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”They’re really just like you and me, merely a bit older” 
Young caregivers thoughts of the elderly caretaker 
By: Anna Johansson & Anna Nelldal Ahl  
 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the young caregivers thoughts of the elderly caretaker. 
A qualitative method was chosen when interviewing young caregivers in order to get an insight of 
how they perceive and speak of the elders. The main questions of the study are: How do the 
caregivers believe that the elders perceive their day-to-day life and situation? Is it possible to 
distinguish if the young caregiver’s thoughts about the elders affect their work with the elderly 
caretaker? Is it possible to notice any common factors that the young caregivers perceive as 
important in their work with the elderly caretaker? The criteria for inclusion in this study are 
caregivers aged 18 to 25, who are working with elderly at special accommodation. The theories 
chosen for this study are the salutogenetic perspective, the activity theory and the theory of 
gerotranscendence. From the outcome of the study the conclusion is that the interaction between 
the elder and the caregiver seem to be decisive for how the young caregiver think of the elders 
and their life situation. The caregivers in this study experience that activities give the elderly a 
meaningful life. 
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Inledning  
I vår vardag kommer vi genom massmedia, litteratur, den politiska debatten, offentliga 
bestämmelser samt våra dagliga samtal och möten i ständig kontakt med olika bilder av äldre. 
Dessa beskriver hur äldre människor är, vilka behov de har, hur de bör vara, hur de bör bemötas 
och hur de bemöts. Hur de äldre och ålderdomen framställs har betydelse för hur de äldre själva 
samt övriga samhället uppfattar äldre människornas behov, förmågor, rättigheter och skyldigheter. 
Föreställningar om att äldre, genom att ha arbetat och betalat skatt, har gjort rätt för sig kan bidra 
till att allmänheten ställer sig välvillig till satsningar på pensionärer och deras välfärd. Ytterligare 
bilder av de äldre som befäster tankar om vikten av någon form av samhällelig trygghet för äldre 
som grupp är att de är sjuka, beroende eller fattiga. Dessa bilder hänvisar politiker till för att 
skapa opinion för sina förslag, samtidigt som välfärdssamhällets resurser baseras på 
föreställningar om vilka de äldre är (Jönsson, 2002 s 8-9). 

Om urvalskriteriet för de individer som tillhör kategorin äldre är att de uppnått 
ålderspension, är de individuella skillnaderna mellan gruppens individer mycket stora. Ur vissa 
aspekter är de större än mellan individerna i andra åldersgrupper. Skilda uppväxtförhållanden i 
olika decennier skiljer de allra äldsta pensionärerna från de yngsta ålderspensionärerna. De äldre 
som blivit pensionärer under 2000-talet bildade familj under välfärdsstatens guldålder, medan de 
allra äldsta pensionärerna växte upp i skuggan av fattigvårdslagen. Skillnader som har sitt 
ursprung i kön och klass relaterat till hälsa och sjuklighet tenderar att öka med stigande ålder. 
Däremot är spridningen av de ekonomiska förutsättningarna något lägre än i andra åldersgrupper. 
(Socialvetenskapliga forskningsrådet, 1999 s 9).  

Beroende på vilket vetenskapligt perspektiv man väljer kan man fokusera begreppet äldre 
utifrån många olika områden. Äldre förekommer ofta i relation till sin kultur, genus, makt och 
sociala roller där personlig mognad är en huvudsaklig utgångspunkt för dess olika kontext. För att 
motverka stereotypa attityder är det därför relevant att sätta äldres åldrande utifrån deras egna 
upplevelser och tolkningar (Hagberg, 2002, s 14).  
 

Stereotypa bilder av äldre 
En tänkbar infallsvinkel för att analysera myter om äldre är att använda begreppet stereotypi. 
Innebörden av begreppet stereotyp kan förklaras som starkt förenklade föreställningar om 
individer som tillhör en viss grupp såsom äldre, invandrare eller kriminella (Eklund, 1996 s 18; 
Tornstam, 2005 s 104). Individerna i gruppen tillskrivs vissa gemensamma egenskaper. 
Ursprunget för stereotyperna kan finnas i den beskrivna gruppen och fungerar då som 
sammanlänkande symboler. Det vanligaste är dock att stereotyperna har sitt ursprung utanför 
gruppen (Eklund, 1996 s 19). 

Hur åldrandet definieras socialt, såsom i stereotypa uppfattningar av äldre, skildrar vilka 
karaktäristika som samhället tillskriver äldre (Andersson, 2002 s 24). En stereotyp uppfattning av 
äldre är att de är ensamma, sjuka, omedgörliga och förslöade. Denna bild överensstämmer inte 
med flertalet av de äldre. En annan stereotyp bild av de äldre kan vara att de har dålig 
lungkapacitet och cirkulationssjukdomar. Detta är en stereotyp med högre sanningshalt då den 
kan vara sann för äldre som kategori. Däremot behöver det inte stämma för alla individer inom 
kategorin. Med andra ord kan en stereotyp uppfattning vara mer eller mindre sann (Tornstam, 
2005 s 105). Sanningshalten i stereotypa tankar om en viss grupp tenderar att minska då en grupp 
människor står inför ett inbillat eller yttre hot. För att stärka lojaliteten inom gruppen framställs 
det yttre hotet i verklighetsfrämmande och stereotypa termer. Verklighetsfrämmande stereotypa 
uppfattningar om äldre kan gynnas i lägen då samhällsekonomin är ansträngd. De yngre i 
yrkesverksam ålder kan då känna sig hotade av de äldre som tär på den gemensamma välfärden 
(aa s 106-107). 
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Ålderism 
I slutet av 1960-talet myntades begreppet ålderism. Begreppet kan definieras som stereotypa 
föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder (Andersson, 2002 s 104; 
Jönsson, 2002 s 24). En indikator på omfattningen av ålderism i samhället är de ord vi använder. 
De ord som i ett samhälle används i diskursen kring äldre kan ge uttryck för hur äldre bemöts 
(Andersson, 2002 s 116). De ord vi använder för att beskriva äldre påverkar även på vilket sätt vi 
betraktar äldre som grupp. Om vi talar om äldre som sjuka och svaga kommer alla äldre, oavsett 
psykisk och fysisk kondition, att betraktas som sjuka och svaga (Eklund, 1996 s 88). I det 
muntliga berättandet benämns ofta de äldre med ord som gammal tant, dam eller gumma 
respektive gammal gubbe eller man. I massmedia och inom pensionärsorganisationerna PRO och 
SPF används däremot uttryck som pensionär, senior och veteran. Benämningarna veteran och 
senior har lyfts fram av pensionärsorganisationerna för att få samhället att ändra sina tankar om 
äldre människor (aa s 77-78). 

Massmedia har en stor påverkan när det gäller att befästa negativa attityder till äldre. 
Samtidigt har massmedia en central roll i samhället för att motverka ålderism. Äldre som grupp är 
i förhållande till resten av befolkningen underrepresenterade i media. När äldre ges utrymme i 
media är det i allmänhet i två olika gestalter. Äldre framställs antingen som offer för upprörande 
omständigheter, främst inom vården, eller som att det är beundransvärt att de trots sin höga ålder 
faktiskt kan klara av att utföra olika göromål. Äldre som grupp diskrimineras i massmedia genom 
att de antingen osynliggörs helt eller framställs som avvikande (Andersson, 2002 s 120-121). 

 

Tankar om äldre och arbetet inom äldreomsorgen 
 Många av våra föreställningar kring äldre är präglade av ett ”eländesperspektiv”. Med detta 
menas att äldre människor betraktas som maktlösa, beroende av andra, ensamma, sjukliga och 
hjälplösa (Hallberg, 2000 s 34). Detta är faktorer som kan vara med och bidra till att påverka 
tankar och föreställningar om äldre hos det unga vårdbiträdet. Men vad händer sedan? Kan 
tankarna kring den äldre och dennes vardag förändras då det yngre vårdbiträdet skapar sig 
erfarenhet i mötet med den äldre.  

Empati kan vara en egenskap som det unga vårdbiträdet utvecklar tillsammans med den 
äldre. Enligt Maslach (1985, s 48) innebär empati att ha förmågan att se saker ur den andres 
synvinkel samt att känna eller förhålla sig till känslan av att känna vad den andra människan 
känner. Herlitz och Lundgren (2005) menar att den låga attraktionskraft som arbetet inom 
äldreomsorgen har för unga kan bero på bristande kunskaper om empati. Som ung kan det vara 
lättare att relatera till barn och ungdomars problematik än till de äldres, vilket gör de unga till en 
attraktivare målgrupp att arbeta med. En annan orsak till den låga attraktionskraften som 
äldreomsorgen har hos yngre människor kan vara vår kulturs fokus på individen. Detta kan bidra 
till en samhällelig segregering där ålder, kön, klass och etnicitet påverkar vår inställning till den 
äldre människan. Yngre personer har sällan kontakt med äldre utanför familjen och sitt sociala 
nätverk, vilket leder till en viss distansering till äldre (s 22-23). Den känslomässiga inställningen 
till äldre tenderar att vara mindre positiv när det gäller ospecifika äldre än till någon specifik äldre 
såsom en släkting (Tornstam, 2005 s 113). 
 Kan det unga vårdbiträdet i början av livet med sin snabba ungdomskultur och beroendet av 
kamrater besitta förmågan att förstå de äldres kultur och hjälpbehov. (Eriksson & Gunnarsson 
1997 s 299). Vi upplever att man i massmedia framställer en relativt negativ bild av 
vårdbiträdenas arbete inom äldreomsorgen. Egna erfarenheter av möten med vårdbiträden inom 
äldreomsorgen har givit oss en mer nyanserad bild än den som framställs av media. De unga 
vårdbiträdena är en outforskad grupp som vi tycker är viktig att belysa. De befinner sig närmast 
den äldre i dennes vardag och kan därmed ha stort inflytande över de äldres upplevelse av sin 
livssituation. 
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Tidigare forskning 
När vi började vår studie fann vi att forskningen omkring unga människors tankar om äldre var 
relativt begränsad. Under 1980–talet gjordes undersökningar av bland annat Tornstam kring 
attityder om äldre (2001, s 101-105, 111-112). För att belysa samtidens tankar kring äldre har vi 
medvetet valt bort denna tidigare forskning. Vi har valt att se hur vårt forskningsområde 
behandlats under de senaste femton åren.  
 

Bilden av äldre Eländesperspektiv och Resursperspektiv. 
Då vi studerat hur äldre framställs så återkommer man till ett eländesperspektiv eller ett 
resursperspektiv. Båda perspektiven grundar sig på ett vedertaget antagande om att aktivering 
håller den äldre frisk och engagerad i sin omvärld. Det finns både positiva och negativa 
stereotyper av äldre representerade i samhället. Inom folkloren berättas det om ålderdomens 
kroppsliga förfall likväl som om äldre med oväntad stor kroppslig styrka. På samma sätt existerar 
i folkmun bilder av dementa och snurriga äldre sida vid sida med den kloka och visa äldre 
(Wreder, 2005, s 119; Tornstam s 106-107; Eklund, 1996 s 50, 75-76; SOU 1997:147 s 21, 32). 
Sagorna avspeglar myter kring den äldre som antingen god eller totalt ond. Det finns även ett 
genusperspektiv i hur man beskriver den äldre. Äldre män beskrivs ofta som gammaldags, 
kraftlösa, snåla, trångsynta och excentriska, och kvinnor som vresiga, elaka, ondskefulla, 
frånstötande och retliga. Kvinnor betraktas även som äldre mycket tidigare än männen 
(Andersson, 2002 s 115). Äldre kvinnor beskrivs ofta som farliga. Det beror enligt berättelserna 
på en ökad sexualdrift som inte går att kontrollera eller att de är farliga på andra sätt såsom att de 
stjäl eller rövar bort barn. De äldre männen framställs inte som farliga även om de kan besitta en 
styrka utöver det normala. I motsats till kvinnorna beskrivs ofta de äldre männen som impotenta 
(Eklund, 1996 s 76-77).  

En av de vanligaste stereotyperna i allmänna och socialpolitiska sammanhang i Sverige är att 
de äldre är ensamma och ibland ofrivilligt isolerade. En följd av denna stereotyp är bilden av äldre 
som legat döda länge i sina lägenheter innan de upptäcks (Eklund, 1996 s 53-55, Eriksson & 
Gunnarsson, 1997 s 229, SOU 1997:147 s 17). 

Att äldre är snåla personer som samlar pengar i madrassen och tvivlar på bankerna är en 
annan vanlig stereotyp bild av de äldre. Vidare framställs äldre som ekonomiska återvinnare som 
inte låter något som går att användas förfaras (Eklund, 1996 s 56-58). Äldres snålhet bemöts 
ibland med förståelse eftersom deras pensioner är så låga. De äldre tvingas till snålhet av 
samhället eller staten som inte betalar ut tillräckligt med pension. Snålheten kan även ses som 
obefogad då giriga äldre roffar åt sig vad som tillhör andra (aa s 80-81). 

Hur äldre har framställts av de svenska pensionärsorganisationerna under 1900-talet har 
varierat under olika tidsepoker. Olika egenskaper och karaktäristika hos de äldre lyfts fram utifrån 
periodens samhällsströmningar och politik (Jönsson, 2001 s 306). De gestaltningar som de äldre 
tillskrivits pendlar mellan vitalitet, duglighet, oberoende och elände, svaghet samt beroende.  De 
stereotyper av äldre som pensionärsorganisationerna har förmedlat blir således den framgångsrike 
äldre golfspelande konstnären eller den fattiga orkeslösa änkan som inte beviljats hemtjänst. 
Dessa konkurrerande synsätt har skapat motsägelsefulla bilder av äldre. De schablonartade bilder 
som pensionärsorganisationerna har förmedlat har även bidragit till ett osynliggörande av 
olikheter inom gruppen (aa s 311-312). 
 

Hur elever på gymnasiets omvårdnadsprogram ser på äldre 
Studier som undersökt vad elever på gymnasieskolans omvårdnadsprogram har för inställning till 
äldre och arbete inom äldreomsorgen visar att arbete inom äldreomsorgen är relativt lågt 
eftertraktat. Majoriteten av eleverna har valt utbildningen för att de vill arbeta med människor 
och det vanligaste är att man vill arbeta inom akutsjukvård eller med barn och ungdomar. Andra 
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attraktiva yrkesområden var att arbeta som läkare, sjukgymnast, polis eller inom psykiatrin 
(Eriksson och Gunnarsson, 1997 s 31-32; Herrman, 1998 s 34; Herlitz & Lundgren, 2005 s 21). 
Att arbeta med yngre människor uppfattas som mer stimulerande än att arbeta med äldre. 
Eftersom de yngre har livet framför sig till skillnad från den äldre omsorgstagaren. En del elever 
på omvårdnadsprogrammet menar även att de måste ”ställa om sig” eller ”vara en annan person” 
när de arbetar med äldre, vilket de inte behöver göra i arbetet med barn eller ungdomar (Herlitz 
& Lundgren, 2005 s 22-23). 

En minskad benägenhet att vilja arbeta inom äldreomsorgen kan skönjas bland eleverna 
under utbildningens gång. Ju mer praktisk erfarenhet och kunskap om äldre eleverna tillägnar sig, 
desto lägre attraktionskraft har äldreomsorgen som arbetsplats. Eriksson och Gunnarsson menar 
att den låga attraktionskraft som utvecklas för arbetet inom äldreomsorgen inte har något 
samband med en negativ inställning till äldre generellt. De ser snarare ett samband med att 
eleverna allt efter som utbildningen fortgår får insyn i vad arbete inom äldreomsorgen innebär. 
De kan anse det fysiskt och psykiskt tungt att arbeta inom äldreomsorgen. Vidare kanske eleverna 
ser brister i omsorgen om de äldre som gör att de med sin empatiska inställning inte orkar arbeta 
inom äldreomsorgen (s 275). Arbetet inom äldreomsorgen innehåller enligt omvårdnadseleverna 
för lite mental stimulans och utmaning då det är för rutinstyrt och för lite variation i 
arbetsuppgifterna. En av anledningarna till att arbetet är så rutinstyrt anses vara de äldre själva. 
Enligt eleverna har de äldre behov av kontinuitet och ett inrutat liv (Herlitz & Lundgren, 2005 s 
54). En annan anledning till äldreomsorgens låga attraktionskraft kan vara en negativ inställning 
till äldres beteende och begränsningar (Eriksson & Gunnarsson, 1997 s 300). 

En del yngre omsorgselever tror att det är lättare att arbeta inom äldreomsorgen när de blir 
äldre. Faktorer som bidrar till denna uppfattning är att åldersskillnaden mellan dem och 
omsorgstagaren inte är lika stor, men även att deras bekantskapskrets då kanske har mer 
förståelse för deras arbete (Herlitz & Lundgren, 2005 s 23). Som ung är man beroende av sina 
kamrater och befinner sig i en kultur med högt tempo. Inom äldreomsorgen kan tempot därför 
uppfattas som lågt och när kamraterna som betyder så mycket inte vill arbeta med äldre kan det 
bidra till att påverka de yngres inställning till arbete inom äldreomsorgen (Eriksson & 
Gunnarsson, 1997 s 300). 

Inställningen till äldre blir enligt Eriksson och Gunnarsson dock mer positiv under 
utbildningens gång. I frågor som rör samtalet och kommunikationen med de äldre är majoriteten 
av de omvårdnadsstuderande positiva. En majoritet av eleverna anser att äldre har mycket att lära 
de yngre och att de kan tala med äldre om allt möjligt. En majoritet av eleverna har även generellt 
en positiv inställning till äldre. Studien visar ett samband mellan att de elever som är positivt 
inställda till sin egen ålderdom även är positivt inställda till äldre över lag (aa s 257-259, 277). Av 
eleverna var det 90 procent som angav att de ofta eller ibland tänker på sin egen ålderdom. 70 
procent såg ganska positivt på sin egen ålderdom och tänkte att den nog blir bra. En förklaring 
kan vara att eleverna utifrån sin omsorgsroll uppfattar att gamla har det bra och hoppas att det 
kommer att bli så för dem själva när de blir gamla (aa s 252-253).  
 

Ålderns betydelse för vårdbiträdets upplevelse av arbete 
Några få studier har funnit möjliga samband mellan vårdbiträdets ålder och attityd till den äldre 
omsorgstagaren. Larsson (1996, s 140-141) fann i sin studie att de flesta vårdbiträden tyckte det 
var lätt att få en bra relation med de äldre. Däremot ansåg 42 procent att de hade hjälptagare som 
de inte tyckte om och nästan en femtedel uppgav att de mötte krävande vårdtagare flera gånger i 
veckan. Bland de vårdbiträden som uppgett att de hade pensionärer de ogillade att gå till var 
majoriteten under 30 år. Arbetstiden spelade enligt studien inte in för upplevelsen av krävande 
pensionärer. Däremot spelade anställningens form in då det var vanligare att anställda på 
servicehus upplevde att de mötte krävande pensionärer. Då varken anställningens tid eller 
omfattning påverkade upplevelsen av förekomsten av krävande pensionärer menar Larsson att en 
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möjlig förklaring kan vara att livserfarenhet kan främja möjligheterna att handskas med jobbiga 
situationer. 

Även Melin Emilsson (1998) finner ett samband mellan ålder och arbetstillfredsställelse. I sin 
studie fann hon att det fanns två förhållningssätt bland personalen när det gäller inställningen till 
arbetet. Hon kallar dem ”de som orkar och de besvikna”. Den stora skillnaden mellan personalen 
som återfinns i de två kategorierna är åldern. ”De som orkar” har en medelålder på 50 år jämfört 
med 40 år som är medelålder för ”de besvikna”. Fahlström (1999, s 121) fann dock att de äldre 
vårdbiträdena fann arbetet mer påfrestande än de yngre. De yngsta vårdbiträdena var de som 
upplevde minst påfrestning av samtliga studerade arbetsgrupper, oavsett vårdform. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka det unga vårdbiträdets tankar om den äldre omsorgstagaren. 
Ambitionen är att undersöka det unga vårdbiträdets förhållningssätt gentemot den äldre 
omsorgstagaren och dennes livssituation. Vår intention är att fördjupa oss i detta genom att 
intervjua unga vårdbiträden för att få en inblick i hur de betraktar och talar om den äldre. Utifrån 
vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar som vi hoppas ska ge insikt i det ämne vi 
avser undersöka. 
 

• Hur tror de unga vårdbiträdena att de äldre omsorgstagarna upplever sin vardag och 
livssituation?  

• Går det att urskilja om de unga vårdbiträdenas tankar om äldre påverkar deras bemötande 
av den äldre omsorgstagaren? 

•  Går det att skönja några gemensamma faktorer som de yngre vårdbiträdena upplever 
som viktiga i sitt omsorgsarbete med den äldre omsorgstagaren? 

 

Centrala begrepp och definitioner 

Omsorg 
Ordet omsorg kan sammanfattas som praktiska sysslor som utförs med noggrannhet och 
omtanke av en känslomässigt engagerad person (Szebehely, 1996 s 22).  

Med omsorgsbegreppet menar vi det arbete som hör till det formella omsorgsarbetet inom 
äldreomsorgen. Det består av att bistå den äldre i sysslor som denne inte längre själv klarar av att 
utföra (Ingvad, 2003 s 34). I omsorgsbegreppet ligger en förpliktelse att besitta empati, 
inlevelseförmåga samt att sätta den äldres behov och önskningar främst. (Wreder, 2005 s 41).  

Själva ordet omsorg innebär att sörja för, det vill säga hjälpa, någon. Utgångspunkten för att 
en uppgift ska ses som omsorg och inte som personlig service eller tjänst är själva mottagaren. 
Om personen som får hjälp med att bädda sängen eller blir serverad kaffe inte kan utföra dessa 
sysslor själv eller enbart med stort besvär är det omsorgsarbete. Om personen däremot själv är 
kapabel att utföra dessa sysslor är det inte omsorgsarbete utan tjänster i annan bemärkelse. 
Generellt kan omsorgsarbete definieras som omsorg om de av samhällets medlemmar som enligt 
allmänt accepterade normer inte kan klara sig själva. Denna omsorg innebär skyldigheter och 
ansvar för den som tillhandahåller omsorgen. Omsorgsgivaren ska utföra det som behövs utifrån 
omsorgsmottagarens livssituation i stunden (Waerness, 1983 s 18-21). 
 

Äldre 
Äldre är ett relativt begrepp och varierar utifrån sammanhang. En vanlig avgränsning för 
ålderdom och äldre är ålderspensionering dvs. vid 65 år. Detta kan ses som en grov indelning av 
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en lång period med många olika sociala, fysiologiska och existentiella förändringar. En vanlig 
utgångspunkt vid kategorisering av ålder är den kronologiska åldern. Den kan delas in i följande 
åldersgrupper; yngre äldre som är mellan 65 och 74 år, äldre som är mellan 75 och 84 år och 
slutligen äldre äldre som är fyllda 85 år och äldre (Hagberg, 2002 s 13; Thorslund & Larsson, 2002 
s 23). Vad som menas med äldre varierar som tidigare nämnts efter olika kontexter. Inom 
forskningen för vård och omsorg ligger fokus till stor del på de äldre äldres behov 
(Socialvetenskapliga forskningsrådet, 1999 s 8). 

I vår studie har vi med begreppet äldre valt att syfta på personer som passerat 80 år. Efter 
fyllda 80 år finns det generellt stort vård- och omsorgsbehov (Westlund & Sjöberg, 2005 s 15; 
Andersson, 2007 s 9).  
 

Särskilt boende 
Särskilt boende för äldre är en boendeform som innefattar bostäder, service och omvårdnad för 
personer i behov av särskilt stöd (Westlund & Sjöberg, 2005 s 53). Särskilt boende står som en 
samlingsbeteckning för boendeformer som kommuner och privata vårdgivare ansvarar för. Det 
särskilda boendet beviljas den person som via ett biståndsbeslut har fått bekräftat att hon eller 
han behöver omfattande hjälpinsatser hela dygnet (Socialstyrelsen, 2001). 
 

Teoretiskt perspektiv  
I vår studie har vi valt att använda oss av Aaron Antonovskys teorier kring det salutogena 
perspektivet. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka tankar unga vårdbiträden har 
kring de äldre omsorgstagarnas livssituation och vardag samt om det påverkar deras 
förhållningssätt gentemot de äldre. Det salutogena perspektivet har vi använt som ett utav flera 
analysverktyg. Vi har i vår studie även använt oss av aktivitetsteorin samt teorin om 
gerotranscendens. Dessa teorier kan vara en utgångspunkt för hur de unga vårdbiträdena ser på 
äldre. 
 

Antonovskys tankar 
Aaron Antonovsky var medicinsk sociolog och professor vid Hälsovetenskapliga fakulteten, Ben 
Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovsky ville utifrån det salutogena 
perspektivet ta reda på vad som gör människor sjuka och vilka generella motståndskrafter som 
människan kan använda sig av. Antonovsky menade att vi alla utsätts för sjukdom och stressorer 
och att olika personer har olika sorters motståndskrafter gentemot dem. Med stressorer menar 
Antonovsky den stress som människan utsätts för i livet, den kan komma såväl inifrån henne 
själv som från yttre stimuli. För att särskilja de olika motståndskrafterna utvecklade han en modell 
som han kallade KASAM, som står för känslan av sammanhang. Antonovsky menade att det 
gemensamma för de olika motståndskrafter som vi människor väljer för att hantera stressorer kan 
vara en känsla av begriplighet. Denna känsla kan vara en följd av ett övergripande förhållningssätt 
hos individen. Detta förhållningssätt uttrycker i vilken utsträckning ens inre och yttre värld 
uppfattas som varaktig, förutsägbar och begriplig. I en dynamisk interaktion mellan yttre och inre 
stimuli kan det då finnas en hög sannolikhet för att saker kommer att gå så bra som man kan 
förvänta sig (Antonovsky, 2007 s 12, 16-17). 
 

Det patogena och det salutogena synsättet 
Det patogena synsättet utmärks av att fokus läggs på sjukdom, sjukdomsalstrande riskfaktorer 
samt en syn på patienten som antingen frisk eller sjuk. Ett kausalt resonemang förs enligt detta 
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synsätt inom sjukvården då det är viktigt att ta reda på vad problemet är för att kunna behandla 
det på rätt sätt. Inom detta synsätt finns även en benägenhet att vilja hitta faktorer som 
kategoriserar människor till olika sjukdomsalstrande grupper (Antonovsky, 2005 s 38). 

Det salutogena synsättet utmärks av att fokus läggs på själva individen med de medicinska 
problemen och på hälsobefrämjande faktorer. Varje individ anses befinna sig på ett kontinuum av 
hälsa och ohälsa, med andra ord ha mer eller mindre av hälsa och ohälsa. Inom det salutogena 
begreppet väljer man att inte kategorisera människor som friska eller sjuka. Detta synsätt ser 
istället människan som om hon ständigt och pågående förhåller sig mellan hälsa och ohälsa.  

Sjukvården för enligt detta synsätt ett ändamålsenligt och praktiskt resonemang och försöker 
finna olika möjligheter till förbättrad hälsa. För att befrämja hälsa måste individens tillvaro göras 
sammanhängande vilket kräver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (aa s 31-43). 

Känsla av sammanhang 
För att identifiera likheter bland de olika motståndskrafter som människan har för att hantera 
motgångar myntade Aaron Antonovsky begreppet KASAM, som är en förkortning av känsla av 
sammanhang. Det överordnade begreppet KASAM kan tematiseras i tre komponenter vilka 
består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menar Antonovsky i vilken 
utsträckning en människa upplever yttre och inre stimuli som ordnade, förnuftsmässiga eller 
begripliga istället för kaotiska och oförklarliga (Antonovsky, 2005 s 44; Hallberg, 2000 s 7). 

Begreppet hanterbarhet innebär enligt Antonovsky i vilken utsträckning det står resurser till 
individens förfogande att hantera sin livssituation. Resurserna kan tillhöra individen själv eller 
andra personer, vilka hon upplever stå till sitt förfogande (Antonovsky, 2005 s 45, Hallberg, 2000 
s 7). 

Den sista komponenten i begreppet KASAM är meningsfullhet. Enligt Antonovsky är denna en 
motivationskomponent. De individer som Antonovsky i sina studier uppfattade ha hög KASAM 
visade sig ha en gemensam faktor. De talade ofta om saker som var meningsfulla i deras liv såsom 
utmaningar som upplevdes både kognitivt och känslomässigt värda att engagera sig i. De sökte 
ofta meningsfullhet i specifika livshändelser som drabbat dem. (Antonovsky, 2005 s 45, 46; 
Hallberg, 2000 s 7). Personer som har stark KASAM har ofta stor förmåga att hantera och lösa 
problem då de tror att dessa kan ordnas och förstås. En person med svag KASAM har däremot 
lätt att ge upp på förhand då denne tror att kaos är oundvikligt (Westlund & Sjöberg, 2005 s 47). 

I vår studie har vi valt att avgränsa det salutogena begreppet till KASAM. Vi har i vår studie 
valt att belysa detta begrepp med hjälp av Peter Westlunds & Arne Sjöbergs (2005) definition av 
KASAM. Deras tolkning av vad som befrämjar hälsa är att ”vars och ens tillvaro måste göras 
sammanhängande, vilket kräver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet” (aa s 44). 
Anledningen till att vi valt denna infallsvinkel är att Westlund & Sjöberg knyter KASAM och ett 
allmänt salutogent perspektiv till dagens äldreomsorg. En salutogent utformad äldreomsorg 
grundar sig på vad som är meningsfullt för omsorgstagaren. Meningsfullheten blir en drivande 
kraft som prioriterar det sociala samspelet och människors behov av samhörighet, samtidigt som 
den gör omsorgen mer hanterbar. Omsorgsarbetet är enligt ett salutogent synsätt en 
samarbetsrelation mellan givare och tagare av omsorg. Det salutogena synsättet betonar vikten av 
kontinuitet i omsorgsrelationen. Vidare är det viktigt att tillvarata den äldres såväl som 
personalens egna resurser och låta dessa växa. När omsorgsarbetets fokus ligger på 
meningsfullhet kräver det att omsorgspersonalen besitter både ansvar och befogenheter. 
Omsorgspersonalen måste ha möjlighet att planera sin tid med omsorgstagaren för att utforma 
sin arbetstid efter dennes behov och resurser (aa s 54-56).  

Ett salutogent perspektiv inom äldreomsorgen skulle kunna bidra till en mer hanterbar 
tillvaro för den äldre omsorgstagaren samt för omsorgspersonalen. Vidare bör den salutogena 
omsorgen hjälpa den äldre omsorgstagaren att begripa sin situation. Detta kan möjliggöras genom 
att omsorgspersonalen ger råd, stöd och instruktioner som ökar den äldre omsorgstagarens 
begriplighet kring sin belägenhet (aa s 168). Det salutogena perspektivet är ett hoppfullt och 
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framåtblickande förhållningssätt. Det innebär att den äldre omsorgstagaren, som får ett gott 
socialt stöd, har frihet att göra som den själv önskar samt känner sig frisk och trots sin sjukdom 
förstärker sin hoppfullhet i livet (aa s 44-45). 
 

Aktivitetsteorin  
Denna teori är snarare ett grundläggande synsätt än en teori. Detta synsätt bygger på ett 
antagande om att äldre människor som sysselsätter sig och är aktiva, är mer tillfredsställda med 
sina liv och mer integrerade i samhället än de som väljer ett mindre aktivt liv. Detta gäller för 
såväl fysisk som psykisk aktivitet samt i sociala kontakter. Synsättet grundar sig även på att de 
som väljer att se bortom sin ålderdom och dess konsekvenser bibehåller en positiv självbild och 
ser sig själva som värdefulla och behövda (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson, Sjöbeck, 
2002 s 253-254; Tornstam, 2005 s 120-121).  

Teorin om Gerotranscendens 
Begreppet ”successful ageing” har använts flitigt inom socialgerontologin. Enligt Tornstam (2005) 
betonar begreppet att individen, för att uppleva en god ålderdom, ska fortsätta att vara produktiv, 
effektiv, aktiv och oberoende under sin ålderdom. Vidare ska individen ha god hälsa och social 
förmåga. Antagandet om det goda åldrandet bygger på att individen fortsätter att leva enligt det 
medelålders livets ideal. Teorin om gerotranscendens ifrågasätter detta och antar att ålderdomen 
besitter en egen mening och karaktär. Enligt detta synsätt innebär åldrandet och utvecklingen till 
gerotranscendens ett nytt sätt att förstå de existentiella frågorna. Vidare innebär det en 
omdefinition av jaget och relationerna till andra människor. Individen blir mer selektiv i sitt val av 
aktiviteter, såväl sociala som andra. Även ett minskat intresse för det materiella kan infinna sig 
hos den åldrande individen samt ett ökat behov av stunder med eftertänksamhet och ensamhet. 
Individen blir mindre självupptagen och en känsla av samhörighet med världsalltet kan infinna sig. 
Samtidigt infinner sig en omdefinition av tid, rum, liv och död. Detta innebär inte något passivt 
undandragande för individen utan gerotranscendensen ska snarare ses som ett tillstånd bortom 
dualismen av aktivitet eller disengagemang. Gerotranscendensen är ett tillstånd där aktiviteter 
valda av individen självt införlivas med en ny syn på livet i stort, det egna jaget och 
medmänniskorna (aa s 281-282). 
 

Metod 
Vårt syfte med studien har varit att fånga de unga vårdbiträdenas egna tankar kring de äldre 
omsorgstagarna. Till hjälp har vi valt att använda oss utav kvalitativa forskningsintervjuer. Med en 
kvalitativ forskningsintervju undersöks intervjupersonens livsvärld och dennes relation till den. 
(Kvale, 1997 s 34-37; Larsson, 2005 s 91; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2005 s 
281-282) Intentionen är att försöka beskriva typiska förhållanden i den intervjuades livsvärld. Vår 
avsikt är att skildra hur den intervjuade tänker omkring och upplever en specifik företeelse 
(Larsson, 2005 s 100).  
 

Urval  
Vår urvalsgrupp är vårdbiträden 18-25 år, som arbetar inom äldreomsorgen med lägst 50 
procents tjänstgöringsgrad. Vi har valt att intervjua sju unga vårdbiträden på tre olika särskilda 
boenden. Vår intention har varit att välja särskilda boenden inom Stockholms län (Norrort) med 
minst 35 vårdplatser. De särskilda boenden som vi valt för studien är samtliga i kommunal regi. 
Vår ambition har varit att få en så homogen informantgrupp som möjligt avseende ålder och 
arbetssituation.  
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Då utgångspunkten för denna studie har varit att fånga det unga vårdbiträdets tankar om 
äldre har huvudkriteriet varit vårdbiträdets ålder. Vi har medvetet valt att bortse från huruvida 
kön, klass och etnicitet kan påverka det unga vårdbiträdets tankar. Några av våra frågor behandlar 
de unga vårdbiträdenas tankar i dåtid. Detta gör att resultatet från de frågorna endast baseras på 
vad de unga vårdbiträdena tror att de tänkte. Vi kan således inte få några svar på exakt vad deras 
tankar var då. Vi är medvetna om att mognad och insiktsfullhet inte följs av den kronologiska 
åldern. 
 

Uppsökande av informanter 
Vårt sökande efter informanter skedde genom att vi kontaktade enhetscheferna på de särskilda 
boenden som stämde överens med vårt urval. Kontaktuppgifter till dem fann vi via 
kommunernas hemsidor. I vår initiala kontakt med enhetscheferna informerade vi om syftet med 
studien samt dess urvalskriterier. Därefter tillfrågade enhetscheferna själva presumtiva 
vårdbiträden för vår studie. Sedan skickades ett brev till de unga vårdbiträden som visat intresse 
av att delta i intervjun. Brevet innehöll en kort presentation av oss och syftet med vår studie. 
Vidare presenterade vi kort vårt tillvägagångssätt vid kommande intervjutillfälle (se bilaga 1).   

Intervjuguiden 
Vi har i vår studie valt att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide. Detta innebär att vi 
delat upp våra frågor i övergripande teman. De frågor och teman som vi valt är utformade utifrån 
de teorier som vi funnit relevanta att använda som analysverktyg för studien. Denna form av 
intervjuguide innehåller möjligheter att göra förändringar i frågeformuläret under intervjutillfället, 
om så krävs, för att fånga informantens tankar och svar (Kvale, 1997 s 117; Larsson, 2005 s 98-
100). Vi har följt intervjuguiden likt en checklista som Larsson menar kan fungera som ett stöd 
under intervjutillfället (Larsson, 2005 s 104). 
 

Intervjutillfället 
För att kunna återge utsagorna så korrekt som möjligt har vi vid intervjutillfället använt oss av 
bandspelare. Intervjuerna spelades in i två upplagor för att minimera tekniska problem och 
eventuella bortfall. Vid de tre sista intervjuerna hade vi dock endast en bandspelare pga. 
batteriproblem. En utav oss förde då anteckningar som minnesstöd.  

Vi deltog båda två vid intervjuerna eftersom vi som individer besitter olika förförståelse och 
kunskaper om det ämne vi vill undersöka och därmed har olika förmågor att fånga upp innehållet 
i intervjuerna. Vår förhoppning är att det har bidragit till att vi fångat upp olika nyanser i 
utsagorna samt varit öppna för olika tolkningar. Kvale menar att intervjuer gjorda av olika 
intervjuare, men med samma intervjuguide kan få olika resultat beroende på intervjuarens 
förkunskaper och lyhördhet (1997, s 38). Vid intervjutillfället försökte vi medvetet ställa de frågor 
från intervjuguiden till informanten som vi sinsemellan tidigare delat upp. Samtliga intervjuer har 
skett på informanternas arbetsplatser under deras arbetstid. Efter ett kort möte med respektive 
enhetschef tilldelades vi ett rum för intervjuerna. Medan enhetschefen hämtade informanterna 
förberedde vi lokalen med tända ljus. Vi erbjöd informanterna medhavd dryck, frukt och choklad 
under intervjutillfället. Detta gjorde vi för att skapa en lugn och trygg atmosfär för informanten 
(Kvale, 1997 s 118; Wikander, 2005 s 337).  
 

Etiska perspektiv  
Studien kan bidra till att ge inblick i unga vårdbiträdens tankar om äldre. Vid påringning till de 
särskilda boendena har först respektive enhetschef givit sitt samtycke till eventuell 
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intervjusituation. Därefter har enhetschefen tillfrågat presumtiva informanter om samtycke. 
Informanternas deltagande har grundats på frivilligt deltagande och de har under hela 
undersökningen haft möjlighet att avbryta under intervjutillfället. Vi har vidare informerat 
informanterna om att de har rätt att avstå från att svara på frågor. Vid vår första kontakt med 
informanterna upplyste vi dem om att intervjuerna skulle spelas in så att de hade möjlighet att 
avböja om de inte accepterade detta. Vi angav även en ungefärlig tidsram för intervjun på 30-45 
minuter. Vid intervjutillfällena har vi upplyst informanterna om att bandupptagningen kommer 
förvaras i låst utrymme tills studien är slutförd. Därefter kommer samtliga inspelningar att 
förstöras. 

Vi har vidare upplyst våra informanter om att de kommer att förbli anonyma i det 
transkriberade materialet. Redan vid intervjutillfället har vi valt att ge informanterna och det 
särskilda boendet fiktiva namn. Dessa namn har sedan fått följa med under transkribering samt 
analys. Bland våra informanter återfinns två män. För att skydda deras, och övriga informanters, 
anonymitet har vi valt att kalla alla informanter vid namn som vi uppfattar som könsneutrala. Det 
vill säga namn som kan innehas av bägge könen. För att få inspiration till namn som innehas av 
både män och kvinnor i Sverige har vi använt oss av Patent- och registreringsverkets hemsida 
(http://www.prv.se/Personnamn/Hitta-ditt-personnamn/Konsneutrala-fornamn/). Vår 
förhoppning är att detta ska bidra till att de två männen inte sticker ut i studiens resultat och 
därmed blir svårare att identifiera.  
 

Bearbetning och analys av studiens material 
Då vi läst igenom vårt intervjumaterial har vi valt att göra det på skilda håll för att minimera 
riskerna att påverka varandra i våra tolkningar. Vi har i vårt material sökt efter särskilda uttryck 
vars mening vi försökt utveckla. För att belysa materialets olika delar ingående har vi försökt 
växla mellan det allmänna och specifika i vår text. Vår tematisering grundar sig på den 
intervjuguide som vi skapat. Det här sättet att analysera vårt material har vi gjort med inspiration 
av Kvales tillvägagångssätt för att tolka ett intervjumaterial (1997 s 51). 

Validitet  
Med validitet menas huruvida en studie undersöker det den avser att studera (Kvale, 1997 s 85; 
Esaiasson et.al., 2005 s 61). Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar skapade vi 
ett intervjumaterial som härleder till de aktuella teoretiska perspektiven. Vår intention har varit att 
med hjälp av vår intervjuguide fånga upp vårdbiträdenas tankar kring den äldre omsorgstagarens 
vardag och livssituation. Detta har vi gjort med hjälp av relevanta teman som vi valt utifrån det 
salutogena perspektivet, aktivitetsteorin samt teorin om gerotranscendens. Vi har med hjälp av 
dessa teorier systematiskt försökt att besvara vårt syfte och vår frågeställning (Esaiasson et. al., 
2005 s 68). Då teorierna fångat oss vill vi reservera oss för objektiviteten i vårt arbete. 
Intervjuguiden utgår till stor del från de teoretiska utgångspunkter vi har valt. Intervjuguidens 
uppbyggnad och struktur använder vi även då vi har tematiserat vårt resultat. Vi är medvetna om 
att vi endast valt att använda oss av ett fåtal av de teorier som går att koppla till vårt resultat.  
  

Reliabilitet 
Vid transkriberingen av vårt material beslöt vi att en av oss ordagrant skulle skriva ned 
intervjuerna vilket Kvale menar säkerställer intervjumaterialet (1997 s 150). Därefter har den 
andra suttit och noggrant lyssnat och fyllt i vid bortfall av ord. Vårt syfte har varit att metodiskt 
arbeta oss fram till ett textmaterial för att lättare kunna säkerställa det som varit väsentligt för vår 
frågeställning. Då vi tolkat vårt intervjumaterial har vi använt oss av samma teman som vi haft i 
vår intervjuguide. Dessa skapades med utgångspunkt från de teorier vi valt. Trots det vill vi 
reservera oss för eventuella skriv- eller hörfel. Inför intervjutillfället försökte vi att dela upp 
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frågorna så att de kom i liknande form från samma person vid de olika intervjutillfällena. Vår 
avsikt med detta har varit att skapa samma förutsättningar för det mellanmänskliga samspelet 
mellan intervjuare och informant (Larsson, 2005 s 101). Vi provintervjuade en person innan vi 
intervjuade våra informanter för att pröva vår egen intervjuguide. Vi har inte utsatt studien för 
vidare reliabilitetstest därutöver. 

Generaliserbarhet 
Urvalsgruppen för denna studie är inte generaliserbar eftersom urvalet redan från början varit 
väldigt begränsat. Eftersom vi har valt ett sådant litet underlag av informanter anser vi att 
generaliserbarheten är mycket låg. I den kvalitativa forskningstraditionen är inte 
representativitetsresonemanget det centrala så länge syftet inte är att pröva materialet mot större 
studier, eller att utveckla undersökningen till att mynta teoretiska begrepp kring vårt resultats 
fenomen (Kvale, 1997 s 212). Under genomgången av vårt material har vi valt att se 
gemensamma drag vilket varit ett av syftena med denna studie. 
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Resultat 
Vår avsikt är att nedan redogöra för hur de unga vårdbiträden som vi intervjuat tänker kring den 
äldre omsorgstagaren. Vi vill beskriva hur de unga vårdbiträdena upplever att den äldre 
omsorgstagaren ser på sin livssituation, vardag samt vad de unga vårdbiträdena tror kan ge den 
äldre omsorgstagaren livskvalitet. Vi eftersträvar vidare att belysa de unga vårdbiträdenas tankar 
om vad som är bra omsorg och vilka svårigheter som kan uppstå i mötet med den äldre 
omsorgstagaren. Vi vill även lyfta fram hur de unga vårdbiträdena ser på den äldres framtid och 
den äldres egna resurser. Slutligen vill vi skildra de unga vårdbiträdenas tankar kring aktiviteter 
och teorin om gerotranscendens. För att skapa en bild av de unga vårdbiträden som deltagit i vår 
studie inleder vi vår resultatdel med en kort presentation av dem. Efter omsorgsfullt övervägande 
har vi valt att citera informanterna ordagrant och därmed bibehålla deras talspråk i citaten. Vår 
förhoppning är att det ska ge en inblick i de unga vårdbiträdenas tankegångar. Vidare hoppas vi 
att det bidrar till att minimera risken för att innebörden i deras resonemang går förlorat.  

Analysen och den tidigare forskningen har vi valt att placera efter varje redogjort tema. Vår 
förhoppning är att det gör materialet mer lättillgängligt för läsaren. 
 

Kort presentation av informanterna 
Chris är 19 år med en treårig gymnasieutbildning delvis med inriktning mot vård och omsorg. 
Chris beskriver sig själv som en lugn person som gillar att umgås med sina vänner på sin lediga 
tid. Chris är nyanställd, har äldre släktingar och trivs med sitt nyförvärvade yrke. 
  
Michelle är 19 år med en treårig gymnasieutbildning utanför vård och omsorg. Michelle har 
jobbat inom äldreomsorgen i sex månader. Michelle gillar att vara med kompisar, måla och att 
hålla på med idrott på sin ledighet. Michelle har inte tidigare haft någon nära kontakt med äldre 
människor och kan tänka sig att arbeta inom sjukvården i framtiden. 
 
Renée är 19 år med en gymnasieutbildning med inriktning mot barn. Renée trivs med sitt arbete 
inom äldreomsorgen och har nu jobbat i ett och ett halvt år. 
 
Kim är 22 år med en gymnasieutbildning med inriktning mot barn. Kim beskriver sig som glad 
och trevlig. Kim gillar att gå ut med kompisarna. Kims förebild kommer från en äldre släkting. 
Kim har arbetat inom äldreomsorgen i fyra år. 
 
Robin är 22 år med en gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg. Robin har 
jobbat inom äldreomsorgen två och ett halvt år och trivs med sitt arbete. Robin har tidigare 
idrottat men säger sig själv vara lat.  
 
Alex är 25 år med en gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg. Alex har jobbat 
inom äldreomsorgen i fem år och gillar fotboll. Alex har flera äldre nära släktingar som gett Alex 
en positiv bild av äldre. 
 
Sascha är 20 år och har gymnasieutbildning utanför vård och omsorg. Sascha har jobbat inom 
äldreomsorgen sen ett år tillbaka. Sascha har egna äldre släktingar och tänker sig en framtid inom 
vård och omsorg. 
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De unga vårdbiträdenas tankar om äldre och arbetet inom äldreomsorgen 
Att arbeta med äldre omsorgstagare var ingenting som de yngre vårdbiträdena hade tänkt från 
början. De beskriver alla ett intresse för att arbeta med människor, men hade initialt tänkt arbeta 
med en annan målgrupp eller med en annan form av sjukvård, till exempel som läkare eller att 
arbeta med barn och ungdomar. Arbetet inom äldreomsorgen är för flera informanter en följd av 
att de praktiserat på särskilt boende eller fått jobb genom bekanta. Oavsett hur länge de unga 
vårdbiträdena arbetat inom äldreomsorgen så uttrycker de alla numera en mycket positiv 
inställning till arbetet.  
Kim säger: ”…jag trodde aldrig såhär att jag skulle jobba med äldre såhär skratt först tänkte man det men sen 
när man väl hamnat här så är det jättekul alltså och jag skulle absolut inte vilja byta.” Chris ger uttryck för 
liknande tankar som Kim med att säga: ” …innan jag kom hit så trodde jag att det skulle vara jättejobbigt 
och såhär och att duscha dom och att mata dom skulle vara såhär jättejobbigt men sen när jag kom hit då var det 
såhär inga problem alls nej men jag tyckte det .. nej men det är jättebra tycker jag.”  

Några faktorer som medverkat till att ändra informanternas inställning till att arbeta med 
äldre omsorgstagare är att de funnit en glädje i att få hjälpa andra människor och att de äldre har 
så mycket erfarenheter att dela med sig av. Flera av de unga vårdbiträdena berättar att de initialt 
trott att det skulle vara tråkigt att arbeta med äldre omsorgstagare eftersom de ändå skulle dö 
snart, men att den inställningen förändrats under arbetets gång. Robin berättar om sina tankar 
innan påbörjat arbete inom äldreomsorgen ”De kommer ändå att dö snart .. så tänkte jag så kommer 
man och det är ju inte alls så men visst de flesta kommer att dö snart men också på vägen dit är det ju så mycket 
det är ju inte bara ett stup utför det är ju så olika och jag tycker att det är roligt. 

I stort sett upplever alla informanter att deras bild av äldre människor har förändrats. 
Ungefär hälften av informanterna hade en ganska negativ syn på äldre innan de började arbeta 
inom äldreomsorgen. De negativa bilder av äldre som de unga vårdbiträdena hade innefattade att 
de äldre var jobbiga, otrevliga, tråkiga, att de ändå skulle dö snart, samt att de slogs och att de 
skulle vara äckliga att ta hand om. Några av informanterna tror att de fått sin negativa inställning 
till äldre av samhället och av kompisar. Chris beskriver detta genom att säga: ” .. det är väl något som 
kommer från samhället eller nåt att gamlingar är skitjobbiga de är jättearga griniga och arga”. Två av 
vårdbiträdena uppgav att de haft ganska så positiva bilder av äldre innan de började, som att de 
var pigga och bakade bullar. Alex är den enda informanten som inte upplever att den egna bilden 
av äldre har förändrats i samband med arbetet inom äldreomsorgen. Alex ser på alla människor 
med respekt oavsett vilken ålder de har. Alex gör ingen skillnad på om omsorgstagaren är ung 
eller gammal då Alex inställning är att alla är människor.  
 De stereotypa bilder av äldre som de unga vårdbiträdena hade innan de började arbeta inom 
äldreomsorgen har idag bytts ut mot en mer skiftande och mångfacetterad bild av äldre. Alla 
informanterna betonar hur olika de äldre omsorgstagarna är, såväl i sitt hälsotillstånd som till 
personlighet. Alex beskriver att alla äldre omsorgstagare är olika människor med olika intressen. 
Det kan skilja från en dag till en annan för en äldre omsorgstagare precis som för oss, menar Alex. 
Renée säger: ”Första gången jag kom hit usch vad gamla dom är men idag ser man mera personligheterna och 
så.” Även Robin beskriver en förändrad inställning genom att säga ”…men jag tror ens personlighet 
blir starkare när man blir äldre att man kan bland våra boende se olika personligheter och olika äldre går man in 
i en lägenhet så är det på ett sätt och en viss känsla i den lägenheten och sen går man in i lägenheten bredvid och 
då möter man liksom nån helt annan .. så är det så det är roligt.”  
 För de informanter som hade en bild av att äldre generellt var ganska pigga har de äldres 
olika hälsotillstånd varit en ny erfarenhet. Sascha berättar ” Ja men äldre var för mig äldre grannar och 
sådär men de klarade sig ju ändå själva och så mor- och farföräldrar men jag insåg nog aldrig att man blir så 
hjälplös och sjuk”. Michelle instämmer genom att säga: ” .. det är ju olika man tänker så här farmor och 
farfar de är pigga och går och bakar bullar men det är inte så vissa sitter i rullstol och inte kan säga någonting det 
är väl den bilden jag har fått och så den har ändrats kanske.” 

Alla informanter har idag en positiv syn på äldre. För att beskriva äldre människor använder 
de unga vårdbiträdena ord som kloka, snälla, söta och underbara. Chris som ovan utryckte en 
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negativ bild av äldre säger att denna uppfattning har ändrats. ” Ja men jag tycker om gamlingar faktiskt 
de är så gulliga dom.” Robin understryker detta genom att säga:”… jag tror att man har väldigt mycket 
fördomar om att äldre bara är gnälliga tanter eller gubbar man får ut väldigt mycket av det man får de har ju 
mycket, mycket mer än vad man själv har i bagaget och det är ju ändå att få ta del av det kan jag tycka är 
roligt.” 
 

Kommentar 
I tidigare forskning framgår det att bilderna av äldre oftast är präglade av ett eländes- respektive 
ett resursperspektiv. Dessa perspektiv grundar sig i en syn på den äldre individen som antingen 
frisk eller sjuk. Denna syn på äldre överensstämmer med det patogena synsättet. 

De unga vårdbiträdena beskriver att de, i likhet med vad som framkommit i tidigare 
forskning, tidigare hade en bild av äldre som sjuka, svaga, eller bullbakande och friska. Detta kan 
härledas till det patogena synsättet där individen ses som antingen frisk eller sjuk. Efter att ha 
arbetat en tid inom äldreomsorgen har de unga vårdbiträdenas tankar om de äldre 
omsorgstagarna förändrats. De unga vårdbiträden som tidigare trodde att äldre tillhörde en grupp 
av sjuka individer ser idag att de äldre omsorgstagarna förhåller sig olika till livet och att deras 
hälsotillstånd endast utgör en del av deras livsvärld. De vårdbiträden som däremot hade en 
positivare syn på äldre som pigga och friska upplever att deras bild förändrats sedan de i sitt 
arbete mött sjuka och svaga äldre. Den förändrade synen kan ha bidragit till att samtliga unga 
vårdbiträden lyfter fram de äldre omsorgstagarna som unika individer med en egen värdefull 
levnadsberättelse. Det salutogena synsättet präglas av en växelverkan mellan det friska och det 
sjuka. En tolkning av de unga vårdbiträdenas tankar kring den äldre omsorgstagaren kan vara att 
de tillsammans, i relationen med varandra, möjliggör ett salutogent förhållningssätt. Detta 
bekräftas då ett av de unga vårdbiträdena inledningsvis berättar att de endast såg de äldre i 
förhållandet till döden som liknades vid ett stup. Idag kan det unga vårdbiträdet se mening i resan 
mot livets slut samt vikten av att resan måste få vara unik för varje enskild omsorgstagare. Den 
äldre omsorgstagarens sista tid i livet bör utformas utifrån den äldres eget förhållningssätt och 
med hänsyn till vad som skapar mening i just den individens liv. Det salutogena förhållningssättet 
grundar sig just på att se hela människan och inte enbart dennes hälsotillstånd. Det salutogena 
synsättet vill se bortom olika stereotypa föreställningar om individen som utgår från en 
människas ålder. 

Tidigare forskning visar att ett framtida arbete inom äldreomsorgen har haft låg 
attraktionskraft bland elever på gymnasiets omvårdnadsprogram. Det omsorgsarbete som dessa 
elever helst ville ägna sig åt var inom akutsjukvård eller med barn och ungdomar. De unga 
vårdbiträdena i vår studie ger också uttryck för att de tidigare inte tänkt sig ett arbete med äldre 
omsorgstagare. Även för de unga vårdbiträdena var det omsorg om barn och ungdomar som 
lockade dem till omsorgsarbetet eller också ville de vidareutbilda sig inom sjukvården. Tidigare 
studier visar att inställningen till äldre bland ovan nämnda elever förändras till att bli mer positivt 
under utbildningens gång. Faktorer som att finna en glädje i att samtala med de äldre samt få ta 
del av de äldres erfarenheter spelar här in för den nya positiva uppfattningen. Detta är något som 
även stämmer överens med resultatet i vår studie där de unga vårdbiträdena beskriver att deras 
bild av äldre förändrats på ett liknande sätt. 

Ovan nämnda studier om elever på omsorgsprogrammet visar att benägenheten att arbeta 
inom äldreomsorgen minskar ju mer praktisk erfarenhet och kunskap om äldre eleverna får. I 
motsats till detta visar vår studie att de unga vårdbiträdena blir mer positiva till att arbeta med 
äldre omsorgstagare ju mer erfarenhet av arbetet som de fått. 
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Det unga vårdbiträdets tankar kring den äldre omsorgstagarens vardag och 
livssituation 
Flertalet av de unga vårdbiträdena upplever att de äldre omsorgstagarna bryr sig om vad som sker 
runtomkring dem, men i olika utsträckning beroende på hur pigga de är. De omsorgstagare som 
är lite tröttare eller kanske förvirrade upplevs inte bry sig lika mycket om vad som händer 
omkring dem. De frågor som de äldre omsorgstagarna ställer handlar ofta om deras vardagsliv, 
som vilken dag det är eller vilken personal det är som arbetar för dagen. Frågorna kan även 
beröra mer existentiella ämnen som livets slut. 
  De unga vårdbiträdena upplever att de äldre omsorgstagarnas livssituation ser olika ut. En 
del äldre tycker att det är jobbigt att behöva få hjälp och leva i den här sortens boende medan 
andra kan se en mening i att deras sista tid i livet ser ut som den gör. Flera av de unga 
vårdbiträdena tror ändå att de äldre har det ganska bra, att de är trygga och får bra omsorg.  
 Flera vårdbiträden tror inte att de äldre har en så meningsfull vardag, men att det varierar 
från person till person. Här tror informanterna att hälsa och personlighet spelar in för hur den 
äldre omsorgstagaren upplever sin vardag. Robin: ” Vissa vantrivs med att det blivit som det har blivit 
men ganska många tror jag ser en mening med det som ändå är livets slut. Man kan ju inte leva som innan men 
man kan ändå ha en mening med det.” 

Alla informanter talar om de äldre omsorgstagarnas sociala situation. De berättar att många 
känner sig ensamma och betonar samtidigt vikten av att de äldre har ett socialt liv och sociala 
relationer. Andra faktorer som kan främja de äldres livskvalitet är att låta dem känna sig behövda. 
Många informanter upplever att de äldre som är sängliggande har svårare att finna en innebörd i 
sin livssituation. Chris sammanfattar det genom att säga: ”Är man sängliggandes till exempel då kanske 
det inte är lätt att vara jätteglad men att det kommer någon som hälsar på dom och pratar med dom och umgås 
med dom och sådär det tror jag att de tycker är jättebra liksom.”  

Alla informanter betonar att det är viktigt att de äldre får aktivera sig för att de ska få 
livsglädje, men att aktiviteterna inte behöver vara så märkvärdiga. Sasha förklarar att ”man får 
försöka att hitta någonting med var och en jag menar det finns ju alltid någonting man kan göra jag menar att 
även om de inte kommer ihåg det efteråt så har de ju nytta av det just då”. Några av vårdbiträdena menar att 
de vardagliga rutinerna kan hjälpa de äldre att finna en mening. Robin säger att man inte behöver 
göra så mycket utan att det kan ge mycket att bara ”/…fika prata med dom andra att man har sina 
tider man åker ned till middagen den och den tiden lägger man sig sånt som för en utomstående låter oj man själv 
kanske inte skulle valt samma.” 
 

Kommentar 
De äldre omsorgstagarnas vardag och livssituation beskrivs ofta som meningsfull utifrån deras 
hälsotillstånd. De unga vårdbiträdena uttrycker att de äldre omsorgstagarna besitter olika förmåga 
att finna meningsfullhet i vardagen. Utifrån ett salutogent perspektiv stämmer detta väl överens 
med människors olika förutsättningar att hantera och finna sammanhang i livet. De äldre 
omsorgstagare som har mycket sjukdomar har, enligt de unga vårdbiträdena, svårare att förhålla 
sig till sin livssituation. Det kan bero på att de saknar begriplighet och meningsfullhet i sitt liv, 
vilket även påverkar hur den äldre hanterar sin vardag och sitt nedsatta hälsotillstånd. Att finna en 
mening med det liv som varit upplever de unga vårdbiträdena som viktigt för den äldre 
omsorgstagaren. Det kan bidra till att göra situationer som uppstår mer hanterbara och begripliga. 
Detta tror de unga vårdbiträdena skapar mening och livskvalitet för den äldre omsorgstagaren i 
dennes vardag. De äldre omsorgstagare som är trötta eller förvirrade beskrivs, av de unga 
vårdbiträdena, som mindre intresserade av sin omvärld än de piggare omsorgstagarna. 
Gemensamt för dessa äldre omsorgstagare är att vardagliga ting som tider runt mat samt 
förutsägbara händelser och rutiner istället kan skapa meningsfullhet i vardagen. 
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 De unga vårdbiträdena beskriver att de äldre bryr sig om vad som händer omkring dem, men 
att intresset för vissa är begränsat till den närmsta livsvärlden. Detta kan i enlighet med Torstams 
tankar tyda på en gerotranscendent hållning. Frågor som de äldre ställer kan behandla ämnen av 
existentiell karaktär, som livets slut, vilket också är förenligt med teorierna kring 
gerotranscendensen. 

Det unga vårdbiträdets tankar om vad som är bra omsorg  
Majoriteten av studiens unga vårdbiträden anser att en god omsorg har sin utgångspunkt i att 
man måste ta sig tid och lyssna på den äldres önskemål och behov. Omsorgstagarens 
självbestämmande och att omsorgen anpassas efter den äldre anses också viktigt. En del 
vårdbiträden upplever ändå att de ibland får göra saker som den äldre inte vill, men att de gör det 
för den äldres bästa. Michelle beskriver detta genom att säga: ”Man lyssnar på den personen, men man 
gör ändå saker för dens bästa.” Flera av de unga vårdbiträdena tycker att det är viktigt att lära känna 
omsorgstagaren och ha kunskap om vad de gjort tidigare i livet och vad just den här individen 
tycker om. Sascha säger: ”Att man ser hela personen är också viktigt det är ju faktiskt en människa som levt 
ett helt liv. Inte bara någon som ska duschas det finns någonting mer bakom.” 

Andra viktiga faktorer för att de äldre ska må bra är att de känner sig trygga och att de trivs i 
sin livssituation. Kontinuitet i omsorgen, att ta till vara den äldres egna resurser samt att den äldre 
få den tid som denne behöver är andra viktiga faktorer som de yngre vårdbiträdena anser 
omfattar en god omvårdnad och livskvalitet. 
 

Kommentar 
Enligt det salutogena förhållningssättet är meningsfullhet en drivande kraft. Den ges uttryck hos 
den äldre omsorgstagaren då denne får tillfällen till socialt samspel. I mötet mellan den äldre 
omsorgstagaren och det unga vårdbiträdet kan de tillsammans hjälpas åt och förstå den äldres 
livssituation. Det kan leda till mer kunskap om den äldre och dennes behov. En ökad kunskap 
omkring den äldre och dennes liv kan bidra till att göra den äldre omsorgstagarens livssituation 
mer begriplig och hanterbar. Genom att de unga vårdbiträdena lär känna de äldre 
omsorgstagarnas historia kan det unga vårdbiträdet lättare hitta samtalsämnen som hjälper den 
äldre att relatera till sin egen livshistoria. Samtliga unga vårdbiträden nämnde trygghet som en av 
de viktigaste faktorerna för att den äldre skulle uppleva bra omsorg. Att trivas och känna 
kontinuitet i omsorgen kan ur ett salutogent perspektiv kopplas till KASAM. En tolkning utifrån 
ett salutogent synsätt kan då vara att detta är ett sätt att öka den äldres förutsättningar för att 
skapa en sammanhängande tillvaro. Trygghet i vardagen uppstår när den äldre finner sin 
omgivning begriplig och hanterbar. 
 

Svårigheter i mötet med den äldre omsorgstagaren 
Det som de unga vårdbiträdena upplever är svårt i mötet med äldre omsorgstagare är när det 
uppstår svårigheter i omsorgssituationen. En svårighet som kan uppstå är när den äldre inte vill ta 
emot hjälp. Det kan bero på att de äldre saknar insikt om sin situation och inte inser att de 
behöver hjälp eller av integritetsskäl. Robin upplever ”att vissa inte ser … inte ser sina egna brister och 
att man kanske behöver hjälp med vissa saker vissa vill ju klara sig själva och vill inte.” Michelle säger: ”vissa 
är ju tacksamma att man hjälper till och andra är också tacksamma men önskar att man kunde göra mer att 
dom känner att dom inte klarar av saker att dom skäms lite som nedre hygien och de tycker det är jobbigt men 
vissa tycker att man sätter sig över dem och det är jättejobbigt.” En annan situation som en konsekvens av 
omsorgstagarens försämrade hälsotillstånd är att denne blir aggressiv som en följd av att inte 
kunna orientera sig i tid och rum, eller att omsorgstagaren känner sig begränsad och hindrad av 
sina krämpor. ”Jag har när jag jobbat här då har jag sett det de som har massor av sjukdomar de blir lite 
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aggressiva så de känner sig hjälplös och det är svårt att hjälpa dem på så sätt kanske inte alla är lika men de som 
jag har träffat har varit så då kanske det är olika för andra”, tänker Alex. 

 Andra orsaker till att den äldre inte vill ta emot omsorgen kan bero på själva omsorgsgivaren 
dvs. det unga vårdbiträdet. Dessa situationer grundar sig oftast i att den äldre omsorgstagaren inte 
tror att det unga vårdbiträdet klarar av att ge rätt omsorg eller på grund av vårdbiträdets kön. 
Kim berättar:”Då man är helt ny och kommer då tror de att man inte klarar av någonting bara för att man ser 
så ung ut och de är ju vana vid att det ska vara lite äldre tanter det kan vara svårt bah när de såhär nej gå ut 
härifrån och det kan vara svårt tycker jag.”  

Det finns olika sätt att överbygga dessa svårigheter. Renée menar att humor och att kunna 
skratta tillsammans med den äldre är viktigt. Ett annat sätt kan enligt Sascha och Kim vara att ge 
den äldre tid och att på så vis långsamt bygga upp ett förtroende. 

 

Kommentar 
De unga vårdbiträdena i studien beskriver situationer där den äldre själv tappat förmågan att 
sköta om den egna omsorgen och det som rör denne själv. Vid dessa tillfällen beskriver de unga 
vårdbiträdena hur de lyssnar på den äldre för att få insikt i hur denne uppfattar och hantera 
situationen. Det är ett sätt för det unga vårdbiträdet att försöka förstå och hjälpa den äldre utifrån 
dennes behov. Då den äldre får hjälp att hantera situationen på ett sätt som blir begripligt för den 
äldre själv blir det oftast lättare att ta emot hjälp i framtiden. Studiens informanter berättar om 
svåra situationer där äldre omsorgstagare inte funnit sig tillrätta i sin situation med försämrat 
hälsotillstånd. De beskriver att den äldre omsorgstagarens hjälplöshet och frustration tar sig 
uttryck i aggressivitet. Ur ett salutogent perspektiv innebär detta att den äldre omsorgstagaren blir 
aggressiv då dennes livssituation saknar hanterbarhet, begriplighet och mening. De unga 
vårdbiträdena berättar om svårigheterna med att de äldre omsorgstagarna kan ha attityder som 
försvårar samarbetet till en början. De beskriver hur de får försöka bevisa för den äldre att de 
faktiskt klarar av situationen. Att de trots att de är unga klarar av att ge den äldre den omsorg 
som denne behöver. Utifrån KASAM och de olika förutsättningar vi alla har att förhålla oss till i 
olika sammanhang kan detta tolkas som att några av de äldre omsorgstagarna egentligen inte 
accepterar sin situation och därmed har låg KASAM. Det får som följd att de inte vill ta emot den 
hjälpande hand de unga vårdbiträdena försöker ge. Då den äldre omsorgstagaren börjar känna 
förtroende för det unga vårdbiträdet går omsorgsarbetet lättare. Det kan vara en följd av att det 
unga vårdbiträdet gett den äldre omsorgstagaren mycket tid vilket hjälpt till att göra omsorgen 
mer begriplig och hanterbar för den äldre. Humor och skratt är andra faktorer som främjar 
relationen mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Att finna stunder av glädje och skratt i sin 
vardag kan hjälpa till att ge mening åt den livssituation som den äldre omsorgstagaren befinner 
sig i. 

De yngre vårdbiträdenas tankar om de äldres framtid 
Att planera tillsammans med den äldre är något som de unga vårdbiträdena upplever som viktigt, 
även om de inser att det är en ganska kortsiktig planering. Det kan handla om att planera den 
äldres omsorg, som till exempel när de vill få städat eller prata igenom vad de vill äta. Planeringen 
kan även innefatta aktiviteter som ska göras inom en snar framtid, som samma dag eller nästa 
vecka. Alex menar att planering ger den äldre trygghet ”om man har planering och säger till sakta och 
lugnt då går det bättre än om man gör det snabbt då vet de inte de hinner inte med då”.  

Några informanter nämner att en gemensam planering i personalgruppen kan underlätta för 
den äldre omsorgstagaren. Sasha: ”Man tar reda på vad personen behöver jag menar alla behöver ju faktiskt 
inte samma sak Sen att alla försöker göra på ett liknande sätt annars blir det nog ganska rörigt.” 

Hur de yngre vårdbiträdena tänker omkring de äldres framtid är väldigt individuellt. Några 
tankar som är gemensamma för de flesta informanterna är att det är viktigt att ta vara på stunden 
och göra det bästa av den livssituation som den äldre omsorgstagaren befinner sig i för tillfället. 
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Vårdbiträdena upplever det betydelsefullt att hjälpa de äldre omsorgstagarna att finna en 
meningsfullhet i vardagen så att de inte ger upp. Renée menar att det är viktigt ”att ge livet lite till. 
Vara rädd om det som är nu.” 
 

Kommentar 
En äldre omsorgstagare som bor på särskilt boende lever ofta där till följd av försämrad hälsa 
som kan ha olika funktionsnedsättningar till följd. Det kan resultera i att den äldre 
omsorgstagarens hälsotillstånd ser olika ut från dag till dag. Med andra ord kan den äldres 
livsvärld pendla likt det kontinuum som Antonovsky anser vara signifikant för det salutogena 
synsättet. När den äldre omsorgstagarens hälsotillstånd och livsvärld skiftar kan det få som effekt 
att den äldre kastas mellan hopp och förtvivlan. Möjligheten för den äldre omsorgstagaren att 
finna en meningsfullhet i sin vardag är inte självklar. Att se betydelsen i att fånga stunderna i livet 
tycks vara gemensamt för alla unga vårdbiträden som vi intervjuat. Renée beskriver det vi alla kan 
ha olika förutsättningar att förhålla oss till, nämligen hur vi tar tillvara på möjligheten ”att ge livet 
lite till”. Detta i sin tur kan skapa mening i den äldres vardag och livssituation. 

De unga vårdbiträdena beskriver planering tillsammans med omsorgstagaren som något 
viktigt. Vissa menar att planering underlättar deras arbete. Ur ett salutogent perspektiv så hjälper 
planeringen den äldre omsorgstagaren att finna begriplighet och meningsfullhet i sin vardag. De 
unga vårdbiträdena berättar om vad som ska ske och förbereder den äldre. Detta medverkar till 
att den äldre får möjlighet att, i egen takt, förstå vad som kommer att ske. Vidare bidrar det till att 
den äldre omsorgstagaren själv hinner ta ställning till huruvida den vill delta i aktiviteten eller ej. 
Att själv få möjlighet att vara delaktig i beslut som gäller den egna livssituationen skapar 
sammanhang och meningsfullhet för individen. Vidare kan det bidra till en känsla av att kunna 
hantera sitt eget liv hos den äldre omsorgstagaren. De unga vårdbiträdena betonar vikten av 
planering i personalgruppen omkring den äldres omsorg. Detta anses som viktigt för att det i 
omsorgen inte ska uppstå situationer som blir förvirrande för den äldre. Med andra ord bidrar det 
till att göra vardagen begriplig och hanterbar för omsorgstagaren. 

Resurser  
En resurs som de unga vårdbiträdena Kim och Chris uttrycker är den äldre omsorgstagarens 
önskan av att bara få leva. Flertalet i vår studie anser att en positiv livsinställning är en viktig 
resurs för att upprätthålla förmågan att finna mening i sin vardag och livssituation. Den positiva 
livsinställningen kan bidra till humor, som av flertalet vårdbiträden ses som en viktig resurs hos 
den äldre. Robin berättar: ”Jag tror nog att man klarar sig så mycket längre om man bara tänker positivt hur 
man märker att de kanske går ner i svackor och så går de upp igen och jag tror att andra tänker mer oj oj snart 
händer det här och då blir man kvar här medans andra bara nää så här ska det inte vara nu ska jag upp på 
toaletten.” 

Sociala relationer upplever de unga vårdbiträdena som en annan betydelsefull resurs för den 
äldre omsorgstagaren. Sascha beskriver detta genom att säga: ”Först tänker jag på praktiska saker 
som vad man klarar av själv och vad man behöver lite hjälp med och sådär sen kanske den äldre har sociala 
resurser beroende på hur det ser ut runtomkring den personen om den har anhöriga som hälsar på eller om det går 
att prata i telefon med den eller om många är avlidna redan så att säga sen kan det ju också vara hur man är mot 
dem på samma våning det finns ju en våning som jag har varit på där finns det två stycken som är jättebra 
kompisar och de är alltid tillsammans jag menar det är ju också en resurs.” 

Renée berättar om hur viktigt det är för den äldre omsorgstagaren att känna att denne klarar 
av saker själv. Renée: ”Vi ser ju var de är någonstans och så tar vi det därifrån, om dom är pigga och orkar 
göra saker då tar vi det därifrån och utvecklar det och försöker gå vidare med det.” 
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Kommentar 
Att ta till vara den äldres egna resurser genererar en ökande förmåga hos den äldre att hantera 
och finna begriplighet i sin egen belägenhet. Att förhålla sig till livet med ett framåtblickande 
förhållningssätt är att förhålla sig salutogent. De unga vårdbiträdena beskriver ett positivt 
förhållningssätt till livet som en drivkraft och resurs. Att ha en social ork och förmåga bidrar till 
att lättare finna meningsfulla stunder i livet, vilket även ses som en viktig resurs. Renée berättar 
att vårdbiträdet kan möta den äldre omsorgstagaren utifrån dennes egna förutsättningar och olika 
resurser, vilket kan bidra till en mer hanterbar tillvaro för den äldre omsorgstagaren. 
 

De unga vårdbiträdenas tankar kring aktiviteter för de äldre omsorgstagarna 
Gemensamt för samtliga unga vårdbiträden i vår studie är att de har en stark övertygelse om att 
aktiviteter är bra för den äldre omsorgstagaren. Kim säger ”/…man vill ju att de ska ha jättemycket 
aktiviteter hela dagarna typ och nåt att göra man ser ju på dem också dom har ju också tråkigt …” Chris 
håller med genom att säga: ”Oftast vill de ju göra något istället för att bara sitta.” Återkommande hos de 
unga vårdbiträdena är att de äldre omsorgstagarna ska erbjudas aktiviteter då de flyttat till särskilt 
boende. Hälften av studiens unga vårdbiträden uttrycker en övertygelse om att den äldre 
omsorgstagaren bör röra på kroppen och hålla sig psykiskt och fysiskt aktiv samt att den äldre 
mår bra av att delta i det sociala sammanhanget. Alex berättar om fördelarna med att de äldre 
aktiveras: ”Både att de rör kroppen psykiskt och sen socialt då de möter varandra.” Sascha svarar ytterligare 
på vad aktiviteter kan innebära för de äldre ”Gemenskap naturligtvis och sen en rolig stund det är roligt 
med lite spänning att det händer någonting det är kul.” 

Flertalet av de unga vårdbiträdena berättar om individuella skillnader hos de äldre 
omsorgstagarna. Dessa skillnader tar sig uttryck i huruvida den äldre vill vara med på aktiviteter 
dagligen, någon gång då och då eller aldrig någonsin. Sascha berättar om de som inte vill vara 
med på aktiviteter: ”… jag menar det finns ju personer som aldrig är nere på terapin och som aldrig vill göra 
någonting heller men de vill ju bara ta det vardagliga”. 

De svårigheter som uppkommer då den äldre omsorgstagarens funktionsnedsättningar tilltar 
och förmågan att delta i olika aktiviteter försämras, väcker känslor av otillräcklighet och 
frustration hos de unga vårdbiträden som stött på problemet. Kim berättar om isolering på 
rummet som ett problem för den äldre omsorgstagaren ”/…sitta inne på sitt rum och titta på väggen 
hela tiden eller upp i taket det kan ju inte vara roligt.” Men löser sådana situationer genom att erbjuda 
aktiviteter. ”Alltså när jag brukar ordna då brukar jag ta med alla…” 

Flertalet av de unga vårdbiträdena upplever ändå att många av de äldre omsorgstagarna gärna 
tar det lite lugnare med mycket vila då kroppen är trött. Kim säger att: ”Det är nog skönast för dom 
att vila och de flesta vill ju bara vila.” Vissa informanter beskriver situationer som visar på att den 
äldre omsorgstagaren blivit mindre intresserad av sin omvärld och att den lilla livsvärlden får ett 
större utrymme. Generellt tror de unga vårdbiträdena att det är viktigt att de äldre bara får ta det 
så lugnt som möjligt i slutet av sitt liv och göra saker som de tycker om. Robin: ”Jag tror som äldre 
om man är nöjd och finner ett lugn att jag behöver inte springa till stan eller träffa de där människorna eller jag 
behöver inte ringa till dem bara för att. Utan att man har lite mer … lugn, det är inte så farligt jag tror att de 
flesta kommer till det stadiet och kanske slår ner lite på tempot.” Sascha: ”Det finns de äldre omsorgstagare som 
inte vill vara ute bland andra och som bara vill ligga i sängen. Men det går ändå att sitta på sängkanten och 
prata med denne och då får dessa någonting i det mötet.”  

Kommentar 
I vår studie finns en gemensam hållning hos samtliga unga vårdbiträden avseende huruvida 
aktiviteter anses som viktigt. Alla informanter upplever att aktiviteter är betydelsefulla och 
nödvändiga för den äldre omsorgstagaren. Gemensamt för denna övertygelse är att den äldre 
omsorgstagaren lättare finner meningsfullhet i sin vardag om denne sysselsätts med olika 
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aktiviteter. Samtidigt som de unga vårdbiträdena betonar vikten av aktiviteter så beskrivs de äldre 
omsorgstagarna som tillbakadragna och lugna. Vi tror att detta behov av lugn som de unga 
vårdbiträdena beskriver kan relateras till teorierna om gerotranscendens hos den äldre 
omsorgstagaren. De unga vårdbiträdena berättar hur den äldres intresse av sin egen lilla livsvärld 
ökar. Den äldre blir mer upptagen av det som innefattar individens eget jag och av det som 
innefattar det vardagliga såsom måltider, vila samt den kravlösa sociala samvaron i vardagen. 
Flertalet av de unga vårdbiträdena uttrycker att de ser den äldres behov av vila, lugn samt stillsam 
omsorg som viktig även om de själva har svårt att förstå detta. Dessa tankar kring den äldre 
omsorgstagarens förhållningssätt är förenliga med Tornstams tankar om gerotranscendens. Några 
vårdbiträden ser att de genom sitt arbete kan bidra till att den äldre omsorgstagaren får möjlighet 
att utveckla sitt gerotranscendenta tillstånd. Att mötas vid sängkanten och byta några ord där den 
äldre befinner sig kan vara ett sätt att bidra till en gerotranscendent hållning. 

Värdet av att det finns aktiviteter för de äldre framhålls dock mer än betydelsen av att skapa 
utrymme för stillhet och en gerotranscendent hållning. När det unga vårdbiträdet erbjuder den 
äldre omsorgstagaren aktiviteter så anser de att den äldre erbjuds meningsfullhet. Insikten att 
gerotranscendensen för den äldre kan bidra till såväl begriplighet som hanterbarhet och 
meningsfullhet i dennes livssituation verkar inte vara lika förankrad hos de unga vårdbiträdena 
som värdet av aktiviteter är. När den äldre omsorgstagaren föredrar en mer tillbakadragen 
hållning gällande aktiviteter beskriver de unga vårdbiträdena en känsla av otillräcklighet i sin 
yrkesroll. Detta, tror vi, kan vara ursprung till den upplevelse av tillkortakommanden som, vi 
upplever, uppstår då det unga vårdbiträdets syn på aktiviteter inte överensstämmer med den äldre 
omsorgstagarens inställning.   
 

Resultatet kopplat till studiens frågeställningar 
 

Hur tror de unga vårdbiträdena att de äldre omsorgstagarna upplever sin vardag 
och livssituation?  
Hur de äldre omsorgstagarna uppfattar sin vardag och livssituation upplevs av de unga 
vårdbiträdena variera från individ till individ. En del äldre omsorgstagare upplever, enligt de unga 
vårdbiträdena, att det är jobbigt att behöva få hjälp och att bo på särskilt boende, medan andra 
verkar kunna finna en mening med att deras livssituation ser ut som den gör. De unga 
vårdbiträdena upplever att en del av de äldre har en meningsfull vardag, men generellt tror de inte 
att de äldre omsorgstagarna har det. De unga vårdbiträdena tror att personligheten och individens 
hälsa är viktiga faktorer i hur olika omsorgstagare upplever sin livssituation. De omsorgstagare 
som är sängliggande upplevs över lag ha svårare att finna en mening i sitt liv. Många av de unga 
vårdbiträdena upplever att de gamla känner sig ensamma och att det är viktigt med relationer och 
ett socialt liv. 
 

Går det att urskilja om unga vårdbiträdens tankar om äldre påverkar deras 
bemötande av den äldre omsorgstagaren? 
Som vi tidigare har nämnt så kan vi hos de unga vårdbiträdena skönja gemensamma tankegångar 
när det gäller vikten av aktiviteter för den äldre. I det unga vårdbiträdets tankar skapar aktiviteter 
meningsfullhet för de äldre omsorgstagarna. Aktiviteter anses även främja och bibehålla de äldre 
omsorgstagarnas psykiska och fysiska hälsa. Dessa tankar om aktiviteternas effekter resulterar i 
att de unga vårdbiträdena är noga med att erbjuda de äldre omsorgstagarna aktiviteter. Kims citat 
ovan tycker vi illustrerar detta ”Alltså när jag brukar ordna då brukar jag ta med alla…” Vi kan även 
se att de unga vårdbiträdena har tankar om att de äldre tycker att det är skönt att vila och ta det 
lugnt. Vi uppfattar det som att dessa tankebanor hos de unga vårdbiträdena kommer i konflikt 
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med deras tankar om att det är viktigt med aktivitet. Detta kan vara en orsak till att de unga 
vårdbiträdena betonar att det är viktigt att försöka hitta något litet att göra med varje 
omsorgstagare.    

Andra tankegångar som är gemensamma för majoriteten av studiens informanter är att man 
bör ta vara på den tid som de äldre omsorgstagarna har kvar i livet. Detta får som följd att de 
unga vårdbiträdena anstränger sig för att göra det bästa av den livssituation som den äldre 
befinner sig i för tillfället. Vidare betonar de unga vårdbiträdena att det är viktigt att hjälpa den 
äldre omsorgstagaren att finna meningsfullhet i vardagen. Annars tror de att den äldre ger upp 
lättare och på så vis kan dennes hälsotillstånd försämras. 
 

Går det att skönja några gemensamma faktorer som de yngre vårdbiträdena 
upplever som viktiga i sitt omsorgsarbete med den äldre omsorgstagaren? 
Aktivitet är något som alla vårdbiträdena i denna studie betonar som viktigt. Det anses som 
betydelsefullt för att de äldre omsorgstagarna ska känna livsglädje, det ger dem en mening i 
vardagen. Aktiviteterna behöver däremot inte var så märkvärdiga, för en del av de äldre 
omsorgstagarna räcker det med de dagliga rutinerna för att livet ska få en mening. De dagliga 
rutinerna tror vi även kan göra livet mer hanterbart och begripligt för de äldre då de får 
sammanhang i sin livssituation och det som sker runt omkring dem. 

Flertalet av de unga vårdbiträdena anser att en god omsorg är individanpassad och utgår från 
den äldres självbestämmande. Att ta sig tid och lyssna på den äldres önskemål och behov betonas 
som viktigt. Andra betydelsefulla faktorer för en god omsorg anses vara att vårdbiträdet lär känna 
den äldre, att vårdbiträdena vet vad omsorgstagaren tycker om och vad denne gjort tidigare i livet. 
Kontinuitet i omsorgen, att ta tillvara den äldres egna resurser samt att skapa trygghet och trivsel 
för den äldre omsorgstagaren är andra faktorer som de unga vårdbiträdena upplever som 
grundläggande i sitt arbete. Att planera omsorgen tillsammans med den äldre anses som 
betydelsefullt av de unga vårdbiträdena. Planeringen upplevs ge den äldre omsorgstagaren 
trygghet och bidrar till att göra omsorgen begriplig och hanterbar. Även planering i 
personalgruppen omkring den äldres omsorg anses angeläget då den äldres vardag görs mer 
begriplig och hanterbar när alla vårdbiträden gör på liknande vis.  

För att övervinna svårigheter i omsorgsarbetet och bygga upp ett förtroende mellan 
vårdbiträde och omsorgstagare betonas vikten av att ge den äldre tid och att kunna skratta 
tillsammans. 
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Diskussion  
Inledningsvis vill vi göra samma kloka förtydligande som Alex gjorde för oss under vår intervju. 
Det vill säga att det är omöjligt att generalisera den äldre omsorgstagarens olika behov i livet, lika 
lite som det går att generalisera de unga vårdbiträdenas tankar i studien. Detta vill vi påvisa 
genom att ta med de motsatser vi fått i vårt resultat, som vi tror kan vara ett uttryck för just detta. 
Studien visar på den variation av tankar som de sju olika unga vårdbiträdena har om den äldre 
omsorgstagarens livsvärld. Syftet med studien har varit att studera de unga vårdbiträdenas 
förhållningssätt gentemot den äldre och dennes livssituation. Vi har funnit ett individinriktat 
perspektiv hos de unga vårdbiträdena när de talar om de äldres omsorgsbehov. Vi tror oss se att 
de unga vårdbiträdena verkligen försöker att möta den äldre omsorgstagaren utifrån dennes egen 
livsvärld. Tidigare forskning visar att eleverna på omsorgsprogrammet upplever arbetet inom 
äldreomsorgen för rutinstyrt och att de äldre behöver kontinuitet och inrutade liv. Detta är 
faktorer som gör att de inte känner någon attraktionskraft till att arbeta inom äldreomsorgen 
(Herlitz & Lundgren, 2005 s 54). Flertalet av den här studiens unga vårdbiträden hade 
tankegångar liknande dessa, innan påbörjat arbete inom äldreomsorgen. Deras erfarenheter har 
givit dem en förståelse för att kontinuitet och rutiner kan ge meningsfullhet för den äldre i dennes 
livssituation. Detta behöver inte stå i motsats till det mer individinriktade förhållningssättet.  

Det har varit fascinerande för oss att se de unga vårdbiträdenas förmåga att fundera kring 
den äldre omsorgstagarens livssituation. I de allra flesta fall är åldersskillnaden sextio år eller mer 
mellan det unga vårdbiträdet och den äldre omsorgstagaren. De unga vårdbiträdena befinner sig i 
en annan fas i livet än den äldre omsorgstagaren. Vi skulle kunna se det som att de unga är i 
början av sitt vuxna liv medan den äldre är i livets slut. De unga är på väg ut för att upptäcka 
världen, de söker sin plats i livet och kanske planerar de inför kommande karriär och familjeliv. 
De äldre söker måhända en insikt i och en djupare mening med det liv som varit, de har karriären 
och reproduktionen bakom sig och står inför livets bokslut. Frågan som vi ställt oss flera gånger 
under studiens gång är om det överhuvudtaget som ung går att förstå och relatera till de äldres 
behov. Vi har blivit glatt överraskade över de unga vårdbiträdenas insiktsfullhet och ödmjukhet 
över det stadium i livet som den äldre omsorgstagaren befinner sig i.  

Ett annat positivt resultat är att de unga vårdbiträdena trivs så bra med sitt arbete inom 
äldreomsorgen. Den tidigare forskning som vi har tagit del av har studerat blivande vårdbiträden, 
det vill säga elever på gymnasiet och inte unga vårdbiträden som påbörjat sitt arbete inom 
äldreomsorgen. Denna tidigare forskning har visat att arbete inom äldreomsorgen har låg status 
bland de unga eleverna. Vi upplever det som väldigt glädjande att denna studie kan visa att 
omsorgsarbete med äldre kan vara roligt och givande.  

De flesta utav våra informanter började sitt arbete efter att ha praktiserat inom 
äldreomsorgen eller genom att någon bekant ordnat jobbet åt dem. Som vi uppfattar det så var 
äldreomsorgen till en början inte informantens första val av arbetsplats. Av den anledningen 
upplever vi det positivt i dubbel bemärkelse att studiens vårdbiträden finner arbetet så roligt. 
Arbetet inom äldreomsorgen blev för dessa informanter, som till en början hade en relativt 
negativ inställning till arbetet, en positiv överraskning.  

Aktiviteter uppmuntrar till en dialog och en meningsskapande vardag, detta poängteras av de 
unga vårdbiträdena mer än vikten av att finna utrymme för stillhet och en transcendent hållning. 
Att de unga vårdbiträdena har lättare för att se aktiviteter som något som skänker de äldre 
mening än en tillbakadragen stillhet är kanske inte så konstigt. De unga i dagens samhälle är ofta 
präglade av en ungdomskultur med högt tempo. Relationer till och samvaron med kompisar 
upplevs som oerhört viktigt. Att med dessa referensramar som utgångspunkt kunna bemöta och 
förstå äldre personer som inte prioriterar social samvaro och känner sig nöjda med lugn och 
eftertänksam vila är ingen självklarhet. De unga vårdbiträdenas förhållningssätt till egna aktiviteter 
eller till vikten av aktiviteter för samtliga individer har vi inte undersökt i denna studie. För 
studiens unga vårdbiträden kan aktiviteter ha som syfte att skingra tankar och bryta stillhet. Den 
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otillräcklighet som vi uppfattar att de unga vårdbiträdena känner när de äldre inte vill delta i 
aktiviteter kan vara en spegling av de känslor som sysslolöshet väcker hos de unga vårdbiträdena. 
Det kan även vara en följd av att de unga vårdbiträdena vill utföra sitt arbete väl vilket får stå 
tillbaka när deras uppfattning om vad som är god omsorg krockar med de äldres behov. Vi tror 
att det finns ett behov av ökad kunskap om tankar kring den äldres gerotranscendens hos de unga 
vårdbiträdena vi mött. Denna kunskap skulle kunna bidra till att öka de äldres möjligheter till en 
meningsfull sista tid i livet.  

Enligt Tornstam (2005) förefaller den känslomässiga inställningen till äldre vara mer positiv 
till specifika äldre, som en släkting, än till ospecifika äldre. De unga vårdbiträdena i vår studie 
visar på liknande tendenser. Lite fler än hälften av studiens informanter hade en negativ 
inställning till äldre och arbete inom äldreomsorgen innan de började sitt arbete. Denna negativa 
inställning har förändrats till positiv sedan de fått mer insikt om äldre som grupp. Med andra ord 
har de äldre blivit mer specifika för de unga vårdbiträdena. Vi tror, i likhet med Herlitz och 
Lundgren (2005), att det i vårt samhälle råder en ålderssegregering. Resultatet av denna 
segregering blir att unga personer sällan har kontakt med äldre som inte tillhör deras familj eller 
det sociala nätverket. Denna ålderssegregering kan därför leda till en distansering mellan gamla 
och unga individer. Ett fåtal av vårdbiträdena i vår studie har kontakt med äldre som de är släkt 
med. Segregeringen mellan olika åldersgrupper bidrar till att gruppernas individer saknar 
förståelse för varandra. Vidare kan den bidra till att fördomar och stereotypa uppfattningar om 
den andra gruppen uppstår. Att de äldre omsorgstagarna inte vill bli hjälpta av de unga 
vårdbiträdena kan vara en följd av detta. De äldre tror inte att de unga vårdbiträdena klarar av 
någonting och kanske kan de äldres skeptiska förhållningssätt ha sin utgångspunkt i rädsla för 
unga individer i allmänhet. När olika grupper i samhället inte möts finns risk för att ålderism 
uppstår. Detta blir följden av att inställningen till individer i andra grupper skapas utifrån de 
bilder som media väljer att porträttera. Om de äldre läser om ungdomsvåld och äldre som 
ständigt blir offer för stölder och rån finns det en risk att de tror att alla unga beter sig på detta 
sätt. På samma vis ser de unga de äldre utifrån medias bild. Flera av våra vårdbiträden berättar att 
de innan de började arbeta inom äldreomsorgen trodde att äldre personer var tråkiga, arga och 
hjälplösa. Om man som ung har den bilden av äldre är det inte så konstigt att ett arbete inom 
äldreomsorgen inte känns lockande.  

Vi nämner i vår analys att vi tror att tankarna kring vikten av daglig aktivitet är djupare 
förankrad hos de unga vårdbiträdena än tankarna kring teorin om gerotranscendensen. 
Gerotranscendens som begrepp var ingenting som de yngre vårdbiträdena själva använde sig utav, 
utan i vår analys är det vi som tolkat in teorin i deras berättelser. Att ingen utav informanterna 
nämnde begreppet kan vara ett resultat av att de är dåligt insatta i teorin kring gerotranscendens 
eller helt saknar kunskap om den. Det kan självfallet även vara så att de känner till teorin men att 
den inte överensstämmer med deras egna tankar och åsikter. 
 

 Val av metod och teorier 
Studien har varit en pågående process som började långt före startdatum. Vår första intention var 
att analysera de unga vårdbiträdenas tankar med hjälp av det salutogena perspektivet. Vi 
utarbetade vår intervjuguide till stor del efter detta synsätt. Efter att vi genomfört intervjuerna 
och gått igenom vårt material fann vi att de unga vårdbiträdena talade mycket omkring huruvida 
aktiviteter är viktigt för den äldre omsorgstagarens livskvalitet eller ej. Detta gjorde att vi såg ett 
behov av att även behandla aktivitetsteorin och teorin om gerotranscendens. Då dessa teorier inte 
fanns med när vi från början utformade vårt material finns det en möjlighet att de inte getts 
tillräckligt med utrymme i studien. Vi är även medvetna om att ett resultat utifrån en 
intervjuguide som är skapad med dessa teorier i åtanke kan ge ett annat resultat. Vi är medvetna 
om att det finns andra teorier som är användbara för att analysera vårt material, som till exempel 
Maslows behovspyramid, men som vi av olika skäl har valt bort. 
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Vi har under vårt arbete med att analysera de unga vårdbiträdenas tankar omkring aktiviteter 
och gerotranscendens inte haft som intention att förespråka den ena teorin framför den andra. 
Aktivitet utesluter inte gerotranscendens och tvärtom. Vi tror att det i samklang med det 
salutogena synsättet behövs en växelverkan mellan dessa två komponenter för att den äldre ska få 
meningsfullhet i sin livssituation. Båda delarna behövs i en samverkan som har sin utgångspunkt i 
varje unik äldre omsorgstagares behov.  

Teorierna har ibland uppslukat oss och färgat vårt tankemönster, vilket kan bidra till att vi 
förbisett andra möjliga tolkningar av vårt material. Vi har försökt att förhålla oss till detta under 
resans gång, men är medvetna om att det kan ha påverkat vårt resultat. 

I början av vår studie diskuterade vi omkring vilken metod vi skulle använda. Då vår 
frågeställning inte har någon mätbar generell relevans uteslöt vi i ett tidigt skede att använda oss 
utav en kvantitativ metod. Vår intention med denna studie har varit att få en djupare insikt i det 
unga vårdbiträdets livsvärld och utifrån detta valde vi kvalitativa intervjuer. Möjligheten att 
undersöka detta med en annan kvalitativ metod, till exempel en observationsstudie, finns säkert. 
Hur vårt val av metod påverkat vårt resultat kan vi endast spekulera omkring. Vår förhoppning är 
att vi på detta sätt har kunnat fånga upp de unga vårdbiträdenas tankar. 

Vi har i denna studie använt oss flitigt av begreppet livskvalitet. Vi är medvetna om att 
livskvalitet kan innebära olika saker beroende på var i livet som man befinner sig. Vidare är 
livskvalitet självklart individuellt. Vad som är livskvalitet för en ung person behöver inte vara 
detsamma för en äldre person. På samma vis kan livskvalitet uppfattas olika av två jämnåriga 
individer, likaväl som begreppet kan ha samma innebörd för två individer med flera års 
åldersskillnad. Huruvida de unga vårdbiträdenas uppfattning om vad som är livskvalitet 
överensstämmer med de äldre omsorgstagarnas uppfattning om begreppets innehåll kan inte 
denna studie svara på. Det har inte heller varit vår avsikt eftersom vår intention endast varit att 
undersöka de unga vårdbiträdenas tankar omkring vad livskvalitet kan innebära för den äldre 
omsorgstagaren. 
 

Förslag till fortsatta forskningsområden  
Under studiens gång har nya spännande frågor väckts. Vi har, på grund av studiens begränsade 
storlek och för att inte sväva ut för långt från vår frågeställning, känt oss tvungna att utesluta 
dessa frågor. Något som vi tycker skulle vara intressant är att i en jämförande studie undersöka 
hur de unga vårdbiträdenas tankar omkring den äldre omsorgstagaren livssituation 
överensstämmer med de äldre omsorgstagarnas egna tankar. En annan fråga som vi diskuterat 
mycket är om de unga vårdbiträdenas egen KASAM påverkar huruvida de har möjlighet att se 
den äldres behov av livets långsamma rörelser, för att denne ska kunna göra sin inre resa. Även 
detta vore intressant att undersöka vidare. Ytterligare en möjlig vinkling på ämnet för fortsatt 
forskning skulle kunna vara att undersöka om de unga vårdbiträdena tenderar att se den äldre 
omsorgstagarens behov utifrån Maslows tankegångar eller utifrån Antonovskys salutogena synsätt. 
Vi har i denna studie medvetet valt att inte undersöka hur ledningens förhållningssätt och 
organisation påverkar de unga vårdbiträdenas tankar omkring de äldre. Detta skulle vara en 
intressant infallsvinkel då vi tror att det påverkar det dagliga arbetet för vårdbiträden inom 
äldreomsorgen. Som vi nämnt ovan upplever vi att det hos de unga vårdbiträdena finns en 
konflikt rörande gerontransendens och aktiviteter, vilket skulle vara intressant för fortsatt 
forskning. 
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Bilaga 1 

Missiv 
 
 
 
Hej!  
Våra namn är Anna Nelldal Ahl & Anna Johansson. Vi är två studenter som går sista terminen på 
Socialhögskolans socionomutbildning med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Vi ska 
under hösten skriva vår C-uppsats med inriktning på vårdbiträdens tankar om äldre. 
Syftet är att undersöka unga vårdbiträdens tankar om den äldre människan på särskilt boende. 
Våra planer är att försöka genomföra intervjuerna under vecka 46 respektive 47. Men vi anpassar 
oss givetvis efter era önskemål och er verksamhet. Intervjuerna tar plats där ni önskar. Intervjun 
beräknas ta 45 minuter. 
 
Vår urvalsgrupp är unga vårdbiträden mellan 18 och 25 år som jobbar minst 50% oavsett 
anställningsform på särskilt boende för äldre. Vi hoppas att få 2-3 intresserade vårdbiträden från 
våra utvalda särskilda boenden. 
 
Alla intervjuer kommer att bandas för att därefter transkriberas, alltså skrivas ner som text. Alla 
band kommer att förstöras och så sker även med textmaterialet, så fort uppsatsen är färdig. 
Samtliga namn kommer ändras och det är endast vissa delar av intervjun som kommer att tas 
med i uppsatsen. 
 
Vi hoppas att ni vill vara med oss på den här resan. Ni kommer givetvis få ett exemplar av 
uppsatsen skickad via e-post då den är klar och godkänd av institutionen. 
 
Tack på förhand 
Anna Nelldal Ahl & Anna Johansson 
 
Mailadress till Anna Johansson: xxxxxxxxxxxxxx 
Mobilnummer till Anna Nelldal Ahl: xxxxxxxxxx 
 
PS!  
Ring eller skriv gärna om det uppkommer frågor eller funderingar! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
 
 
 
Vill du börja med att beskriva dig själv… 
 
 
Hur upplever du att det är att jobba här? 

- hur tar det sig uttryck i ditt arbete? 
 
Hur tänker du kring de äldres vardag och livssituation? 
 

- Upplever du att de äldre bryr sig om vad som händer runt omkring dem? 
 

– Tror du att den äldre har en meningsfull vardag idag. På vilket sätt? 
 

- Ser du något som skiljer de äldre i hur de hanterar sin vardag? 
 
- Hur tänker du kring den äldres egna resurser? 
 
– Hur ser du på aktiviteter för de äldre? 
 

 
Vad tycker du är bra omsorg? 
 
 – Vilken hjälp tror du att du skulle vilja ha själv när du blir äldre?  
 

- Om du hade obegränsat med resurser vilken omsorg skulle du vilja ge de äldre då? 
 

 – Vad tror du är livskvalitet för den äldre? 
 
 
Finns det något som du upplever är svårt i mötet med den äldre? 
 

– Finns det något som skiljer sig i mötet med en yngre respektive äldre 
omsorgstagare? 

 
 
Hur ser du på den äldres framtid? 
  
 – Vad har du själv för känslor kring livets slut? 
 

- Upplever du att planering tillsammans med den äldre är viktig? 
 

 – Har din syn på äldre förändrats? 
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