillfredsställelse. 

 
6.3.7.3. Att företräda 
Ett par närstående nämner att de får företräda den äldre i olika sammanhang. Dels kan nedsatt 
hörsel och moderna telefonsvarare som uppmanar till knapptryckningar innebära att den äldre 
drar sig för att själv ringa till myndigheter, dels upplever de närstående att de äldre inte alltid 
tas på allvar. En närstående beskriver hur hon fått följa med till husläkaren för att denne 
skulle ta den äldres besvär på allvar. Hon upplever att äldre människor blir nonchalerade.  

 

6.3.8. Diakoni 
En diakon har intervjuats som närstående till en informant utan nära anhöriga. Hon har i sitt 
arbete många kontakter men försöker ”para ihop” personer som är ungefär jämnåriga och som 
hon bedömer kan ha något gemensamt och som kan ha glädje av att träffas. Själv håller hon 
kontinuerlig kontakt med 20-22 personer, ofta personer som har behov av samtalskontakt. 
Ofta handlar samtalen om existentiella frågor. Där hon vid den första kontakten märker att det 
främst handlar om ett behov av sällskap slussar hon in andra personer. Hon arbetar för att 
människor ska ta ansvar för varandra och ordnar både träffpunkter i kyrkan och organiserar 
hembesök till dem som inte orkar komma. Personer utan anhöriga prioriteras och flera av dem 
har hennes telefonnummer på ett kort för att hon ska kunna vidarebefordra information om de 
till exempel skulle hamna på sjukhus.  
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7. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Perspektivval 
Eliasson (1995) uppmanar forskare att vara på sin vakt mot omedvetna och/eller outtalade 
perspektivval. Min strävan har varit att försöka förstå verkligheten utifrån de äldre 
informanternas inifrånperspektiv. Samtidigt har jag velat söka kunskap om faktiska 
förhållanden och samhällsprocesser som påverkar äldres, särskilt äldre kvinnors, liv. 
Samhällsvetenskapernas uppgift är ”att översätta personliga bekymmer till allmänna problem” 
(a.a. s. 32). I dagens äldrevårdsdebatt finns tendenser att lägga större ansvar på individen när 
det gäller att bevara sin hälsa och planera sitt boende (se t.ex. Socialdepartementet, 2003). 
Eliasson (a.a. s. 58-59) påpekar att vi behöver se människor som både aktiva, 
självbestämmande subjekt och som beroende av andra och sina omvärldsbetingelser, det vill 
säga som objekt. Därav följer att vi måste respektera den enskilda människans 
självbestämmande och integritet samtidigt som vi erkänner det kollektiva och individuella 
ansvar vi människor har för varandra. Principen om vårt ansvar för de svaga i samhället är en 
grundläggande princip i all moral. 

 

7.1. Informanters och närståendes uppfattning om 
livstillfredsställelse 

Alla informanter uttrycker att de är nöjda med sina liv trots de funktionsnedsättningar de 
drabbats av. I likhet med Nilsson, Ekman & Sarvimäki (1998) har jag funnit att de tenderar att 
väga in hela livsloppet och att relationer och aktiviteter är viktiga aspekter. Även Åberg 
(2004a) fann att de äldre på frågan om hur de upplevde livet först svarade att de var nöjda 
men att de då tänkte på livet som det var tidigare. 

Kontakter med familj och vänner är viktiga  och flera av informanterna har en central 
position i familj och vänkrets. Deras hem och sommarställen är samlingspunkter vid 
födelsedagar och högtider. Även kontakter med mer ytliga bekanta har betydelse. ”Att träffa 
folk” har ett värde i sig och det kan man göra i servicehusets matsal, i föreningslivet eller i en 
studiecirkel. Där är emellertid även själva aktiviteten viktig. Konst och konstnärlig 
verksamhet, musik och litteratur är exempel på intressen som kan utövas utanför hemmet men 
även i hemmet. Flera tycker om att handarbeta och läsa och även hemsysslor som bakning och 
matlagning ger tillfredsställelse, särskilt om man får bjuda närstående på resultatet av sina 
mödor. Betoningen på att kunna klara sig själv i det dagliga livet liksom övriga beskrivna  
förutsättningar för livstillfredsställelse låter sig inordnas i det Hillerås (1999) beskriver som 
fysiska, intellektuella och sociala aktiviteter. Betoningen av  familjerelationer, sociala 
kontakter och aktiviteter överensstämmer även med vad Farquhar (1995b) fann vara viktigt 
för äldres livskvalitet.  

Minnen från olika tider i livet är viktiga och flera uppskattar att få dela dem med jämn-
åriga vänner. B Hagberg (2002) påpekade att minnen från livsloppet tjänar som bekräftelse på 
självbild och självuppfattning under ålderdomen, vilket kan få positiva effekter men även det 
motsatta om minnena är smärtsamma. Gut (1998) menade att självbilden kan hotas av 
förluster sent i livet men att många äldre har stöd av att ersätta betydelsefulla människors 
levande närvaro med den bild av dem de bär inom sig. Åberg (2004a) fann att detta att tänka 
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på goda upplevelser tidigare i livet gjorde det möjligt att uppleva livstillfredsställelse trots att 
man nu var beroende. 

 Två informanter har levt som änkor under att antal år. Båda förefaller att ha kunnat 
hantera denna förlust och för åtminstone en har följden blivit att hon utvecklats mot att bli 
mer utåtriktad och man kan med Feldman m.fl. (2000) tala om ett positivt skifte till en ny 
livsfas. 

Smärta nämns som något som påverkar livssituationen negativt genom att den förhindrar 
aktivitet och samtidigt minskar möjligheterna till sociala kontakter. Enligt Jakobsson (2003) 
är smärta vanligare bland kvinnor än bland män i åldersgruppen över 85 år och påverkar deras 
livskvalitet i negativ riktning. Däremot ger informanterna inte belägg för det Hollis (1998) 
kallar rollrelaterade svårigheter. Ingen av dem nämner tidigare begränsningar i utbildnings- 
och karriärmöjligheter eller stress i samband med vård av äldre i medelåldern/senare 
vuxenåldern. 

Som nämnts ser de närstående mer på den nuvarande situationen när de värderar vad som 
är viktigt för de äldres livstillfredsställelse. De betonar självständighet så långt möjligt men 
också kontakter med vänner och att kunna bibehålla intressen, att i möjligaste mån kunna leva 
som tidigare och behålla en känsla av värde. Enligt Åberg (2004b) var ett allmänt mål för de 
informella vårdarna att värna den äldres självbild och ”gamla jag”.  

 

7.2. Informanters och närståendes uppfattning om socialt stöd 

7.2.1. Instrumentellt stöd 
Som tidigare nämnts ser informanterna i första hand socialt stöd som konkret, praktiskt stöd. 
Denna form av stöd uppmärksammades mycket lite av de tidiga forskarna, Cassel, Caplan och 
Cobb (Vaux, 1988). De betonade känslomässigt stöd från personer som står individen nära. 
Cohen och Symes (1985) definition av socialt stöd som resurser som tillhandahålls av andra 
personer kan inbegripa även handfast praktiskt stöd och House & Kahn (1985) tog steget fullt 
ut och räknade in instrumentellt stöd.  

Alla informanter har olika former av praktisk hjälp. Tre av dem har hjälp med vissa 
uppgifter av kommunens hemtjänst men ingen har hemtjänsten som enda hjälpgivare. De som 
har anhöriga får hjälp av dem med sådant som hemtjänsten inte gör, till exempel storstädning 
och reparationer, men också med sådant som hemtjänst kan bistå med, till exempel inköp. En 
informant har enbart hjälp av anhöriga. Flera anlitar privat hjälp (mot betalning) med vissa 
uppgifter. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan formella och informella vårdgivare 
överensstämmer inte med Litwaks (1985) tankar om matchande strukturer utan verkar mer 
handla om individuella förhållanden (Johansson, 1991). 

 

7.2.2. Emotionellt stöd 
Närstående nämner hjälp med handfasta praktiska uppgifter men betonar också känslomässigt 
stöd i form av samvaro och ”peppning”. I det emotionella stödet innefattar både de äldre och 
deras närstående det som Jeppsson Grassman (2001) benämner samvaro/kontakt. Det 
emotionella stödet får de äldre främst från familj och vänner. Den som saknar nära anhöriga 
får emotionellt stöd av vänner men även via kyrkan. En informant nämner behovet att få 
diskutera existentiella frågor och ser där, i likhet med Thoraeus-Olsson (1990), jämnåriga 
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vänner som naturliga samtalspartner. De närståendes strävan att de äldre ska få behålla sin 
självständighet och sin känsla av värde överensstämmer med Wills´ (1985) stödkategori stöd 
för självkänslan och Åbergs (2004b) beskrivning av social-emotionell omvårdnad som syftar 
till att bevara vårdtagarens jag. 

 

7.2.3. Informerande stöd 
Information, råd och vägledning som leder till att individen når en lösning (Wills, 1985), får 
informanterna från närstående men också från formella vårdgivare som kommunens 
sjukgymnast.  

 

7.2.4. Värderande stöd 
Värderande stöd kommer främst från familj och vänner, personer som man har en relation till. 
Att vara efterfrågad och räknas med bidrar till en känsla av värde. Olby (1997) talar om att bli 
sedd och bekräftad. Min erfarenhet är att det som Wills (1985) kallar social jämförelse nedåt  
är vanligt bland äldre som drabbats av funktionshinder. ”Det finns de som har det värre” är ett 
vanligt uttryck men ingen av informanterna i denna studie använder det när de beskriver sin 
situation.   

 

7.3. Relationspåfrestning 
Den negativa funktionen av socialt stöd, av Due m.fl. (1999) benämnd relationspåfrestning, 
kommer inte till uttryck i någon större utsträckning i mitt material. En informant nämner 
långa telefonsamtal från en väninna som något som kan bli tröttande men har samtidigt 
förståelse för att väninnan behöver kontakten. Enligt Due m.fl. (1999) minskar 
relationspåfrestningarna med stigande ålder beroende på att de äldre valt bort konfliktfyllda 
kontakter och avstår från att engagera sig i konflikter. De äldre tänker sig att deras närstående 
ska tycka att det är besvärligt att vara dem till stöd men när de närstående berättar om 
påfrestningar handlar det inte om konflikter med eller omåttliga krav från de äldre utan mer 
om konflikter inom de närstående som ser behov men kanske inte alltid orkar fylla dem eller 
som slits mellan sina egna önskemål och de äldres behov av stöd. De som har dessa 
erfarenheter är döttrarna i mitt material. Antonucci (1990) uppmärksammade just detta att 
kvinnor ofta har ett större nätverk och där har tillgång till stöd men också upplever krav från 
nätverket.  

Ingen av de närstående är anhörigvårdare enligt  Jeppson Grassmans (2003) definition. 
Den make som finns med i materialet har visserligen tagit över vissa uppgifter i hemmet men 
hustrun har inte det stora hjälpbehov som där avses. Inte heller kan döttrarna räknas till 
omsorgsgivare av samma skäl. Deras mödrar är relativt självständiga i sin personliga vård. 
Ändå leder omsorgen om en närstående som drabbats av funktionshinder till trötthet hos 
hjälpgivarna, en trötthet som kan ha sin grund i tidsmässig och rumslig bundenhet (Carlstedt 
& Forssén, 2000).  

7.4. Av vem vill man ha stöd? 
De äldre vill klara sig själva så mycket som möjligt men har beredskap att ta emot hjälp om 
det är oundgängligt. När det gäller önskemål om stödgivare för instrumentell hjälp finns inte 
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någon tydlig trend. Någon vill helst ha hjälp av anhöriga och en annan föredrar hemtjänst för 
att inte belasta anhöriga. De som har stöd av närstående uttrycker uppskattning av den hjälp 
de får och även hemtjänstpersonalen beskrivs som vänlig och omtänksam men en kritik gäller 
att det är många olika personer som kommer. Både den som inte har hemtjänst och någon som 
har hemtjänsthjälp för vissa uppgifter uppger att de vid behov av hjälp med personlig 
omvårdnad (hygien och klädsel) tänker sig att ta emot hjälp från hemtjänstpersonal. Detta 
överensstämmer med fynd från andra studier (Socialstyrelsen, 2000b, Socialstyrelsen, 2004c), 
där de hjälpbehövande föredrog formella hjälpgivare för långvariga, intima och ”tunga” 
hjälpbehov. En närstående menar att anhöriga kan ge det bästa stödet utifrån sin kännedom 
om den hjälpbehövande som person, vanor med mera och utifrån faktisk kunskap om var 
saker i bostaden finns (jfr personkunskap enligt Lundh & Nolan, 2002). 
 

7.4.1. Kan formellt stöd ersätta informellt stöd? 
Alla informanterna har tillgång till informellt stöd genom anhöriga och/eller vänner. Nästan 
alla använder sig i någon mån av det formella stöd som hemtjänsten erbjuder. Som 
hemtjänsten är organiserad finns det i dag inte möjlighet att få allt det instrumentella stöd som 
hjälpbehövande äldre efterfrågar. Storstädning och fönsterputsning är uppgifter som äldre vill 
ha hjälp med men de ingår inte i hemtjänstens åtaganden och de som inte kan få hjälp av 
närstående är hänvisade till städfirmor (som ju också får hänföras till formella stödgivare) 
eller till andra, privata alternativ. När det gäller behov av emotionellt stöd motverkas 
hemtjänstens möjligheter att ge sådant stöd av att många olika personer är inblandade vilket 
leder till liten kontinuitet i kontakterna. En informant och hennes närstående beskriver en 
hemtjänst där personalen har tid att sitta ner och prata en stund i samband med sina besök och 
även ställer upp med insatser som önskas, exempelvis att byta gardiner. Det framgår inte om 
detta är sanktionerat av arbetsledningen eller om personalen handlar utifrån det Wærness 
(1996) kallar omsorgsrationalitet. 

En informant saknar nära anhöriga men får både emotionellt och visst instrumentellt stöd 
via sin församlings diakon, som i sin tjänst arbetar med samtal och stöd i bland annat 
existentiella frågor. Diakonen arbetar också med att mobilisera, stärka och samarbeta med 
informella stödsystem i enlighet med vad Caplan (Vaux, 1988) menade kunde vara formella 
vårdgivares roll.  

Utifrån vad jag funnit i min studie och med stöd av Litwaks (1985) teori om matchande 
strukturer vill jag hävda att formella stödgivare inte kan ersätta informella mer än till en del, 
särskilt inte när det gäller emotionella behov. Även om diakoner och även empatisk 
hemtjänstpersonal kan ge emotionellt stöd kan de inte ersätta närstående när det gäller 
uppgifter som kräver långsiktigt och känslomässigt engagemang och kontinuerlig närkontakt. 

 

7.5. Närståendes tankar om att ge stöd 
De närstående jag intervjuat ser det som en naturlig sak att ge stöd både praktiskt och 
känslomässigt. De ser och uppfattar de äldres behov och försöker tillmötesgå dem. De gör det 
både utifrån ett känslomässigt engagemang i den person som behöver stödet och utifrån att de 
vill ge tillbaka något till en person som betytt något för dem. Flera ger uttryck åt tankar som 
överensstämmer med det som Antonucci (1990) kallar ”stödbank”, med andra ord att den som 
själv gett stöd kan ”inkassera” stöd när den behöver det. Den make som intervjuats ser det 
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som en självklarhet att han ska stödja sin hustru både genom att ta över en del av 
hushållsarbetet och genom att ta henne med på olika aktiviteter utifrån att hon tidigare ställt 
upp för honom. Diakonen vill gärna stödja en person som hon lärt sig mycket av och som 
varit en stöttepelare i församlingen. Hon uttrycker också att detta att stödja andra tar kraft och 
energi och att det gäller att få påfyllning. Döttrarna visar omtanke om sina mödrar både med 
praktiska göromål och genom att hålla tät kontakt och är de närstående som nämner att de blir 
trötta av uppgiften och att de inte känner sig fria att välja utifrån egna önskemål. De tycks 
känna det Winqvist (1999) kallar filial förpliktelse. Det är också döttrarna som ser behov av 
att i vissa sammanhang företräda de äldre för att de ska få sin rätt. Detta kan också uttryckas 
som hjälp genom att agera ombud (Horowitz, 1985, Åberg, 2004b).  

De närstående ser självständighet, sociala kontakter och känsla av värde som viktiga för 
de äldres livstillfredsställelse och ger också uttryck för att det stöd de vill ge syftar till att de 
äldre ska kunna vara självständiga och ha kontakter med andra men också att de själva 
erbjuder samvaro och kontakt. 
 

7.6. Socialt stöd och livstillfredsställelse 
Så återstår då att försöka besvara frågan om det sociala stödets betydelse för 
livstillfredsställelsen bland informanterna. I min analys har jag funnit att informanternas 
utsagor om faktorer som har samband med deras livstillfredsställelse kan inordnas i teman 
som: livet i sin helhet, förmågan att hantera förluster, att klara sig själv och att vara en del i ett 
sammanhang. De närstående betonar självständighet, som kan sammanföras med att klara sig 
själv, sociala kontakter, som kan sammanföras med att vara en del i ett sammanhang, och 
känsla av värde. I nedanstående figur görs ett försök att koppla samman dessa teman med 
olika typer av socialt stöd. 
 
 
Livstillfredsställelse Socialt stöd 
enligt informanter                    enligt närstående 
Livet i sin helhet (minnen)  Emotionellt stöd 
Att kunna hantera förluster  Instrumentellt stöd, 

emotionellt stöd 
Att klara sig själv Självständighet Informerande stöd, 

instrumentellt stöd 
Att vara en del i ett 
sammanhang 

Sociala kontakter Social förankring 

 Känsla av värde Värderande stöd 
 

 Fig. 4 Kopplingar mellan livstillfredsställelse och socialt stöd. 
 
 

Som nämnts väger de äldre in hela livsloppet när de värderar hur nöjda de är med livet. De 
har tillfredsställelse av sina minnen (jfr Åberg 2004a) men kan också behöva få dela minnen 
och tankar med andra för att utvärdera sin livsprocess. Detta sker gärna med jämnåriga som 
då erbjuder emotionellt stöd. För att kunna hantera förluster behövs instrumentellt stöd med 
uppgifter som inte kan klaras på grund av nedsatt eller förlorad funktion men även emotionellt 
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stöd för att bearbeta förluster av kontakter med närstående eller av möjligheter till aktivitet.  
För att kunna klara sig själv trots funktionsnedsättningar eller en förändrad livssituation kan 
det vara av värde med informerande stöd för att förvärva ny kunskap eller nya strategier men 
också instrumentellt stöd till exempel i form av bostadsanpassning eller hjälpmedel. Temat att 
vara en del i ett sammanhang stämmer, som jag ser det, väl överens med social förankring, 
som beskriver i vilken grad individen hör till och är förankrad i formella och informella 
grupper och individens känsla av tillhörighet  till dessa grupper (Hansson, 1988). Mina fynd 
tyder på att  känslan av att höra ihop med andra, som Pearlin (1985) påpekade, kan vara det 
viktigaste stödet. De närståendes betoning av att få behålla känslan av värde har en direkt 
koppling till värderande stöd. 
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8. DISKUSSION  

8.1. Metoddiskussion 
Utifrån syftet att beskriva äldre kvinnors och deras närståendes egna uppfattningar om socialt 
stöd och vilken betydelse det har för de äldres livstillfredsställelse har den kvalitativa 
forskningsintervjun valts som metod. Den försöker enligt Kvale (1997) beskriva och förstå 
meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Eftersom intervjupersonernas 
uttalanden (a.a. s. 166) inte samlas in utan skapas tillsammans med intervjuaren blir 
intervjuarens roll viktig. Mina frågor påverkar vad informanten kommer att berätta och mina 
tidigare erfarenheter av och tankar om ämnet påverkar vad jag ser i materialet. Att jag blivit 
överraskad av vissa resultat, exempelvis den spontana betoningen av rent praktisk hjälp i 
informanternas beskrivning av socialt stöd, anser jag kunna tyda på att jag lyckats fråga och 
lyssna mer förutsättningslöst. Att jag själv är kvinna och till största delen har intervjuat 
kvinnor kan ha påverkat resultatet. Det har varit lätt att skapa kontakt och att få ta del av deras 
berättelser. Med den enda manliga intervjupersonen, en make, lyckades jag inte få samma 
kontakt, vilket också kan ha påverkats av att vi inte träffades öga mot öga utan enbart per 
telefon. 
 

8.1.1. Validitet och reliabilitet  
 Frågan om verifiering bör enligt Kvale (1997 s. 213) uppmärksammas under hela 
forskningsprocessen. Reliabilitet eller tillförlitlighet  handlar om forskningsresultatens 
konsistens. I kvalitativ forskning kan man enligt Malterud (1998) inte kontrollera 
tillförlitligheten med enkla beräkningar. I stället måste forskaren ”göra läsaren till en väl 
informerad följeslagare som ges insikt i de förutsättningar under vilka resultaten har 
utvecklats” (a.a. s. 27). Detta har jag försökt uppnå genom relativt utförliga beskrivningar av 
hur studien genomförts och hur analysen gått till. Validitet eller giltighet handlar om huruvida 
en metod undersöker det den var avsedd att undersöka (Kvale, 1997 s. 215). Validering har 
under själva intervjun skett genom korta sammanfattningar av det sagda där den intervjuade 
fått svara på om detta uppfattats rätt (a.a. s. 158). Uppföljningsintervjun har haft syftet att 
upptäcka förändringar över tid men har också gett tillfälle att få förtydligat sådant som varit 
oklart efter första intervjutillfället. 
 

8.1.2. Generaliserbarhet 
Jag har strävat efter ett strategiskt urval med informanter med olika levnadssituation vad 
gäller civilstånd och familj för att få en mångfald i svaren (Malterud, 1998 s. 56-57). 
Urvalskriterierna och en metod som förutsätter ett visst mått av språklig förmåga har dock 
medfört att personer med demensproblematik eller afasi inte kommit till tals. I början 
tillfrågades de som uppfyllde kriterierna vad gällde ålder och diagnos samt bedömdes kunna 
delta i en intervju om deltagande. När de första intervjuerna gjorts började jag söka 
informanter som utifrån ett strategiskt urval inte tidigare var representerade, det vill säga 
sådana som fortfarande var eller aldrig varit gifta. Av skäl som jag inte känner till har alla 
mina informanter uppnått hög ålder. Alla är födda på 10-talet, under en period av sammanlagt 
fyra år, och representerar åldersmässigt endast en begränsad del av personer i åldrarna 80 år 
och äldre. De är också förhållandevis självständiga efter sjukhusvistelsen. Ingen av dem har 
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behov av stora hjälpinsatser för personlig vård. Jag har ingen uppgift om hur många som 
aldrig blev tillfrågade på grund av att de uppvisade tecken på minnesproblem eller hade afasi 
efter stroke och i vilken ålder dessa var. Möjligen är informanterna hänförbara till den grupp 
som Jeune (2002) kallar överlevare. Givetvis påverkar detta att informanterna åldersmässigt 
representerar en liten del av personer 80 år och äldre det som kallas generaliserbarhet. En 
statistisk generaliserbarhet förutsätter ett slumpmässigt urval, vilket inte är aktuellt i en 
kvalitativ studie. Malterud (1998) använder hellre begreppet tillämpningsmöjlighet och menar 
att ”möjligheten för tillämpning är beroende av om fynden erbjuder en innebörd som 
överskrider sin egen horisont” (a.a. s. 61). Det faktum att informanterna valts för att finna 
olikheter och ändå är så pass samstämmiga i sina uttalanden kan tyda på att resultaten kan 
tillämpas på äldre kvinnor som trots funktionshinder är relativt självständiga och kan klara sig 
i sin invanda miljö.  

8.2. Konsekvenser av samhälleliga neddragningar 
Ett fynd som jag uppfattar som ett huvudfynd i mitt material är den förutsättning för 
livstillfredsställelse som jag valt att kalla att vara en del i ett sammanhang. Detta tema 
sammanfattar mycket av det som mina informanter angett som betydelsefullt: att ha kontakt 
med familj och vänner och känna sig vara uppskattade och efterfrågade, att ha möjlighet att 
träffa folk i olika sammanhang och delta i föreningsaktiviteter, kulturliv och samhällsliv i 
stort. Med stigande ålder får många uppleva att viktiga personer i nätverket försvinner på 
grund av sjukdom och dödsfall och även att försämrad egen hälsa hindrar utåtriktade 
kontakter. Möjligheten att som äldre upprätthålla kontakter och även skapa nya kontakter är 
viktig. En av informanterna anger servicehusets matsal som en plats dit hon kan gå för att få 
uppleva vardaglig kontakt och prata en stund med medmänniskor. En konsekvens av 
sparbeting i kommunen är att flera sådana matsalar, bland annat den hon nämner, har stängts. 
Att ta sig till en matsal längre bort är förenat med större ansträngning och även kostnader, om 
färdtjänsten måste anlitas. Följden kan bli att matsalsbesöket och det tillfälle till kontakter det 
innebär väljs bort. Vad det innebär av mindre aktivitet och större isolering med åtföljande 
lägre livstillfredsställelse är svårt att överblicka. Även en restriktivare bedömning av 
färdtjänstansökningar kan leda till att funktionsnedsättningar för en tidigare aktiv person får 
större konsekvenser än de skulle behöva få. Den nedsatta funktionen kan också leda till att 
man inte vågar sig ut på egen hand utan behöver ledsagare. En kartläggning av hemtjänstens 
sociala innehåll (Socialstyrelsen, 2003b) gav vid handen att det många äldre önskar stöd i är 
att komma ut på promenad, hålla kontakt med släkt och vänner, få ledsagning till aktiviteter 
som är meningsfulla och att det finns mötesplatser/träffpunkter. De önskar också att 
hemtjänstens personal ska ha mindre bråttom och att det ska finnas kontaktpersoner som de 
kan få utbyta tankar med. Sådana insatser beviljas i viss mån i biståndsbedömningen men 
svårigheten är att få dem att fungera i praktiken. De blir lätt bortprioriterade när personalen 
inte räcker till och i första hand gör det som anses livsnödvändigt.  

Försök görs att etablera samarbete med frivilligorganisationer för att komplettera  det stöd 
som samhället kan erbjuda. I Uppsala har projektet God livsmiljö resulterat i en 
överenskommelse om samverkan om frivilligt socialt arbete mellan Uppsala kommun och 
frivilligorganisationer (Lindberg & Magnusson Wannstedt, 2001). Syftet är att förbättra 
livskvalitén för äldre över 65 år, personer med funktionshinder i alla åldrar och personer som 
vårdar sina anhöriga/närstående. Man vill också verka för ett förbättrat samhällsklimat med 
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gemenskap och respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt för 
ökade förutsättningar för enskilda människors inflytande och delaktighet.  

Socialstyrelsen (2004d) konstaterar att kommunernas kostnader för socialtjänsten 
fortsätter att öka och att kostnaden för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade utgör 
i genomsnitt ungefär 85 % av hela socialtjänstkostnaden. Som tidigare konstaterats kommer 
närståendes insatser att vara oundgängliga för att äldre och funktionshindrade ska kunna få 
sina behov tillgodosedda. Hur denna fråga löses är i högsta grad en kvinnofråga. Den 
parlamentariska äldreberedningen Senior 2005 (SOU 2003:91) föreslår att det ska utredas hur 
tillgång till vård och omsorg om äldre påverkar jämställdhet mellan män och kvinnor. 
Kvinnor står i stor utsträckning för både obetald och betald omvårdnad och är i förhållande 
till män mer beroende av samhällets stöd eftersom de oftare är ensamboende på äldre dar. 
Som Trydegård (2000) påpekar är vårdsektorn i Sverige av dubbel betydelse för kvinnor i det 
att den tillåter dem att kombinera förvärvsarbete och vård av barn eller gamla och även 
erbjuder en arbetsmarknad.  

8.3. Avslutande tankar 
Många äldre har förmånen att vara relativt friska och fortsatt aktiva långt upp i åren. Dessa 
har förmåga att ta för sig av det utbud av aktiviteter som finns i samhället och att välja 
boendeform utifrån sina behov. Andra äldre drabbas av sjukdomar och funktionshinder som 
gör att deras möjligheter att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya försämras. De som 
saknar närstående eller har sina närstående på långt avstånd blir här särskilt utsatta. Det är 
dessa som främst skulle behöva få del av ett socialt innehåll i hemtjänsten med träffpunkter, 
ledsagning, kontaktpersoner och personer som har tid att prata en stund. Frivilliga insatser är 
inte uteslutna men kanske behövs det en samordnande instans så att äldre med nedsatt ork inte 
är hänvisade till att själva söka kontakt.  
 

 62



9. REFERENSER 
 
Andersson, L. (2002). Äldres önskemål om vård- och omsorgsgivare. Socialmedicinsk 
tidskrift 2/2002,115-118. 
 
Andersson, L. & Minell, M. (2002). Familjens roll i ett EU-perspektiv. Socialmedicinsk 
tidskrift 2/2002, 107-114. 
 
Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Antonucci, T. C. (1990). Social Support and Social Relationships. I R. H. Binstock,. & L. K. 
George, (red.) Handbook of Aging and the Social Sciences. (s. 205–220) San Diego: 
Academic Press. 
 
Berkman, L. F. (1985). The Relationship of Social Networks and Social Support to Morbidity 
and Mortality. I S. Cohen, & S. L. Syme, (red.) Social Support and Health (s. 241–262) New 
York: Academic Press. 
 
Bodin, M. (2001). Församlingar ger ekonomiskt bistånd – ett uttryck för diakoni i Stockholms 
stad. Magisteruppsats 20 p, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
 
Bring, A., Kälvemark, B. & Åberg, A.C. (2001). Funktioner, förmågor och 
livstillfredsställelse hos äldre rehabiliteringspatienter. Patienter och närståendes uppfattningar. 
Nordisk Fysioterapi 2001;5, 114-126. 
 
Carlstedt, G. & Forssén, A. (2000). Arbete, hälsa och ohälsa – om begrepp och samband 
utifrån tjugo kvinnors erfarenheter. Socialmedicinsk tidskrift nr 6/2000, 542-552. 
 
Cohen, S. & Syme, S. L. (1985). Issues in the Study and Application of Social Support. I S.  
Cohen, & S. L. Syme, (red.) Social Support and Health. (s. 3–22). New York: Academic 
Press. 
 
Cullberg, J. (1992). Kris och utveckling. Tredje uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Dahlberg, L. (2002) Äldreomsorgens aktörer. I L. Andersson (red.) Socialgerontologi. (s. 
252-273) Lund: Studentlitteratur. 
 
Dehlin, O., Hagberg, B., Samuelsson, G. & Svensson, T. (1998). 80 år och äldre – hur mår 
man, hur har man det? En undersökning av personer 80 år och äldre boende i Lund. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dehlin, O. & Hagberg, B. (2000). Inte hur man har det utan hur man tar det! Läkartidningen  
97(5), 430-432. 
 
Due, P., Holstein, B., Lund, R., Modvig, J. & Avlund, K. (1999). Social relations: network, 
support and relational strain. Social Science & Medicine, 48, 661–673. 
 

 63



Edebalk, P.G. & Lindgren, B. (1996). Från bortauktionering till köp-sälj-system. Svensk 
äldreomsorg under 1900-talet. I  R. Eliasson (red.), Omsorgens skiftningar. Begreppet, 
vardagen, politiken, forskningen. (s. 138-150). Lund: Studentlitteratur. 
 
Eliasson, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur. 
 
Erikson, E.H. (1985). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Farquhar, M. (1995a) Definitions of quality of life: a taxonomy. Journal of Advanced Nursing 
22(3), 502-508. 
 
Farquhar, M. (1995b). Elderly people´s definitions of quality of life. Social Sciences and 
Medicine,10, 1439–1446. 
 
Feldman, S., Byles, J.E. & Beaumont, R. (2000). ”Is anybody listening?” The experiences of 
widowhood for older Australian women. J Women Aging, 12(3-4), 155-176. 
 
Folkhälsorapport 2001, projektet Äldre och folkhälsa. Äldres hälsa och välbefinnande. En 
utmaning för folkhälsoarbetet. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 
 
Folstein, M.F., Folstein, S.E., & McHugh, P.R. (1975). ”Mini-mental state”. A practical 
method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res, 12(3), 
189-198. 
 
Gaunt, D. (1998). Äldre kvinnors hälsa. Stockholm läns kvinnohälsorapport, kapitel 12. 
Stockholm: Yrkesmedicinska enheten. 
 
Gold, D.T. (1996). The clinical impact of vertebral fractures: quality of life in women with 
osteoporosis. Bone 18(3), 185S-189S. 
 
van Groothest, D.S., Beekman, A.T., Broese van Groenou, M.I. & Deeg, D.J.(1999) Sex 
differences in depression after widowhood. Do men suffer more? Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol. 34(7), 391-398. 
 
Gurner, U., Fastbom, J. & Österman, J. (2004). Vi har inte tid – ring akuten! 24 fallstudier av 
multisjuka 75+ i Sigtuna – behov och konsumtion av sluten och öppenvård, kommunal 
äldreomsorg samt av anhöriginsatser. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 
2004:1. 
 
Gut, E. (1998). Ålderdomen som erfarenhet. En kvinnlig psykologs upplevelse av åldrandet. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Hagberg, B. (2002). Minnet av ett levt liv. I L. Andersson (red.) Socialgerontologi. (s. 64-82). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Hagberg, M. (2002). Att vara en helhet i ett sammanhang - gestaltning av mening och värde i 
ålderdomen. Lund: Psykologiska institutionen Lunds Universitet. 
 
Hanson, B. S. (1988). Social network, social support and health in elderly men. Malmö: 
Lunds Universitet. 

 64



Haverdahl, A-L. Svenskar över 95 friskare än väntat. Svenska Dagbladet 12/8 2004, 6-7. 
 
Hillerås, P. (1999). Välbefinnande bland de allra äldsta. Vård: Utbildning, Utveckling och 
Forskning,,1999:2, 93–101. 
 
Hillerås, P. (2000a). Well-being among the very old: a survey on a sample aged 90 years and 
above. Stockholm: Doktorsavhandling. 
 
Hillerås, P. (2000b). Välbefinnande hos de allra äldsta. Rapport 6 Projekt Äldre och 
Folkhälsa. Stockholm: Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum.  
 
Hollis, L. A. (1998). Sex Comparisons in Life Satisfaction and Psychosocial Adjustment 
Scores with an Older Adult Sample: Examining the Effect of Sex Role Differences in Older 
Cohorts. Journal of Women & Aging, Vol 10(3), 59–77. 
 
Holloway, I. & Wheeler, S. (1996). Qualitative Research for Nurses. Oxford: Blackwell 
Science Ltd. 
 
Horowitz, W. (1985). Family caregiving to the frail elderly. Annual Review of Gerontology 
and Geriatrics, 5, 194-245. 
 
House, J. S., Kahn, R. L. (1985). Measures and Concepts of Social Support. I  S. Cohen, & L. 
Syme, (red.) Social Support and Health. New York: Academic Press. 
 
Hunt, S. M. (1997). The problem of quality of life. Quality of Life Research, 6, 205–212. 
 
Hälso- och sjukvårdslag. SFS 1982:763. 
 
Jakobsson, U. (2003). Chronic pain and quality of life among older people. Lund: Lunds 
Universitet. 
 
Jegermalm, M. (2003). Stöd till äldres anhöriga. Socialpolitik och praktik. I  E. Jeppsson 
Grassman (red.) Anhörigskapets uttrycksformer. (s. 157-184). Lund: Studentlitteratur. 
 
Jeppsson Grassman, E. (2001).Medmänniska och anhörig En studie av informella 
hjälpinsatser. Stockholm: Sköndalsinstitutets skriftserie nr 17. 
 
Jeppsson Grassman, E. (red.) (2003). Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jeune, B. (2002). Living longer – but better? Aging-Clinical & Experimental Research 14(2), 
72-93. 
 
Johansson, L. (1991). Caring for the next of kin. On informal care of the elderly in Sweden. 
Uppsala: Uppsala Universitet. Doktorsavhandling 
 
Johansson, L. (1997). Äldreomsorgen före och efter Ädelreformen. Socialmedicinsk tidskrift, 
6-7/1997, 277-283. 
 
Johansson, L. & Sundström, G. (2002). Anhörigvårdens omfattning i Sverige. 
Socialmedicinsk tidskrift 2/2002, 119-130. 

 65



Johansson, V. (1996). Vem gör vad, när och var? Omsorgens organisationsformer i 
kommunerna och kvinnors och mäns omsorgsarbetsdelning. Stockholm: Publica. 
 
Krantz, G. (2002). Kvinnor är sjukare än män men lever längre – biologiskt och 
sociokulturellt kön i samspel! Socialmedicinsk tidskrift, 1/2002, 49-55. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lagen om färdtjänst. SFS 1997:236. 
 
Lindberg, C. & Magnusson Wannstedt, M. (2001) Bilder av samverkan mellan Uppsala 
kommun och frivilligorganisationer. Uppsala: ORD & FORM AB 
 
Litwak, E. (1985). Helping the Elderly: the complementary roles of informal networks and 
formal systems. New York: Guilford Press. 
 
Lundh, U. & Nolan, M. (2002). Anhörigas expertkunskap som utgångspunkt för samverkan 
och individuellt stöd. Socialmedicinsk tidskrift 2/2002, 131-138. 
 
Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
McCamish-Svensson, C., Samuelsson, G., Hagberg, B., Svensson, T. & Dehlin, O. (1999a). 
Social relationships and health as predictors of life satisfaction in advanced old age: Results 
from a Swedish longitudinal study. International Journal of Aging and Human Development, 
48(4) 301-324. 
 
McCamish-Svensson, C., Samuelsson, G., Hagberg, B., Svensson, T. & Dehlin, O. (1999b). 
Informal and formal support from a multi-disciplinary perspective: a Swedish follow-up 
between 80 and 82 years of age. Health and Social Care in the Community 7(3), 163–176. 
 
McCamish-Svensson, C. (2002). The components of well-being among older persons: a 
longitudinal perspective. Lund: Doktorsavhandling. 
 
Melin, R. (2003). On Life Satisfaction and Vocational Rehabilitation Outcome in Sweden. 
Uppsala: Uppsala Universitet Doktorsavhandling. 
 
Mellström, D. (2001). Osteoporos. I  A. Grimby & G. Grimby (red.) Åldrandets villkor. (s. 
115-123). Lund: Studentlitteratur. 
 
Mineau, G.P., Smith, K.R. & Bean, L.L. (2002). Historical trends of survival among widows 
and widowers. Soc Sci Med, 54(2), 245-254. 
 
Minkler, M. (1985). Social Support and Health of the Elderly. I  S. Cohen, & S.L. Syme, 
(red.) Social Support and Health (s. 199–214) New York: Academic Press. 
 
Mossler, K. (2002). Vård på lika villkor? VälfärdsBulletinen 1/2002, 6-9. 
 
Navaie-Waliser, M., Spriggs, A. & Feldman, P.H. (2002). Informal caregiving: differential 
experiences by gender. Med Care 40(12), 1249-1259. 
 

 66



Nilsson, E., Wiklund, I. & Styrborn, K. (1997). Livskvalitet hos äldre patienter i 
hemrehabilitering. Delrapport Kurator. I Samverkan mellan kommun och landsting i 
hemrehabilitering. GÄRDA-gruppen i Uppsala län presenterar Projekt i Länsplanen för 
Rehab Äldre 300. 
 
Nilsson, M. (1999). Äldre personers upplevelse av livskvalitet – glädje eller resignation. 
Vård: Utbildning, Utveckling och Forskning 1999:2 34–40. 
 
Nilsson, M., Ekman, S-L., Sarvimäki, A. (1998). Ageing with joy or resigning to old age: 
older people´s experiences of their quality of life. Health Care in Later Life 3, 94–110. 
 
Nilsson, M., Sarvimäki, A. & Ekman, S.L. (2000) Feeling old: being in a phase of transition 
in later life. Nurs Inq 7(1), 41-49. 
 
Nordenfelt, L. (1992). Livskvalitet – vad är det, går det att mäta? Socialmedicinsk tidskrift, 
1/1992, 3–7. 
 
Naess, S. (1989). The concept of quality of life. I S. Björk & J.Vang (red.) Assessing quality 
of life (s. 9–16) Linköping: Linköpings universitet. 
 
Olby, B. (1997). Viktiga behov lite uppmärksammade. Tidskriften Äldre i Centrum 4/1997, 
27-29. 
 
O´Reilly, P. (1988). Methodological issues in social support and social network research. 
Social Sciences and Medicine, 26, 863–873. 
 
Paulsson, J. (2001). Boendealternativ för äldre; förr, nu och i framtiden. I A. Grimby & G. 
Grimby (red.), Åldrandets villkor. (s. 164-183). Lund: Studentlitteratur. 
 
Pearlin, L. I. (1985). Social Structure and Processes of Social Support. I S. Cohen, & S. L. 
Syme (red.), Social Support and Health (s. 43–60) New York: Academic Press. 
 
Rennemark, M. (1999). Wellbeing in old age: Life history evaluations, sense of coherence 
and social networks in relation to health. Lund: Psykologiska institutionen Lunds Universitet. 
 
Reynolds, W.J. & Scott, B. (1999). Empathy: a crucial component of the helping relationship. 
Journal of Psychiatric and Mental Healt Nursing 6, 363-370. 
 
Ronström, O. (1999). Ålder som perspektiv. Vård: Utbildning, Utveckling och Forskning 
1999:2, 2-14. 
 
Rosén, M. & Haglund, B. (2002). Hur länge kommer vi att leva? Framtider 1/2002, 16-19.  
 
Rundgren, Å, (2001a). Fysiologiska förändringar under åldrandet. I A. Grimby & G. Grimby, 
(red.), Åldrandets villkor. (s. 14-47). Lund: Studentlitteratur.  
 
Rundgren, Å. (2001b). Sjuklighet hos äldre. I A. Grimby & G. Grimby (red.), Åldrandets 
villkor. (s. 48-64). Lund: Studentlitteratur. 
 

 67



Sarvimäki, A. (2002). Om åldrande, hälsa och livskvalitet. Socialmedicinsk tidskrift 1/2002, 
69–73. 
 
Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2000). Quality of life in old age described as a sense of 
well-being, meaning and value. Journal of Advanced Nursing, 32(4), 1025–1033. 
 
Scannel-Desch, E. (2003). Women´s adjustment to widowhood. Theory, research and 
interventions. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 41(5), 28-36. 
 
Schultz, R. & Rau, M. T. (1985). Social Support through the Life Course. I  S. Cohen & S. L. 
Syme (red.), Social Support and Health (s. 140–146) New York: Academic Press. 
 
Socialdepartementet (2003). Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling 
för en åldrande befolkning. Kortversion av slutbetänkande av den parlamentariska 
äldreberedningen SENIOR 2005. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
Socialstyrelsen (2000a). Halvvägs för Anhörig 300. Stockholm: Socialstyrelsen, Anhörig 300, 
2000:2 
 
Socialstyrelsen (2000b). Bo hemma på äldre da´r. Stockholm: Socialstyrelsen, 
Äldreuppdraget 2000:11. 
 
Socialstyrelsen (2000c). Hemvårdens brytpunkter. Stockholm: Socialstyrelsen, 
Äldreuppdraget 2000:10. 
 
Socialstyrelsen (2001a). Vad är särskilt i särskilt boende? – En kartläggning. Stockholm: 
Socialstyrelsen, kunskapsöversikt. 
 
Socialstyrelsen (2001b). Närståendes vård av äldre. Anhörigas och professionellas 
perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen, Anhörig 300. 
 
Socialstyrelsen (2002). Äldre inom akutmedicin. Inventering av patienter 80 år och äldre på 
medicinklinik. Stockholm: Socialstyrelsen, underlag från experter. 
 
Socialstyrelsen (2003a). Vård och omsorg om äldre I  Socialtjänsten i Sverige – En översikt 
2003, (s. 193-222).  Stockholm: Socialstyrelsen, Rapport från socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen (2003b). Är det skäligt att bry sig om själen? Kartläggning av det ”sociala  
innehållet” i hemtjänsten i 23 kommuner 2002. Stockholm: Socialstyrelsen, 
Tillsynsåterföring. 
 
Socialstyrelsen (2003c). Ekonomisk prövning av rätten till äldre- och handikappomsorg. 
Stockholm: Socialstyrelsen, Tillsynsåterföring. 
 
Socialstyrelsen (2004a). Vård och omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen, 
Lägesrapport 2003.  
 
Socialstyrelsen (2004b). Äldre – vård och omsorg år 2003. Kommunala insatser enligt 
socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialstyrelsen, Statistik -  
Socialtjänst. 

 68



Socialstyrelsen (2004c). Äldres levnadsförhållanden 1988-2002. Hälsa, funktionsförmåga och 
vård- och omsorgsmönster. Stockholm: Socialstyrelsen, Underlag från experter. 
 
Socialstyrelsen (2004d) Jämförelsetal för socialtjänsten år 2003. Internetpublicering 
http://www.socialstyrelsen.se 
 
Socialtjänstlag. SFS 2001:453. 
 
Spradley, J.P. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt. 
 
Stark, A. & Regnér, Å. (2001). I vems händer? Om arbete, genus, åldrande och omsorg i tre 
EU-länder. Linköping: Linköpings universitet, Tema Genus. 
 
Styrborn, K. (1994). Geriatric Decision-making. A Study of Medical and Organizational 
Aspects of Discharge Planning. Uppsala: Uppsala Universitet Doktorsavhandling. 
 
Styrborn, K. (1995). Äldres vårdbehov – en forsknings och kunskapsöversikt. Delrapport 1 
inom projektet Kvalitetsbokslut för äldre. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns 
Äldrecentrum. 
 
Szebehely, M. (2004). Hemhjälp i Norden – likheter och olikheter. Äldre i Centrum, Tidskrift 
för aktuell äldreforskning Nr 1/2004, 6-7. 
 
Thoraeus Olsson, O. (1990). Efter 80. En undersökning om äldre människors sociala 
omsorgsbehov och deras omsorgssituation. Rapport i socialt arbete nr 48, Socialhögskolan, 
Stockholms universitet. 
 
Thornstam, L. (1998). Åldrandets socialpsykologi. 6 uppl. Stockholm: Prisma. 
 
Thorslund, M. (1998). De allra äldstas situation. Äldreomsorgens vardag. (s. 18-30). 
Stockholm: Socialvetenskapliga forskningsrådet. 
 
Thorslund, M. & Larsson, K. (2002). Äldres behov. En kunskapsöversikt och diskussion om 
framtiden. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. 
 
Trydegård, G-B. (2000). Tradition, Change and Variation. Past and present trends in public 
old-age care. Stockholm: Stockholms universitet Doktorsavhandling. 
 
Trydegård, G-B. (2004). Graden av välfärd en fråga om tradition. Äldre i Centrum. Tidskrift 
för aktuell äldreforskning Nr 1/2004, 12-13. 
 
Vaux, A. (1988). Social support: Theory, research and intervention. New York: Praeger.  
 
Wills, T. A. (1985). Supportive Functions of Interpersonal Relationships. I  S. Cohen, & S. L 
Syme, (red.) Social Support and Health (s. 61–79) New York: Academic Press. 
 
Winqvist, M. (1999). Den åldrande familjen. Om vuxna barn och deras hjälpbehövande 
föräldrar. Lund: Studentlitteratur. 
 

 69



Wu, Z. & Pollard., M.S. (1998). Social support among unmarried childless elderly persons.    
J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 53(6), 324-335. 
 
Wærness, K., Ruth, J-E., Tornstam, L. (red.) (1993). Livsløp blant gamle i Norden. Oslo: 
Norsk gerontologisk institutt Rapport 2–1993. 
 
Wærness, K. (1996). ”Omsorgsrationalitet”. Reflexioner över ett begrepps karriär. I  R. 
Eliasson (red.) Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. (s. 203-
220) Lund: Studentlitteratur. 
 
Åberg, A.C. (2003). General Motor Function Assessment and Perceptions of Life Satisfaction 
during and after Geriatric Rehabilitation. Uppsala: Uppsala Universitet Doktorsavhandling. 
 
Åberg, A.C., Sidenvall, B., Hepworth, M., O´Reilly, K. Lithell, H. (2004a) On Loss of 
Activity and Independence, Adaption Improves Life Satisfaction in Old Age – A qualitative 
study of patients´ perceptions. Qual Life Res. 2004. In press. 
 
Åberg, A.C., Sidenwall, B., Hepworth, M., O´Reilly, K., Lithell H. (2004b) Continuity of the 
self in later life: perceptions of informal caregivers. Qual Health Res. 2004. 14(6), 792-815. 
 
Ågren, M. (1992). Life at 85: A study of life experiences and adjustment of the oldest old. 
Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Öberg, P. (1997). Livet som berättelse. Om biografi och åldrande. Uppsala: Uppsala 
Universitet Doktorsavhandling. 
 
Öberg, P. (2002). Livslopp i förändring. I L. Andersson (red.) Socialgerontologi, (s. 44-63). 
Lund: Studentlitteratur. 

 

 70



Bilaga 1 
 
INFORMATION TILL PATIENTER 
 
Vid Länsgeriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs forskning om 
äldrevård. Just nu genomförs en intervjuundersökning där olika uppfattningar om sociala 
kontakter och vilken betydelse de kan ha för äldres livstillfredsställelse studeras. Du tillfrågas 
härmed om Du vill deltaga i denna studie. 
 
Vi vill också jämföra om olika grupper av människor har likartade uppfattningar om vad som 
är viktigt för livstillfredsställelsen hos äldre. Därför önskar vi också intervjua Din närmast 
närstående om detta. Vi ber Dig därför också om tillåtelse att tillfråga Din närmast närstående 
om deltagande i studien. Detta kan gälla någon som Du delar hushåll med eller någon annan 
som är viktig för Dig. 
 
Vi är angelägna om att få ta del av så mycket som möjligt av just Dina synpunkter och 
kommer därför att lägga upp intervjuerna som samtal utifrån olika ämnesområden som berör 
sociala kontakter och livstillfredsställelse. Varje intervju beräknas ta 1 – 11/2 timme. En 
första intervju genomförs under Din vårdtid vid Geriatriska kliniken. En uppföljande intervju 
är planerad 2 – 3 månader efter utskrivning från vårdavdelningen. Innan den uppföljande 
intervjun blir aktuell kommer vi per telefon att återigen tillfråga Dig om deltagande. 
 
Utöver intervjuer kommer också ett test av rörelsefunktion och ett enklare 
minnesfunktionstest att ingå i undersökningen. Detta innebär att en sjukgymnast kommer att 
be Dig genomföra olika rörelser och förflyttningar och bedöma dessa enligt en speciell mall. 
Under sjukhusvistelsen ingår denna test redan som en rutin och görs då av Din ordinarie 
sjukgymnast. Efter utskrivningen kommer en sjukgymnast att kontakta Dig för ny test. 
Minnestestet genomförs som en inledande del av intervjuerna. Om det i något av dessa test 
visar sig att Du har svårigheter som behöver utredas kommer vi att kunna hjälpa till med att 
förmedla kontakt, så att Du får den hjälpen. Inga uppgifter kommer dock att lämnas vidare om 
Du inte samtycker till detta. 
 
När resultaten sammanställs kommer detta att göras på ett sätt som gör att man inte kan känna 
igen någon enskild person. Deltagandet är frivilligt. Om Du väljer att delta eller inte kommer 
inte på något sätt att påverka Din vård. Det står varje deltagare fritt att avbryta deltagandet 
utan närmare förklaring. 
 
Om Du har något att fråga om är Du välkommen att kontakta någon av oss.  
 
 
 
 

Elisabeth Nilsson                                          Ann-Cristin Åberg 

Kurator, Intervjuare Projektledare, Doktorand 
Tel 018 – 17 70 78 Tel 018 – 17 79 60 

 71



Bilaga 2 
 
INFORMATION TILL NÄRSTÅENDE 
 
Vid Länsgeriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs forskning om 
äldrevård. Just nu genomförs en intervjuundersökning där olika uppfattningar om sociala 
kontakter och vilken betydelse de kan ha för äldres livstillfredsställelse studeras. Du tillfrågas 
härmed om Du vill deltaga i denna studie. 
 
Vi vill också jämföra om olika grupper av människor har likartade uppfattningar om vad som 
är viktigt för livstillfredsställelsen hos äldre. Vi önskar intervjua äldre rehabiliteringspatienter 
och deras närmast närstående om detta. 
Vi har fått godkännande från ……………………………………………………………. att 
tillfråga Dig om Du är villig att delta i en intervjuundersökning om det ovan nämnda. 
 
Vi är angelägna om att få ta del av så mycket som möjligt av just Dina synpunkter och 
kommer därför att lägga upp intervjuerna som samtal utifrån olika ämnesområden som berör 
sociala kontakter och livstillfredsställelse. Intervjun planeras in efter det att Din närstående 
skrivits ut från Länsgeriatriska kliniken. Varje intervju beräknas ta 1 – 1½ timme. 
 
När resultaten sammanställs kommer detta att göras på ett sätt som gör att man inte kan känna 
igen någon enskild person. Deltagandet är frivilligt. Om Du väljer att delta eller inte kommer 
inte på något sätt att påverka Din närståendes vård. Det står varje deltagare fritt att avbryta 
deltagandet utan närmare förklaring. 
 
Om Du har något att fråga om är Du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
 
 
 

Elisabeth Nilsson                                          Ann-Cristin Åberg 

Kurator, Intervjuare Projektledare, Doktorand 
Tel 018 – 17 70 78 Tel 018 – 17 79 60 
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Bilaga 3 
 
 
 
Socialt stöd och livstillfredsställelse bland äldre äldre – Intervjuguide 
 
Hur nöjd är du med ditt liv i stort? 
 
Vad är viktigt för att du ska känna dig nöjd/tillfreds med livet? 
 
Konsekvenser av sjukdom/funktionsnedsättning? 
 
Kontakter (formella/informella)? 
 
Stöd, vilken innebörd/betydelse? 
Att ge, att få stöd 
 
Behov av stöd, med vad/vilken sort? (Känslomässigt, praktiskt, informativt, värderande) 
 
Stöd av vem/vilka? 
 
Påfrestningar? 
 
Social förankring? 
 
 
 
Vid uppföljning dessutom: 
 
Hur blev det att komma hem? 
 
Vem/vilka ger stöd? 
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