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Abstrakt 
 
Den här uppsatsen belyser några äldre människors syn på sin vård- och omsorgssituation. 

Syftet med uppsatsen var också att ta reda på om Socialtjänstlagens mål och paragrafer samt 

den nationella Handlingsplanen för äldrepolitiken är något som fungerar och efterlevs i 

praktiken.  Urvalet var begränsat till fyra äldre personer som bor på olika servicehus i 

Stockholms innerstad. Studien är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 

personliga intervjuer. Min studie analyserades utifrån ett kognitivt perspektiv. Resultaten 

visar att de flesta äldre hade någon form av daglig sysselsättning. De var alla nöjda med sitt 

boende. De hade överlag anhöriga eller vänner som de i viss utsträckning träffade även om 

umgänget hade minskat sedan de flyttade till servicehus. De äldre hade en god relation till 

personalen och var överlag nöjda med sin vård- och omsorgssituation. Resultaten ger dock 

vissa indikationer på att Socialtjänstlagens mål och paragrafer samt den nationella 

Handlingsplanen för äldrepolitiken kanske inte alltid efterlevs och fungerar i praktiken. 
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1. Inledning 
Kritik mot brister i äldreomsorgen har funnits länge i samhällsdebatten. Denna kritik har 

omfattat struktur- och organisationsbrister såväl som brister i kvalitet och bemötande. 

Ädelreformen 1992 bidrog bland annat till ett bättre utnyttjande av de samlade resurser som 

fanns. På grundval av regeringens förslag till Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (prop. 

1997/98:113) fattade riksdagen i juni 1998 beslut om vissa lagändringar som rör bland annat 

krav på kvalitetsutveckling och om nationella mål för äldrepolitiken. Målen för den nationella 

äldrepolitiken är att äldre skall: 

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

• Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

• Bemötas med respekt 

• Ha tillgång till god vård och omsorg. 
 

I Socialtjänstlagen (2001:453 kap 5) gällande äldre människor står att: 

” 4 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. 

 

5 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem 

som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

 

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

människor som behöver särskilt stöd.” 

 

I Socialtjänstlagens mål står att : ”verksamheten skall bygga på respekt för människans 

självbestämmande och integritet”(Sol kap 1 1§ tredje st.). 

 

Med Socialtjänstlagen 1982 infördes begreppet servicehus, vilket innebar bostadshotell för 

äldre, med stora gemensamma utrymmen och tillgång till personal i huset. Servicehusen 

erbjöd bra bostad, vanligen kombinerat med service i form av restaurang, hår- och fotvård 

med mera, gemensamma lokaler där anställd personal ordnade aktiviteter och tryggheten att 
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det alltid fanns personal i huset. Målsättningen var att ge en trygg och bra boendemiljö, där 

den äldre så länge som möjligt skulle kunna klara sig själv (Wånell & Schön, 2005:12). 

1993 infördes nya riktlinjer för servicehus av Stockholms stad. Enligt de nya riktlinjerna 

skulle den sökande ha ett påtagligt tillsyns- och servicebehov samt behov av tillgång till 

personal dygnet runt och / eller behov av de aktiveringsmöjligheter som servicehuset kunde 

erbjuda. Behovet skulle kunna tillgodoses bättre i servicehuset än i den nuvarande bostaden. 

Behovet skulle slutligen vara av brådskande karaktär (Ibid.:14). 

 

När jag själv arbetade på servicehus som vårdbiträde inom äldreomsorgen på 1990-talet kom 

jag i kontakt med flera olika människor med helt olika vårdbehov. Mitt intresse av 

äldreomsorg har funnits ända sedan dess. Efter att i många år ha följt samhällsdebatten om 

äldreomsorgen föddes tanken om att skriva en uppsats om just hur de äldre själva ser på sin 

vård- och omsorgssituation. Jag har tyckt mig märka att de äldres egen röst sällan hörs i själva 

debatten. Därför ville jag lyfta fram fyra äldre personers egen syn på sin vård- och 

omsorgssituation. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka belysa några äldre människors syn på och sina tankar 

kring sin vård- och omsorgssituation. Jag har också varit intresserad av att försöka ta reda på 

om Socialtjänstlagens mål och paragrafer vad gäller äldre människor samt den nationella 

Handlingsplanen för äldrepolitiken är något som fungerar och efterlevs i praktiken. Jag valde 

äldre som bor på servicehus i Stockholms innerstad. Mitt mål var att hitta äldre som ville 

ställa upp på en intervju samt att det skulle vara människor som det går att göra en 

meningsfull intervju med. Jag har koncentrerat mig på här och nu- situationen i deras liv, 

delvis av integritetsskäl. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver de äldre i urvalet rent konkret sin vård- och omsorgssituation? 

• Anser de äldre själva att de kan påverka den hjälp de får? 

• Hur ser de äldre på livet och vården i servicehuset? 
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2.3 Begreppsförklaring 
Begreppet vård- och omsorgssituation innebär i denna uppsats att man befinner sig i en 

situation, på grund av handikapp eller liknande, som gör att man måste ha någon form av 

hjälp i sitt dagliga liv. Med hjälp menas här insatser från hemtjänstens personal och / eller 

hjälp från anhöriga. 

 

3. Tidigare forskning 
Det finns en hel del skrivet om äldre och äldreomsorg, dock finns inte så mycket skrivet om 

äldre människors syn på sin egen vård- och omsorgssituation. En studie tar bland annat upp 

vad ett gott åldrande är och individens förmåga till anpassning till sin situation. Annan 

forskning visar bland annat på vikten av att ha en god relation till personalen. De äldres syn 

på självbestämmande tas även upp. En annan undersökning visar hur vardagen för de äldre är 

organiserad och exempelvis i vilken utsträckning de äldre kan påverka den hjälp de får. En 

annan studie undersöker vanor, beteenden och rutiner inom äldreomsorgen. Maten inom 

äldreomsorgen är också något som en undersökning behandlar där både personal och de äldre 

är intervjuade. Slutligen tar en författare upp vad det kan innebära att vara gammal. 

 

Tornstam (2001:179) tar upp begreppen ”gott åldrande” eller ”god anpassning”. Det goda 

åldrandet innebär individens anpassning till det omgivande samhället och en social och 

samhällelig anpassning till individen. Tornstam menar att ett bra åldrande i viss mån grundar 

sig i den äldres egen förmåga att anpassa sig till sin situation. Vikten av att som äldre ha eller 

inte ha sociala kontakter samt begreppet ensamhetskänslor hos äldre nämns också (Ibid.:157). 

En del undersökningar, skriver Tornstam, pekar på att det hos äldre människor finns ett 

samband mellan aktiviteter och välbefinnande. Den så kallade disengagemangsteorin innebär 

att ett positivt samband mellan aktivitet och välbefinnande finns fram till då 

disengagemangsprocessen börjar. Efter att den här processen har startat kan ett negativt 

samband mellan aktivitet och välbefinnande uppstå. Innan disengagemangsprocessen börjar 

är det så att aktivitet ger eller producerar välbefinnande. Har disengagemangsprocessen väl 

startat ger hög aktivitet ett försämrat välbefinnande. Motsatsen till disengagemangsteorin är 

aktivitetsteorin. Båda dessa teorier är rätt motsägelsefulla enligt de resultat som finns. 

Forskningsresultaten tyder på att disengagemangsteorins förutsägelser om att man sluter sig i 
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sig själv får ett visst stöd. Resultaten när det gäller vad som skapar välbefinnande under 

åldrandet är motsägelsefulla. Frågan är om det är aktivitet eller disengagemang  

(Tornstam, 2001:175-177). 

 

Szebehely (1995:186-187) skriver om ”vardagens organisering” inom hemtjänsten och tar 

bland annat upp om de äldre i hennes undersökning får den hjälp de vill ha och om de kan 

påverka hjälpen själva. De äldre i undersökningen nämnde exempelvis regler som ett hinder 

för att få den hjälp de ville ha. De äldre tyckte också att det var för många olika vårdbiträden 

som hjälpte dem i deras vardag. De ville helst ha samma vårdbiträde som kom varje dag. Vad 

som också kom fram var de äldres förväntningar, omsorgsideal och arbetets villkor. 

Vårdbiträdet och den äldres bild av vad god omsorg är överensstämde inte alltid. 

Arbetsvillkoren hindrade ibland vårdbiträdet att ge den hjälp som svarade mot den äldres 

förväntningar. För de äldre var det viktigt att hjälpen var möjlig att förutse och att påverka. 

De äldre behövde få veta när de skulle få hjälp och hur länge hjälpen, det vill säga varje 

hjälptillfälle, skulle vara. För att de äldre skulle kunna påverka hjälpen var det viktigt att inte 

regler, principer, målformuleringar eller ett uppgiftsstyrt detaljerat arbetsschema hindrar den 

äldre från att kunna påverka hjälpens utförande och innehåll. För att den individanpassade 

hjälpen ska vara möjlig att förverkliga måste en del villkor vara uppfyllda. Vårdbiträdet måste 

exempelvis ha tillräcklig konkret kunskap om personen hon skall hjälpa. Antalet äldre som 

vårdbiträdet hjälper måste vara begränsat, både totalt sett och per dag. Vårdbiträdet får inte 

hindras av regler eller av ett detaljplanerat arbete för att kunna bemöta den äldre på ett sätt 

som är anpassat efter den äldres personlighet. Vårdbiträdet måste ha tillräckligt 

handlingsutrymme (Szebehely, 1995:206-209).  

 

Heggeman & Thomas (1989:90) har gjort en studie som bland annat behandlar relationen till 

personalen och vikten av denna för de äldre. De tar exempelvis upp äldres syn på 

självbestämmande (Ibid.:38-39). Deras undersökning visar till exempel att personalens 

uppfattning om de äldres egen förmåga att ställa krav har stor betydelse för hur mycket hjälp 

de äldre får och i vilken utsträckning. De äldres fysiska, sociala och materiella resurser har 

stor betydelse för hjälpen. Exempel på hur man kan ta tillvara de äldres sociala och materiella 

resurser är hjälp från anhöriga och att de äldre kan skaffa privat städhjälp om de 

skulle vilja. Studien visar också att var de äldre bor har stor betydelse för hjälpens omfattning 

och innehåll. Det kan vara skillnader mellan olika hemtjänstdistrikt. En del distrikt har fler 
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äldre som behöver mycket hjälp, samtidigt som de här distrikten inte har större 

personalstyrka. Alltså kan den hjälp de äldre får bero på hur friska eller sjuka de andra äldre i 

distriktet  

är (Heggeman & Thomas, 1989:35-36). 

 

Öhlander (1991:65) skriver om rutiner, vanor och beteenden inom äldreomsorgen. 

Pensionärernas vardag i Öhlanders undersökning präglas av vanor. Mötet mellan de äldre och 

vårdbiträdena är byggt på rutiner. Han skriver till exempel att ett servicehus är en så pass 

omfattande verksamhet att det krävs rutiner för att hjälpen till de äldre ska fungera. Öhlander 

(1991:63-65) skriver om de ritualer som förekommer när människan går från en fas till en 

annan i livet. Den fas i livet vi kallar ålderdomen avgörs av pensioneringen, menar Öhlander. 

När vi kommer in i ålderdomen är detta betingat av kulturen och inte av naturen, eller 

människans biologiska klocka. Öhlander skriver att den industrialiserade västvärlden inte har 

kollektiva ritualer som skapar mening åt ålderdomens människa. Ritualer hjälper den äldre att 

skapa en meningsfull enhet av livscykeln och att hitta en mening med existensen i livets 

slutskede. De äldre har en vardag som hela tiden präglas av upprepade vanor och rutiner. 

Omsorgssituationens ritualer är kollektiva på det sätt att de är en kommunicerande länk 

mellan de äldre och vårdbiträdena (Ibid.). 
 

Mattsson Sydner (2002:195) skriver om mat och måltider inom äldreomsorgen och vikten av 

en god och näringsrik mat. I hennes avhandling kommer det bland annat fram att synen på 

mat är olika beroende på bland annat generation och kultur.  

 

De flesta äldre var nöjda med den mat de fick utom någon som uttryckte sitt missnöje både 

med mat och bemötande under måltiderna. De äldre upplevde sig som maktlösa i förhållande 

till restaurang- och omsorgspersonal. De äldre hade ett jämförande resonemang när de 

uttalade sig. De jämförde mat och måltidssituation med att det exempelvis kunde vara sämre 

än det var (Ibid.:118-119). De intervjuade som arbetade inom äldreomsorgen talade om hur 

mat och måltidssituation borde vara, hur det var och att det inte borde vara så. De ansåg att de 

äldre borde få välja vad de ville äta och även när de ville äta. Detta samtidigt som de 

intervjuade var medvetna om att den här valmöjligheten till stor del var begränsad för de 

äldre. Här kom alltså fram hur personalen uttalade sig om de äldres mat och även deras 

agerande i praktiken. Inom äldreomsorgens måltidsverksamhet finns det så kallade 
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idealnormer i förhållande till matens hygieniska hantering och näringsinnehåll. Det existerar 

en tydlig skillnad mellan vad som bör göras och vad som görs, menar Mattsson Sydner 

(2002:177-178). 

 

Wikander (1995:169-170) skriver att äldre människor, enligt hennes erfarenhet är olika 

individer med olika behov. En del äldre är nöjda med sin situation, andra inte. Wikander tar 

bland annat upp äldres tankar om döden. Den sista krisen i livet innebär både risk och 

möjlighet. Om man lyssnar till den äldre kan man ställa frågor och tillsammans komma fram 

till olika förslag till värden i livet för just den enskilda individen. Det är viktigt att inte 

överbeskydda den äldre. Att tala tydligt, att ha tid att lyssna och att vara respektfull är något 

man bör bemöda sig om. De äldres långa levnadshistoria har i hög grad påverkat dem. Vi kan 

göra mycket för de äldre. 

 

4. Teoretiskt perspektiv 
Eftersom de äldres syn på och tankar kring sin vård- och omsorgssituation är uppsatsens syfte 

valde jag att använda mig av det kognitiva perspektivet för min analys. 
 

Det kognitiva perspektivet 
Kognition betyder människans intellektuella funktioner, hur vi bildar begrepp och organiserar 

vår kunskap (Levander, 1998:55). Det kognitiva perspektivet sätter tänkandet i centrum. 

Utgångspunkten är att vi människor tänker, minns, tolkar och fattar beslut utifrån särskilda 

kognitiva scheman, som vi har fått genom tidigare inlärning och erfarenhet. Filosofer har 

påstått att människan konstruerar sin egen inre värld. Våra inre föreställningar styr den 

uppfattning vi har om världen. Exempelvis anser de flesta av oss att allt har en orsak. Då vi 

tror på orsaker, letar vi även efter dessa, exempelvis naturlagar eller omständigheterna. När vi 

har hittat en orsak som är lämplig bekräftar den vår ursprungliga uppfattning att allt i världen 

är bundet av en orsak. En annan utgångspunkt hos kognitiva psykologer är att människans sätt 

att uppfatta och tolka situationer är avgörande för hur vi kommer att reagera känslomässigt. 

Detta innebär att en människas känslomässiga reaktioner orsakas av hennes sätt att tänka, inte 

av yttre omständigheter (Ibid.:57-58). 

 

Kognitiva psykologer menar att tanken kommer före känslan och att man då ska söka sig 

bakåt till de grundläggande tankarna som orsakar en känsla. Men det kan också vara tvärtom. 
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Då kan man dra den slutsatsen att det sker ett växelspel mellan tankar och känslor. Ibland är 

känslorna startpunkten, ibland tankarna. Kognitiva psykologer har pekat på människans 

psykologiska konservatism, vilken innebär att våra grundläggande uppfattningar styr våra 

tolkningar och observationer så att vi hela tiden får dem bekräftade: om man exempelvis har 

den grundläggande uppfattningen att världen är orättvis kommer man att hitta nya exempel på 

detta varje dag. Man knyter också ofta känslor till sin uppfattning. En psykologisk 

konservatism kan ibland märkas hos människor som lider av depressioner eller 

tvångshandlingar. De har förutom sina känslor negativa tankar om sig själva, om vad som 

sker om de exempelvis åker buss och så vidare. Det är också så att våra grundläggande 

uppfattningar styr både våra observationer och tolkningar så att vi hela tiden får dem 

bekräftade (Levander, 1998:60-61).  

 

Payne (2002:164) beskriver också det kognitiva perspektivet och menar att en närliggande 

fråga är om påverkan från omgivningen är inskränkande på människors frihet eller om 

människor är fria att handla i enlighet med sin vilja. Den så kallade inlärningsteorin innebär 

att man inte kan veta vad som händer i en människas medvetande och att man enbart kan 

undersöka och påverka det beteende som är följden av detta. Denna inlärningsteori använder 

sig kognitiva psykologer av när de försöker hjälpa en människa att ändra ett beteende som på 

något sätt är destruktivt. Det mesta av vårt beteende är inlärt, med undantag av vissa 

medfödda reflexer. Detta innebär att beteendets ursprung står att finna i en påverkan som är 

utanför oss själva. Vi kan lära oss nya beteenden som passar våra behov och som ersätter ett 

tidigare beteende, om detta skapat problem (Ibid.). 
 

5. Metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie med halvstrukturerade personliga intervjuer, då jag 

ville ha möjligheten att kunna samtala mera ingående med ett fåtal utvalda människor om 

deras nuvarande situation.  
 

5:1 Urval 
Eftersom denna studies syfte är att få några äldres syn på sin vård- och omsorgssituation 

gjordes ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. Fyra personer valdes ut, två män och två 

kvinnor som bor på olika servicehus i Stockholm. Syftet är att belysa hur det kan vara att få 
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vård och bo på servicehus för just dessa personer, inte att ta reda på hur äldre rent generellt 

ser på sin vård- och omsorgssituation. Valet av två män och två kvinnor kom sig av att jag 

ville ha en jämn könsfördelning. Jag lät också personalen på servicehusen välja ut de äldre 

som skulle intervjuas, vilket innebär att jag inte gjorde slumpmässiga urval. Jag har i denna 

undersökning uteslutit människor som är dementa eller på väg in i demens. Jag valde att 

intervjua människor som bor på servicehus och inte exempelvis sjukhem. De intervjuade 

kunde allihopa föra en dialog och hade inga större svårigheter att uttrycka sig på grund av 

sjukdom eller annat. Målet var att de skulle kunna förstå intervjusituationen och syftet med 

min undersökning i sitt sammanhang.  

 

5:2 Undersökningen 
Först ringde jag upp de olika servicehusen och en personlig kontakt skapades med den 

personal som hade hand om de äldre. Jag skickade sedan ett brev till varje servicehus där jag 

informerade om hur intervjuerna skulle gå till. Redan i telefon och sedan i breven informerade 

jag om de etiska aspekter som gäller vid intervjuer. Information om sekretess lämnades där 

jag poängterade de äldres anonymitet under intervjuerna samt även i den färdiga uppsatsen. 

De fick också information om att de när som helst kunde dra sig ur intervjun om de ville. 

Några dagar efter att servicehusen fått breven ringde jag upp och tog reda på om det fanns 

några äldre som kunde tänka sig att bli intervjuade. Vårdbiträdena på respektive servicehus 

hade då låtit de äldre läsa mitt brev. Här tog det lite olika lång tid att bestämma tid för 

intervju. Till sist hade jag fyra intervjupersoner och kunde intervjua någon vecka senare. Inga 

problem uppstod, förutom att allt tog mycket längre tid än jag först hade trott. 

 

5:3 Intervjuguiden 
Jag utvecklade en temainriktad intervjuguide (se bilaga). Denna intervjuguide består av olika 

teman som tar upp ämnen som sysselsättning, vardagen på servicehuset, mat, boendet, hälsa, 

relationer, självbestämmande och vård- och omsorgssituationen med mera. Intervjuguiden 

fungerade som en mall vid intervjuerna och gjorde att intervjuerna flöt på utan några större 

problem. Det var också tack vare intervjuguiden relativt lätt att behålla ”den röda tråden” 

under intervjuerna.  
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5:4 Intervjuerna 
Jag genomförde intervjuerna på servicehusen där de äldre bodde. En person intervjuades i 

hemmet. En annan i ett närliggande bibliotek och två personer i närheten av ett samlingsrum. 

Ingen av intervjuerna stördes eller var tvungna att avbrytas på grund av störningar omkring. 

Intervjuerna tog i genomsnitt 45 minuter vardera och spelades in på band. Jag förde också 

anteckningar som stöd under intervjuerna. 

 

5:5 Analys av data 
Efter att ha transkiberat alla mina intervjuer kom den stora frågan, hur skulle jag göra med allt 

material? Kvale (1997:174) beskriver den så kallade meningskoncentreringen vid kvalitativ 

metod. Den innebär att intervjupersonernas uttryckta meningar formuleras mer kortfattat. 

Innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. Man pressar samman långa 

uttalanden i kortare uttalanden. Större intervjutexter minskas helt enkelt till kortare och 

koncisare formuleringar. Ganska snabbt insåg jag att detta var en väg att gå. Jag lade ut alla 

papper på golvet för att få en större överblick. Med färgpennor satt jag sedan och strök under 

för uppsatsen viktiga och användbara formuleringar. Därefter skrev jag ner alltsammans till 

korta meningar och fick därigenom fram den huvudsakliga och viktigaste innebörden i det 

som hade sagts. Alla pauser och hummanden har inte tagits med i texten, utan allt har slagits 

samman till fullständiga meningar.  

 

5:6 Analys av resultat 
Resultaten från intervjuerna delades in i olika teman där teman var aktiviteter, mat, hälsa, 

vårdinsatser, självbestämmande med mera som de äldre berättat om under intervjuerna. Under 

dessa teman skrev jag sedan in vad som sagts under intervjuerna vilket gjorde materialet 

överskådligt. Jag jämförde mina resultat med tidigare forskning och försökte förklara de 

äldres utsagor samt tolka varje tema utifrån ett kognitivt perspektiv.  
 

5:7 Etik 
Forskningsetiska aspekter gäller all typ av vetenskapligt arbete. Forskaren får inte utsätta 

människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller någon form av skada. Allmänna krav på 

respekt för människors integritet är något som har stöd i svensk grundlag. Personer som är 

med i ett forskningsprojekt skyddas exempelvis av sekretess och konfidentialitet. Om varken 
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forskare eller obehöriga kan identifiera speciella människor finns anonymitet. Konfidentiellt 

material skall också förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tag  

i det (Olsson & Sörensen, 2001:54). Redan i ett tidigt stadium meddelade jag de intervjuade 

om de etiska aspekterna. Jag garanterade deras anonymitet i breven och även innan jag 

började intervjuerna. Jag har också hittat på namn och även ändrat åldern något på de äldre i 

uppsatsen, så att ingen kan lista ut vilka de är. Eftersom både enhetschefer och vårdbiträden 

kontaktades i början var det nödvändigt att ändra de äldres ålder.  

 

Jag förvissade mig också om att de äldre verkligen ville bli intervjuade, och inte hade låtit sig 

övertalas. Detta frågade jag innan jag började intervjua. Det skulle visa sig att två av de äldre 

hade blivit intervjuade förut och bara tyckte det var roligt. De andra två var också positivt 

inställda. Full information om min studies syfte och hur intervjuerna var upplagda fick de 

äldre också. Detta, skriver Kvale (1997:107) utesluter ett bedrägligt tillvägagångssätt mot de 

som ska intervjuas. Jag var också mycket försiktig under intervjuerna när jag ställde frågor. 

Frågor som kunde vara känsliga eller upplevas som stötande ställdes inte. Jag sa också åt de 

äldre att bara berätta det de själva ville och att de inte skulle känna sig tvingade in i något de 

inte ville berätta om. Jag har också förvarat mitt material så att ingen obehörig kan få tag i 

det. Kassettbanden och den transkiberade texten kommer att förstöras så snart denna uppsats 

är examinerad och godkänd. Efter intervjuerna var de äldre alla intresserade av att läsa 

uppsatsen, vilket känns positivt. Intervjuerna hade förhoppningsvis gått bra, även ur de äldres 

synpunkt. Ingen ångrade, vad jag förstår, att de hade varit med.  

 

5:8 Validitet och reliabilitet i kvalitativ metod 
Validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet. Intern validitet innebär att 

forskaren ska kunna dra slutsatser inom ramen för de enheter forskaren undersöker. Intern 

validitet är uppdelad i två kategorier, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet 

innebär att den operationella indikatorn och den teoretiska definitionen överensstämmer med 

varandra det vill säga att det forskaren bestämmer sig för att undersöka och diskutera kring 

rent teoretiskt har också undersökts i praktiken. Om en bristande överensstämmelse finns 

mellan teoretiska begrepp och empiriska undersökningsinstrument uppstår så kallade 

systematiska fel (Esaiasson et. al., 2005:61-62). För att resultatvaliditeten skall vara god 

måste ytterligare ett krav uppfyllas. Reliabiliteten måste vara hög, det får inte finns några 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Extern validitet å sin sida tar fasta på i vilken 
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omfattning de resultat forskaren fått kan generaliseras till den population av analysenheter 

som från början var meningen (Esaiasson et. al., 2005:61-62). 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa några äldre människors syn på sin vård- och 

omsorgssituation. Valet av en kvalitativ metod med individuella intervjuer kändes självklar 

redan från början. Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide som var indelad i olika teman. 

Dessa teman arbetade jag fram genom tidigare forskning och egen erfarenhet. Sedan fick de 

äldre fritt berätta om sin vård- och omsorgssituation. Det finns faktorer som möjligen kan ha 

påverkat mig när jag gjorde min undersökning. Jag har exempelvis arbetat som vårdbiträde 

inom äldreomsorgen i många år och även som kurator på en geriatrisk klinik. Min erfarenhet 

och mina egna tankar kring äldres vård- och omsorgssituation kan ha gjort det svårt för mig 

att vara objektiv under undersökningens gång. Sådana här saker är något man som forskare 

måste ha i beaktande med tanke på undersökningens validitet. Jag kan till exempel omedvetet 

ha haft fördomar kring hur äldre har det idag och låtit det styra mina frågor. Ett annat problem 

kan ha varit att jag trodde mig veta ungefär vad svaren skulle bli. Detta tillsammans kan ha 

gjort det svårt att vara helt neutral. Min egen erfarenhet och förförståelse är att äldre är en 

eftersatt grupp i samhället på många sätt. Vi hör väldigt sällan äldre uttala sig i media om sin 

situation eller uttrycka önskemål om hur de skulle vilja att deras vård är utformad. Jag tycker 

alltid att det är andra som uttalar sig om hur de äldre ska vårdas. Detta mitt tyckande har 

naturligtvis påverkat uppsatsen på fler än ett sätt och även mitt eget sätt att skriva. 

 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning har en mycket viktig del, nämligen att forskaren kan se 

var gränserna för den egna upplevelsevärlden vid ett fenomen går och var den undersökta 

personens upplevelsevärld hittas. Forskaren måste ställa sig frågan om den insamlade datan är 

tillräckligt rik på kvaliteter som gör en djupare förståelse av de undersökta fenomenen möjlig. 

(Ruth, 1991:284). När reliabiliteten är hög innebär det frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Först och främst orsakas bristande reliabilitet genom slump- och slarvfel 

under forskarens insamling av data och vid den efterföljande bearbetningen av datan. 

Felaktigheter vid matematiska och statistiska beräkningar, tillfälliga hörfel och missförstånd 

vid intervjuer samt skrivfel när materialet förs över till datafil är några exempel (Esaiasson et. 

al., 2005:67). Min egen intervjuguide har både sina för- och nackdelar. Det positiva med den 

är att det har varit skönt att ha en guide som stöd vid intervjuerna, en fast punkt att hålla sig 
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till för att den röda tråden i uppsatsen skulle kunna behållas. Nackdelen har varit att jag i viss 

mån har låst mig vid den och låtit den delvis styra mina intervjuer. På gott och ont. 
 
Eftersom jag intervjuade äldre personer, räknade jag redan från början med att det kunde bli 

missförstånd vid intervjuerna då de äldre exempelvis kunde förväntas höra dåligt, vilket en 

del av dem också gjorde. För att undvika dessa fel bad jag de äldre upprepa vad de sade efter 

att jag konstaterat deras svar. Detta kunde jag sedan tydligt se när jag skrivit ned intervjuerna. 

Jag ställde oftast frågorna en gång till, och bad de äldre mot slutet av intervjuerna 

sammanfatta sina tankar och önskemål kring sin vårdsituation. Samma svar kom fram på nytt 

. Jag lyssnade på intervjuerna ett flertal gånger och skrev ned dem ordagrant. 

 

5:9 Generaliserbarhet 
Att generalisera forskningsresultat i kvantitativa metoder görs i två steg. Det första är att 

fastställa undersökningens population. Population är de personer, handlingar, händelser, 

institutioner som undersökningen handlar om. Det andra steget är att bestämma vilka konkreta 

analysenheter som ska analyseras. Forskaren har att välja mellan att undersöka samtliga fall, 

att göra ett slumpmässigt urval samt att göra ett strategiskt urval av ett fåtal antal fall. 

Målsättningen med urvalet är att generalisera resultaten från de fall som undersöks till de 

övriga fallen i populationen (Esaiasson et. al., 2005:174-175). I denna kvalitativa studie 

gjordes ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. Då möjligheterna att generalisera 

resultaten utifrån ett fåtal fall är underlägsen möjligheten att generalisera slumpmässiga urval 

av ett stort antal analysenheter kan jag konstatera att denna undersökning inte är 

generaliserbar på detta sätt. Vid så kallad analytisk generalisering gör man en välöverlagd 

bedömning om i vilken utsträckning resultaten från undersökningen kan ge viss vägledning 

för vad som kommer att inträffa i en annan situation. Den bygger på analysen av skillnader 

och likheter mellan de båda situationerna. Här bygger forskaren sin generalisering på en 

påståendelogik, exempelvis argumentering för en generalisering som grundar sig i en teori 

(Kvale, 1997:210-211). Utifrån detta skulle man kunna säga att min undersökning i viss mån 

är generaliserbar. 

 

 

6. Resultat 
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Redovisningen börjar med en beskrivning av de intervjuade. Därefter behandlas olika teman 

med tillhörande frågor som har använts under intervjuerna (se bilaga). En jämförelse har 

sedan gjorts mellan de intervjuade där de äldres röst lyfts fram med hjälp av olika citat. 

 

6:1 De intervjuade 
Undersökningsgruppen består av fyra äldre personer som bor på olika servicehus i Stockholm. 

Två män och två kvinnor. Kvinnorna är 82 år respektive 87 år. De två männen är 85 år 

respektive 84 år. Alla har de någon form av hjälp i sitt dagliga liv, antingen från anhöriga 

eller från servicehuset. De fyra äldre har olika mycket eller lite hjälp. En man och en kvinna 

sitter båda två i rullstol och har mycket hjälp i sitt dagliga liv. De andra två kan röra sig bra 

med hjälp av rollator och har mindre hjälp i sin vardag. 

 

6:2 Teman 
Vardagen på servicehuset 

Denna punkt tar upp temat sysselsättning, hur vardagen på servicehuset ser ut, om den äldre 

har någon speciell aktivitet. Möten med andra människor tas upp och även om den äldre 

vistas utanför sitt hem i någon mån. Här ser svaren lite olika ut, bland annat beroende på  hur 

pass rörlig den äldre är. Tre äldre har någon daglig aktivitet, medan en anser sig göra i princip 

ingenting om dagarna.  

 

- ” Jag läser mycket och jag löser korsord. Det är mest det. Jag sitter också här och pratar i 

vår gemensamma träfflokal. Tyvärr kommer jag inte utanför hemmet. Tidigare har jag gjort 

det, men nu kommer jag inte ut. Jag har blivit rädd också på något sätt, och nu går jag  inte 

ut.” (Stina, 82 år). 

 

En av de intervjuade delar ut tidningar på servicehuset om dagarna och åker på besök hos sin 

hustru varje dag som bor på ett annat ställe. Denna man hjälper också till att koka kaffe till de 

äldre i ett slags samlingsrum där alla ses vid 14-tiden varje dag. Han umgås varje dag med de 

andra personerna som bor på servicehuset.  

 

-” Ja, jag börjar dagen med att dela ut tidningar här på servicehuset. Jag delar ut Metro och 

City till andra pensionärer. Det gör jag vid 08-tiden på morgonen. Sedan hjälper jag till att 
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duka här och koka kaffe vid 14-tiden. Sedan när jag har gjort det åker jag till min hustru som 

bor på ett annat ställe, ett äldreboende. Sedan har jag fått min dag att gå.” (Kalle, 84 år). 

 

En man sitter i rullstol sedan han bröt lårbenet. Han har också en sjukdom som gör att han har 

svårt med motorik och tal. Han träffar andra människor om dagarna i servicehusets 

gemensamma samlingsplats. Hans handikapp gör att han inte kan aktivera sig i den mån han 

vill. Han kommer heller inte utanför hemmet så mycket som han skulle vilja. Han deltar 

regelbundet i gymnastik varje dag.  

 

- ” Ja, nu sitter jag i rullstol sedan jag bröt lårbenet på tre ställen. Förut brukade jag ta 

långa promenader. Jag går på gymnastik och så träffar jag andra människor i vår 

gemensamma träfflokal. Tänk om jag kunde gå igen.” (Pelle, 85 år). 

 

Den fjärde intervjuade sitter i rullstol på grund av sjukdom. Hon har mycket hjälp dagligen 

och säger sig göra ytterst lite om dagarna. Förut läste hon och löste korsord, men det gör hon 

inte nu. Hon tittar mest på TV. 

 

-”Jag sysselsätter mig inte med någonting. Ingenting, allting har försvunnit. Förut löste jag 

mycket korsord, det har gått bort. Jag kan ta en bok men ”det har blåst iväg” de senaste 

åren. Jag går ner och fikar och så har vi högläsning. Jag brukar titta på TV. Jag träffar 

andra människor här men umgås inte så mycket med dem, jag gör inte det. Jag kommer inte 

utanför mitt hem så mycket.”(Kajsa, 87 år.) 

 

Mat och måltider 

Ett annat tema i samtalet gällde mat och måltider och om den äldre lagar mat själv eller inte. 

Typ av mat den äldre äter och vilka för- och nackdelar som finns med maten togs upp. Den 

intervjuade berättade också  om han/hon äter någon annanstans än på servicehuset. Här ser 

svaren lite olika ut beroende på att någon äter servicehusets mat medan någon får hjälp med 

tillagning i hemmet. En annan äter mat på en intilliggande restaurang. 

 

-” Jag lagar ingen mat, jag äter här. Maten här är blandad. Det är inget fel på maten. Sedan 

beror det på hur hungrig man är. Jag har kommit ifrån det. Jag har tappat 

matlusten.” (Stina, 82 år).  
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En av de äldre är mycket nöjd med servicehusets mat. 

 

-” Jag äter här och är mycket nöjd med maten. De är inte snåla med någonting här. Men nu 

ska de visst gå över till en annan firma.”(Pelle, 85 år). 

 

En annan äter sin mat på en intilliggande restaurang varje dag. 

 

-”Jag lagar inte mycket mat själv. Jag äter på matserveringen som ligger här i närheten. Den 

maten är bra, den smakar ungefär som hemlagat. Maten här på servicehuset är inte lagad 

här, den är beställd. Det är inget fel på servicehusets mat, den duger gott och väl. Jag vet inte 

om servicehusets mat är lika bra som den på matserveringen där jag äter.”(Kalle, 84 år). 

 

En av de intervjuade får hjälp med sin matlagning i hemmet men kan även laga mat själv. 

Hon äter inte av servicehusets mat. 

 

-” Jag kan laga mat själv och värma i mikron. Jag har annars hjälp med matlagning. Det är 

både för- och nackdelar med kosten. Jag tycker inte om maten så mycket, men jag måste ju 

äta på grund av min sjukdom.”(Kajsa, 87 år). 

 

Boende och trivsel 

Den äldre har här berättat om hur han/hon trivs i sin lägenhet. Praktiska detaljer såsom hur väl 

anpassad lägenheten är utifrån den äldres behov har diskuterats. Ett exempel på en väl 

anpassad lägenhet är om lägenheten är handikappanpassad eller inte, om trösklar har tagits 

bort och liknande. De är allihopa nöjda med sitt boende. 

 

-”I början trivdes jag inte alls i min lägenhet. Man måste ju sätta sig in i allting i början och 

jag hade svårt att acceptera det. Nu trivs jag bra. Jag har bott här i fyra år nu.. I lägenheten 

finns inga trösklar, den är en etta med sovrum.  

Den är bra.” (Stina, 82 år).  

 

-” Min lägenhet är jättefin med utsikt över en större gata. Den är handikappanpassad och 

trösklarna är borttagna. Det fungerar bra i lägenheten.” (Pelle, 85 år).  
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-” Jag trivs ganska bra i min lägenhet. Den är på två rum och kök. Den är bra utformad och 

har inga trösklar.” (Kalle, 84 år). 

 

-” Jag trivs bra i min lägenhet. Det är en etta med sovalkov. Den är handikappanpassad på 

ett bra sätt.” (Kajsa, 87 år). 

 

Hälsa, vård- och omsorgssituation och typ av hjälp 

Här har samtalet gällt hälsa, såsom den äldres sömn, den äldres eventuella mediciner och den 

äldres eventuella fysiska handikapp. Den intervjuade berättade också om vilken typ av hjälp 

han/ hon eventuellt har i sin dagliga livsföring. Med hjälp avses hjälp från personalen på 

servicehuset och/eller hjälp av anhöriga eller andra. Här ger berättelserna åter varierande svar 

eftersom de äldre har olika mycket hjälp utifrån sitt eventuella handikapp eller sin sjukdom. 

 

-” Jag äter inga mediciner nu. Handikapp, ja det är väl att jag är stomiopererad. Jag har 

påse på magen. Men det lider jag inte av något vidare som det är nu. Jag sover bra om 

nätterna. Det är nog få människor som sover så bra som jag. Jag tycker jag är lyckligt lottad. 

Det är många som har problem med sömnen. Jag har hjälp från personalen när jag ska till 

olika ställen. Då kommer de och hämtar mig. Om jag ska till fotvården måste jag ha någon 

med mig. Jag hittar inte själv. Jag har städhjälp också.” (Stina, 82 år). 

 

En annan av de intervjuade har på grund av sitt handikapp och sin sjukdom mycket hjälp i 

hemmet dagligen och sitter i rullstol. 

 

-” Jag äter mediciner både på morgonen och eftermiddagen. Det är bland annat mot 

smärtan. Jag bröt lårbenshalsen på tre ställen. Sedan har jag min sjukdom också. Jag har 

hjälp hela dagen med allting. Jag får hjälp med tvättning och rakning och mat.  Jag har hjälp 

med städning av personalen. Även handling och tvättning av kläder. Jag måste ha hjälp till 

och från toaletten också.” (Pelle, 85 år). 

 

En av de äldre har ingen hjälp alls från servicehuset, utan har en dotter som kommer och 

hjälper till.  
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-” Jag mår ganska hyfsat trots att jag är opererad för en allvarlig sjukdom. Jag gjorde illa 

mig i ryggen och den tycker jag är värre, den gör sig alltid påmind. Så jag måste gå med 

rollator tack vare min rygg. Jag har ätit mycket smärtstillande förut, men nästan tagit bort 

alltihop utav det nu. Nu äter jag bara värktabletter två gånger om dagen. Jag får hjälp utav 

min dotter så jag har ingen hjälp från servicehuset. Hon hjälper mig med städning och 

tvättning av kläder.” (Kalle, 84 år). 

 

-” Jag var så pass dålig så att jag inte kunde sköta mig själv. På grund av sjukdomen sitter 

jag nu i rullstol. Jag äter mycket mediciner. Morgon, lunch och kväll. Sömnen, den är väl 

god.  De kommer på morgonen och lagar frukost. De ger mig mediciner och allting. Sedan 

kommer de till lunchen och  hjälper mig med maten. Därefter kommer de och hämtar mig till 

kaffet. Även på kvällen och ibland på natten får jag hjälp. Jag får också hjälp med att klä på 

och av mig. Jag har städhjälp också.” (Kajsa, 87 år). 

 

Relationer till anhöriga och personal 

Här berättade den äldre om kontakten med anhöriga eller vänner. Frågan om den äldres 

möjlighet att behålla sitt umgänge sedan han/hon flyttade till servicehuset togs upp. En del 

har anhöriga som kommer på besök, medan någon umgås mycket med de andra äldre på 

servicehuset. Här kommer alla fram till att deras möjligheter att behålla sitt umgänge sedan de 

flyttade till servicehuset är begränsade av olika anledningar. Den äldre berättade också om 

relationen till personalen på servicehuset samt hur relationen till personalen fungerade. 

 

-” Jag har barn som kommer ibland. Jag har ett här i stan. Det andra barnet bor inte i stan. 

Han hör av sig ibland. Vänner, det har jag här. Gamla grannar har jag haft, men de har 

tunnat ut. Jag vet inte vad som har hänt en man jag brukade umgås med. Han hade dåligt 

hjärta, så jag är lite orolig. Det är inte samma sak som innan jag flyttade hit. Man kan inte 

träffa sina gamla vänner. Relationen till personalen. Ja, den kan  jag inte klaga på. Det finns 

ingen anledning till att klaga på personalen. Som jag förstår så är relationen god.” 

(Stina, 82 år). 

 

-” Jag har inga barn, men en bror. Jag träffar de andra äldre här, jag är rätt så populär.. 

Jag tycker det är svårt att behålla mitt tidigare umgänge. Det är så svårt med alla trappor, 
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jag sitter ju i rullstol. Relationen till personalen. Ja, en del ”hafsar fram”, en del vet vad de 

ska göra”(Pelle, 85 år). 

 

-”Jag har min fru och så har jag min dotter. Jag har umgänget här, vid kafferasterna, vid 

tvåtiden på dagarna. Tisdag till och med fredag. Söndagarna också. Jag känner nog de flesta 

människor som bor här. Jag kan inte behålla det umgänge jag tidigare hade. Inte sedan jag 

gjorde mig av med bilen. Jag kunde inte ha den här. Umgänget blir sporadiskt vad gäller de 

som bor längre bort. De kommer och hälsar på mig ibland. Enligt de personer som har hjälp 

här är det alldeles för lite personal. De har hela tiden dragit in på personalen”(Kalle, 84 år). 

 

-” Mina barn kommer till mig och hälsar på.. Det närmaste umgänget, ja de är döda. Jag har 

bekanta. Antingen ringer jag dem eller så kommer de hit. Personalen tycker jag är väldigt 

duktiga” (Kajsa, 87 år). 

 

Självbestämmande 

Den äldre berättade här om han/hon anser sig kunna påverka sin egen vård- och 

omsorgssituation i den mån som är meningen vad gäller rätten till självbestämmande. En av 

de äldre förstod inte riktigt vad självbestämmande innebär, de andra ansågs sig kunna vara 

med och bestämma över sin egen vård på ett tillfredsställande sätt. 

 

-” Jag kan säga ifrån om det är någonting, men jag har inte haft någon anledning att göra 

det. Jag tycker att det flyter på. Jag har inget att klaga på”(Stina, 82 år). 

 

En man uttryckte sig så här:  

 

-” Ja, självbestämmande, det är väl biståndsbedömaren som bestämmer det och läkarna? Jag 

har bara träffat biståndsbedömaren en gång. Det kan vara svårt när man är gammal att våga 

säga vad man tycker. Många äldre jag har träffat vågar inte säga vad de  

tycker.” (Pelle, 85 år). 

 

En annan av de äldre har bara hjälp av sin dotter men fick ändå frågan om han tyckte att han 

kunde bestämma över sitt liv på servicehuset. 
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-” Jag kan bestämma över mig själv. Det är ingen som lägger sig i vad jag  

gör.” (Kalle, 84 år). 

 

En kvinna med mycket hjälp från personalen tycker inte att det är några problem vad gäller 

rätten att få vara med och bestämma över sin vård. 

 

-” Om det inte blir som jag har tänkt mig, då säger jag till.” (Kajsa, 87 år). 

 

Vård- och omsorgssituationen i allmänhet 

Intervjuerna avslutades med att den äldre fritt fick berätta om sin vård- och omsorgssituation 

överlag och vad som var positivt respektive negativt. Eventuella önskemål från den äldres 

sida togs slutligen upp.   

 

En kvinna tog upp detta med ensamhet hos äldre personer och vad hon själv tycker om att 

vara ensam. 

 

-” Jag har ingenting emot att vara ensam heller. Jag kan vara ensam, jag sitter och tänker. 

Jag kan anpassa mig. Man får ta människor som dom är, för dom är lite olika. Det går inte 

att göra om dem.” (Stina, 82 år). 

 

En av de andra intervjuade berättar om sin vård- och omsorgssituation och vad han har för 

önskemål. Han har tidigare levt ett mycket aktivt liv, innan han hamnade i rullstol. 

 

-” Som det är nu så måste jag ha hjälp med allting. Jag vill kunna själv, till exempel gå på 

toaletten. Ta mig ur sängen. Allt tar så lång tid. Jag vill ha mer gymnastik och träning. Tänk 

om jag kunde gå själv.”( Pelle, 85 år). 

 

En annan har mycket att säga om dagens äldreomsorg överhuvudtaget. 

 

-” Förr hade vi ganska mycket aktiviteter här medan det fanns personal. Till exempel gjorde 

vi utflykter. Jag vill komma ut mer. Men mer personal kostar ju pengar. Och de ska spara 

miljoner och det tas av dem som inte kan demonstrera. Vi kan ju inte tala för oss. Vi kan inte 

strejka. Det verkar idag som om man helst vill bli av med åldringarna. För man hör ju ofta 
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hur mycket vi kostar. Det är så dyrt allting. Det går på skatterna. Men vi har ju betalat för 

våra föräldrar och de hade det ganska bra. Min far blev 99 år.” (Kalle, 84 år). 

 

En kvinna är ytterst nöjd med sin situation. 

 

-” Jag har inga önskemål. Det är bra som det är. Jag kan inte tänka mig något 

bättre.” (Kajsa, 87 år). 

 

7. Analys 
Vardagen på servicehuset 
I resultatet av undersökningen kom en del intressanta uppgifter fram. Redan i det första temat, 

som är aktiviteter, kunde vi se att de äldre försökte och ville kunna sysselsätta sig med 

någonting om dagarna. Alltså vikten av att ha någonting att göra oavsett hur frisk, sjuk eller 

handikappad man är kommer fram. I Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 5 står att: 

4 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo      

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 

med andra. 
Således kan vi se vikten av att ha en meningsfull vardag där man som äldre måste fås 

möjlighet att bland annat sysselsätta sig. En av kvinnorna i undersökningen läste exempelvis 

mycket och löste korsord. Hon satt också och pratade med andra äldre dagligen. Den andra 

kvinnan ansåg sig göra ingenting om dagarna. Hon sa att hon läste förut, men inte nu längre. 

Hur de äldre ser på sig själva och sin vårdsituation, vad de gör av sin vardag är bestämt av hur 

de tänker och vad de gör med sina tankemönster. Kvinnan som inte aktiverade sig, hur tänkte 

hon kring sin situation? Skulle ett annat sätta att tänka kunna ändra hennes vardag, så att hon 

exempelvis började läsa igen? (Hon hade alltså inget fel på synen, eftersom hon tittade på TV 

varje dag). Männen i undersökningen aktiverade sig varje dag. En delade ut tidningar och 

besökte sin fru, den andra hade gymnastik varje dag och träffade andra äldre. Här vill jag 

knyta an till Tornstam (2001:175-177) som diskuterar disengagemang kontra aktivitet hos 

äldre. Är det aktivitet eller disengagemang som skapar välbefinnande när man är gammal? 

Kognitiva psykologer menar att våra tankar styr vårt beteende, att det sker ett växelspel 

mellan tankar och känslor. Är man tillfreds med att inte aktivera sig kanske just detta 

disengagemang får just den människan att må bra. Därför blir detta beteende något positivt. 

Är aktivitet något som är viktigt för välbefinnandet försöker man i möjligaste mån aktivera 
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sig. Detta då positiva beteende skulle alltså kunna innebära att man har en positiv syn på 

tillvaron, tänker positivt och därmed känner välbefinnande. 

 

Mat och måltider 

Det andra temat, som är mat gav lite olika svar som vi har kunnat se. Vikten av en god och 

näringsrik mat oavsett om man är ung eller gammal är något de flesta känner till. 

 

Mattsson Sydner (2002:195) skriver i sin doktorsavhandling att det inom äldreomsorgen finns 

konflikter vad gäller maten. Både människor som arbetade inom äldreomsorgen och de äldre 

själva var med i denna studie. Alla hade olika åsikter bland annat beroende på generation och 

kultur. Vikten av en näringsrik och god mat för de äldre var tydlig. Vad som också kom fram i 

denna studie var att de äldre själva hade små möjligheter att själva välja den mat de ville ha 

(Ibid.,:177-178). 

 

En man i min undersökning tyckte att maten på servicehuset var bra och att de inte var snåla 

med någonting. Den andra mannen åt på en intilliggande restaurang då han inte var säker på 

om servicehusets mat, vilken han hade prövat, var lika bra. Han ansåg att restaurangens mat 

smakade som hemlagat. Kvinnorna var båda två ointresserade av mat. En hade tappat 

matlusten. Om de skulle få den mat de själva önskar, skulle då aptiten komma tillbaka? Har 

deras tänkande kring mat påverkats av dåliga erfarenheter av mat? Har de förstått vikten av en 

näringsrik och välsmakande mat? Ur ett kognitivt perspektiv skulle man kunna ändra på dessa 

äldres syn på mat och få dem att hitta tillbaka till lusten att äta god mat i sällskap med andra. 

Hur själva matsituationen ser ut blir naturligtvis också av vikt här. Att äta i samvaro med 

andra kanske kan vara en lösning för den som äter ensam och/eller har tappat matlusten. Här 

skulle jag sedan vilja vända på analysen och se den från ett annat håll. Det skulle också kunna 

vara så att man som äldre har försämrad smak och att man därför har tappat intresset för att 

äta. Själva matsituationen där man äter i samvaro med andra kanske inte alltid är så positiv. 

Kanske har man svårt att tycka att det är trevligt att sitta med andra som kanske spiller och 

har svårt att äta av olika anledningar. Det är ju en situation som det inte är så lätt att ”tänka 

positivt” kring.  

 

Boende och trivsel 
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Nästa tema i undersökningen var boendet. De äldre var alla nöjda med sina lägenheter och 

tyckte att lägenheterna var väl anpassade efter deras respektive behov. I de flesta lägenheterna 

var exempelvis trösklarna borttagna för att de äldre skulle kunna ta sig fram obehindrat. De 

äldre sa också att de trivdes bra i sina lägenheter. De äldre hade positiva tankar kring sin 

boendesituation, vilket kan vara en viktig del för att kunna trivas och må bra i sin 

vårdsituation. I Socialtjänstlagen (2001:453) 5 § andra stycket står att: 

”Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

människor som behöver särskilt stöd”. Alltså är en väl anpassad lägenhet av största vikt för att 

täcka den äldres behov. Vad jag finner intressant är hur de äldre själva tänker kring vad som 

är trivsel i själva boendet. Att kunna bo i sin egen lägenhet, med egna saker samtidigt som 

lägenheten är utformad för att passa den enskilde individens behov, är det den optimala 

trivseln? Kognitiva psykologer skulle mena att vi kan lära oss att trivas med vår situation om 

vi lär oss tänka nytt och därmed ändra vårt invanda tankemönster. I detta med boende skulle 

jag själv vilja påstå, för att vara kritisk till det kognitiva perspektivet, att det blir svårt att 

tänka positivt om man inte är nöjd med sitt hem.  

 

Hälsa, vård- och omsorgssituation och typ av hjälp 

Ett ytterligare tema var de äldres hälsa, där de också tillfrågades om vilken typ av hjälp de 

hade. Tornstam (2001:179) skriver om ”gott åldrande” eller ”god anpassning”. Gott åldrande 

kan karakteriseras som ”lycka”, ”positiv självuppfattning”, ”självförverkligande” och ”inre 

tillfredsställelse”. Det goda åldrandet kan då uppnås på följande sätt: 

• Personlig anpassning. Detta innebär individens anpassning till det omgivande samhället. 
• Social och samhällelig anpassning, som innebär samhällets anpassning till individen och 

den sociala förändringen.  
I de flesta gerontologiska undersökningar är det hur individen upplever sin situation som  

 

används när man har velat avgöra graden av ”gott åldrande” eller anpassning  

(Tornstam, 2001:179). De äldre i denna c-uppsats undersökning hade olika typer av 

handikapp, eller nedsatt  funktionsförmåga. Två satt i rullstol och de andra gick med rollator. 

De hade olika mycket hjälp från personalen. En hade hjälp från anhörig i stället för hjälp av 

personalen. De äldres syn på sitt eventuella handikapp kom fram. En kvinna hade, som hon 

sa, lätt för att anpassa sig efter situationen och kände sig till exempel inte besvärad av att hon 

var stomiopererad. Den ena mannen satt i rullstol och hade i sin tur svårt att anpassa sig till 
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livet i rullstol. Han ville gärna kunna gå igen och uttryckte otålighet över att allt tog sådan tid 

numera. Kvinnan som satt i rullstol tänkte positivt kring sitt liv i rullstol, och hade anpassat 

sig till sin situation. Vikten av att kunna anpassa sig som människa blir här tydlig. Kan den 

äldre också tänka positivt kring sin vård- och omsorgssituation och hälsa blir vardagen lättare. 

Ur kognitivt perspektiv kan vi förmoda att det är av vikt hur vi tänker och känner kring detta. 

Men om man inte kan tänka positivt kring sin egen vård- och omsorgssituation? Är lösningen 

verkligen att tänka nytt och positivt? Samtidigt som jag förespråkar det kognitiva perspektivet 

i denna undersökning är jag också kritisk till det. Den som har så att säga anpassat sig till sin 

situation, tänker den människan verkligen annorlunda än den som vägrar anpassa sig och 

spjärnar emot? Hur skulle det bli om de äldre, i stället för att anpassa sig gjorde revolution 

och krävde att få leva ett bättre liv? Gör äldre det? Vågar de protestera? Kognitiva psykologer 

skulle säga att anpassningen är ett beteende följt av positiva tankar. Jag skulle vilja säga att en 

del äldre kanske inte har så mycket val. De har kanske anpassat sig för att de måste. Mannen 

som satt i rullstol hade inte anpassat sig till sin situation, han ville ju så gärna kunna gå igen. 

Kognitiva psykologer återigen, skulle förmodligen mena att han hade negativa, kanske till och 

med destruktiva tankar om sig själv och sin situation. 

 

Relationer till anhöriga och personal 
Ett annat tema var relationer. De äldre hade allihopa anhöriga eller vänner som de träffade 

eller ringde till. De äldre fick också berätta om sin relation till personalen. De var allihopa 

nöjda med personalen, vilket de starkt ville betona under intervjuerna. Hur viktigt är det då att 

en äldre person har exempelvis anhöriga som han/hon kan träffa? Ensamhet hos äldre är något 

som tagits upp av en del forskare. Tornstam (2001:157) menar att innebörden av att ha ett 

fåtal sociala kontakter inte behöver vara att man för den skull måste uppleva en inre känsla av 

ensamhet. Detta var ingenting som de äldre i min undersökning uttryckte. En kvinna sa till 

exempel att hon inte hade någonting emot att vara ensam. Därför blir min fråga hur viktigt det 

egentligen är att äldre har anhöriga omkring sig. Är det olika från person till person? 

Kognitiva psykologer hävdar att det är vårt sätt att uppfatta och tolka situationer som avgör 

hur vi kommer att reagera rent känslomässigt. En människas känslomässiga reaktioner 

orsakas av hennes sätt att tänka, inte av yttre omständigheter (Levander, 1998:58).  

 

Kvinnan som inte hade någonting emot att vara ensam, sa under min intervju att hon sitter och 

tänker i sin ensamhet. Jag upplevde henne som en människa som kunde se möjligheterna i en 
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situation. Denna kvinna tänkte positivt kring detta att vara ensam, kanske det var något som 

hon rent av behövde? Hon upplevde inte de inre ensamhetskänslor som Tornstam (2001:157) 

talar om.  

 

Så till de äldres vikt av att ha en god relation till personalen. Ingen av de äldre hade något 

negativt att säga om personalen. Hur viktig är den relationen? Detta har det skrivits om i 

tidigare forskning. Heggeman och Thomas (1989:90) ger exempel på att personalen kan fylla 

en social funktion. Vikten av att ha samma person som kommer och att ha någon att prata om 

allt med kommer fram i den studien (Ibid.:80). Om vi då återknyter till det kognitiva 

perspektivet kan vi analysera detta som att den äldres tankar kring relationen till personalen 

blir viktig. Hur de tänker och ser på relationen kanske styr relationen till personalen. 

Levander (1998:59) skriver att våra uppfattningar grundas i religion och kultur, av vårt sätt att 

leva och vårt invanda sätt att betrakta vår verklighet. Kognitiva psykologer menar att tanken 

kommer före känslan och att man då kan söka sig bakåt till de grundläggande tankarna som 

skapar en känsla (Ibid.:60). En annan fråga som ställdes under mina intervjuer var 

möjligheten för de äldre att behålla sitt umgänge sedan de flyttade till servicehuset. De sa alla 

att möjligheterna nu var begränsade. Ändå kunde de förstå varför det hade blivit så och deras 

tänkande kring detta var ändå positivt. 

 

Självbestämmande 

Nästa tema i undersökningen tog upp självbestämmande. Om de äldre tyckte att de själva 

kunde vara med och bestämma kring sin egen vård- och omsorgssituation. Alla utom den ena 

av männen visste vad självbestämmande var. De tyckte att de kunde tala för sig och säga ifrån 

om de inte var nöjda med något. Mannen som inte visste vad självbestämmande innebär fick 

detta förklarat. Heggeman och Thomas (Ibid.:38-39) skriver om detta och ger flera exempel 

på  

de äldres syn på självbestämmande och bristen på sådant. Detta kan jämföras med Szebehelys 

(1995:206-209) undersökning som visar att det fanns hinder i organisationen för de äldre att 

få den hjälp de ville ha och också hinder för att kunna påverka hjälpen själva. Arbetsvillkoren 

hindrade ibland vårdbiträdet från att ge den hjälp som svarade mot de äldres förväntningar. 

Här vill jag åter knyta an till det kognitiva perspektivet och vårt tänkande. Hur tänker de äldre 

kring sitt självbestämmande? En av de äldre menade ju att det kan vara svårt att säga ifrån. 

Styr de äldres tankar deras svårigheter att säga ifrån? Skapar deras grundläggande tankar en 
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känsla av hopplöshet eller rädsla för att det får negativa konsekvenser för dem själva om de 

säger ifrån? Har man exempelvis en gång fått dåliga erfarenheter av att man har sagt ifrån, 

kanske man inte vågar göra det igen. Man har fastnat i ett tankemönster och ett beteende som 

är svårt att bryta, skulle kognitiva psykologer påstå.  

 

Detta med självbestämmande är viktigt. Att själv få vara med och bestämma över sin situation 

är det något som efterlevs i praktiken? I den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken 

(prop. 1997/98:113) står i den första punkten att äldre skall…..”ha inflytande i samhället och 

över sin vardag”. I Socialtjänstlagens mål står att: ”verksamheten skall bygga på respekt för 

människans självbestämmande och integritet” (Sol kap 1 1 § tredje st.). Den äldre som inte 

kan säga ifrån, vem för dennes talan och vem vet egentligen vad som är bäst för de äldre? Här 

tycker jag att det kognitiva perspektivet blir intressant. Har de äldres grundläggande 

uppfattningar styrt både deras tolkningar och observationer och därmed fått dem bekräftade 

av tidigare erfarenheter? Vad hände den gången den äldre exempelvis sa ifrån och uttryckte 

sin åsikt och kanske också sitt missnöje? Om ingen då lyssnade till den äldre kanske en känsla 

av vanmakt föddes och det kändes hopplöst att uttrycka sin åsikt i fortsättningen. Kanske 

ledde uttrycket av missnöje till en konflikt med personalen. Ur kognitivt perspektiv kan man 

analysera detta som att ett visst tankemönster och beteende är svårt att bryta och bör kanske 

brytas, om detta en gång har skapat problem eller blivit ett hinder på något sätt.  

 

Vård- och omsorgssituationen i allmänhet 

Den sista punkten i min undersökning tog upp reflektioner och tankar som de äldre hade kring 

sin vård- och omsorgssituation i stort. Också deras eventuella önskemål togs upp. De hade 

alla viktiga saker att säga. En av de äldre var helt nöjd med sin situation. En annan var 

besviken på hur äldre idag behandlas. Han tyckte inte att äldrepolitiken gagnar de äldre. Han 

menade att äldre inte kan tala för sig, och att man ofta får höra hur mycket äldreomsorgen 

kostar. En annan sa att man får ta människor som de är, för de är olika. Wikander (1995:169-

170) skriver om ålderdomen och att det förekommer individuella variationer. Det finns äldre 

som är nöjda med sin situation, medan andra inte har något positivt att säga. Wikander menar 

att det är viktigt att komma i kontakt med just dessa personer. Kanske har denna person 

mörka tankar, exempelvis kring döden. Äldre människor har var och en sin egen historia, 

även om de har många gemensamma drag. Vad kan vi göra för dessa äldre? Att lyssna och 

finnas till hands och ställa frågor är exempel på vad vi kan göra, menar Wikander.  
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Att reflektera och tänka kring sin vård- och omsorgssituation tror jag är viktigt. Oavsett om 

man som äldre har svåra tankar kring döden eller inte så tror jag att detta delvis styr vardagen 

och den egna synen på vård- och omsorgssituationen. Om jag får vara kritisk till det kognitiva 

perspektivet och även till Wikander (1995:169-170.) så vill jag vända på det hela. Är det inte 

helt naturligt att ha både positiva och negativa tankar när man är gammal? Är inte tankar 

kring döden något helt naturligt? Jag tror inte att man ska tänka annorlunda kring detta. 

Kanske till och med de tankar man har är något som behövs, något man kan använda sig av på 

ålderns höst. Vi människor tar dagligen emot både positiva och negativa tankar. Kanske är det 

något vi måste lära oss att stå ut med? 

 

Öhlander (1991:63-65) skriver om den fas i livet som kallas ålderdomen. Han skriver att vi i 

den industrialiserade västvärlden exempelvis inte har kollektiva ritualer som skapar mening åt 

den äldre. Han menar att ritualer hjälper den äldre att skapa en meningsfullhet med existensen 

i livets slutskede. Omsorgssituationen har, menar han för den äldre kollektiva ritualer som är 

en kommunicerande länk mellan den äldre och vårdbiträdet.  

 

8. Diskussion 
Vikten av att ha en meningsfull vardag som äldre är, som tidigare nämnts, något som står i 

Socialtjänstlagen (2001:453 kap 5 § 4). Tre av de äldre jag intervjuade aktiverade sig och en 

ansåg sig göra i princip ingenting om dagarna. I SoL (Ibid.) står att de äldre måste ges 

möjlighet att bland annat ha en aktiv och meningsfull vardag i gemenskap med andra. Här 

menar man alltså att en aktiv vardag med sysselsättning innebär en meningsfull vardag. Detta 

är mycket intressant tycker jag. Ska verkligen äldre aktiveras och i vilken utsträckning? Vem 

är det som bestämmer vad som är en meningsfull vardag? Är det inte de äldre själva? 

Självklart förstår jag att det är positivt med aktiviteter oavsett om man är gammal eller ung, 

men det måste vara något som individen väljer själv.  

 

Hur är det då för de äldre som inte kan tala för sig och uttrycka sin mening? Här är det ju 

andra som bestämmer över den äldres vardag. Får äldre möjlighet att aktivera sig om dagarna 

och i så fall på vilket sätt? Under mina intervjuer förvånades jag över att en av kvinnorna inte 

gjorde någonting om dagarna. Detta var, om jag förstår saken rätt, något hon var ledsen över. 

Vad hade man kunnat göra för henne och varför hade ingenting gjorts? Ges äldre möjlighet 
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till att exempelvis komma ut i naturen idag? Att få komma ut och få frisk luft torde vara något 

som de flesta tycker om. Men, återigen vem ska bestämma detta? Jag tror att det är brist på 

resurser som gör att en del äldre kanske inte kommer ut på exempelvis promenad idag. Det 

finns helt enkelt ingen tid för detta. Vad som är intressant är den kvinna jag intervjuade som 

tyckte om att göra ingenting, bara sitta och tänka. Hon behövde inte aktivera sig för att känna 

sig tillfreds med tillvaron. Lyssnar vi på de äldre och hur efterlevs egentligen de mål som 

finns för äldrepolitiken idag? Vem bestämmer vad som är bäst för de äldre som har svårt att 

tala, men är rörliga? Vem vet deras önskemål? 

 

Så till ämnet mat för de äldre. De två kvinnorna i min undersökning var båda ointresserade av 

mat, en hade tappat matlusten. Vad kan detta bero på? Kan det ha med åldern att göra eller 

kanske själva matsituationen? Männen var båda nöjda med den mat de åt. Hur ska vi kunna 

hjälpa dessa äldre som har svårt för att äta? Att förändra själva matsituationen, hjälper det? 

Om det är åldern som gör att de har tappat matlusten för att deras smaklökar har försämrats, är 

det något vi kan göra åt? Detta får förbli en öppen fråga och ett problem. När jag arbetade 

som vårdbiträde hade jag dagligen äldre som hade svårt för att äta, inte ville äta. Jag prövade 

allt från servicehusets mat till mat från en intilliggande restaurang. Ingenting hjälpte och jag 

var så orolig för deras hälsa, de fick ju knappt i sig ordentligt med mat. Det blev 

näringsdrycker hit och dit och vitaminer med mera med mera. Listan kan göras lång. Jag tror 

maten är extra viktig när man är gammal och framförallt när man äter flera mediciner, som 

många äldre gör idag. 

 

Så till boendet och hur de äldre trivdes i sin vardag. De var nöjda med sitt boende och trivdes 

allihop i sina lägenheter. Hur viktig är känslan av hemtrevnad när man är gammal? Jag tror 

det är oerhört viktigt. Jag vill knyta an till hur det var när jag arbetade då exempelvis mattor 

togs bort för att det skulle vara lättare att städa. Det var en ständig konflikt här. Samtidigt som 

de äldre naturligtvis måste få ha möbler och mattor i sin lägenhet var det ibland svårt för oss 

att städa. Deras hem var vår arbetsplats, så hur skulle vi göra? De äldre som inte kunde tala 

för sig fick tyvärr finna sig i att diverse möbler togs bort trots att anhöriga inte ville detta. Vår 

arbetsmiljö var alltså viktigare än de äldres hemtrevnad. Detta kan man ha mycket åsikter om. 

Jag hade dåligt samvete för att en del lägenheter såg helt kala och allt annat än hemtrevliga ut 

utan mattor och ytterst lite möbler. Om målet idag är att äldre ska kunna bo hemma så länge 

som möjligt och få hjälp av hemtjänst måste ju tanken bakom vara att man mår bäst i sitt eget 
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hem när man är gammal. På servicehus har man de möbler som får plats från det egna 

hemmet när man flyttar in. Känslan av hem är alltså viktig när man bor på servicehus. Vikten 

av att trivas i sitt boende när man är gammal kom fram i min undersökning. Men om man nu 

inte trivs i sin lägenhet, vad kan det bero på? Är det omställningen från hemmet till 

servicehuset eller har man svårt att anpassa sig efter rådande situation? Det kan vara både och 

tror jag. 

 

En annan viktig del i de äldres liv var hur de såg på sin egen vård- och omsorgssituation och 

hur de mådde fysiskt och psykiskt. De jag intervjuade hade alla utom en anpassat sig till sin 

vård- och omsorgssituation och kände sig tillfreds trots fysiska handikapp. Mannen som hade 

svårt att anpassa sig ville så gärna kunna gå igen. Han tyckte att livet i rullstol var svårt. Hur 

viktigt är det då att man kan anpassa sig till den situation man befinner sig i och måste man 

anpassa sig? Jag tänker att det kan vara bra om man kan anpassa sig samtidigt som det känns 

som ett ganska stort krav på en gammal människa som har sina krämpor. Man måste kanske 

inte anpassa sig, frågan är vad som händer om man protesterar och säger ifrån och exempelvis 

kräver mera aktiviteter än man får? Mannen som satt i rullsol sa att han ville ha mera 

gymnastik, alltså mera aktivitet i sitt liv. Varför fick han inte det? Han kanske skulle kunna 

anpassa sig bättre om han också fick den hjälp han så gärna ville ha. Om nu anpassning är 

viktigt, vilket kanske kan diskuteras. 

 

Vad som också kom fram i min undersökning var de äldres relationer till anhöriga och 

personal. Om de hade anhöriga och om de träffade dem diskuterades. Alla i min undersökning 

hade kontakt med anhöriga i mer eller mindre utsträckning. Umgänget hade däremot minskat 

med åren då många vänner exempelvis hade gått bort. Relationen till personalen var mycket 

god för tre av de intervjuade. En av de intervjuade tyckte att en del i personalen ”hafsar fram” 

medan de andra ”vet vad de ska göra”. Vikten av personal som de äldre trivs med och har en 

bra relation till torde vara centralt i äldreomsorg. Hur ska de äldre annars kunna trivas och må 

bra i sin vardag? Vad som också kom fram i min studie var att de äldre alla ansåg att deras 

umgänge med de vänner som fortfarande fanns kvar i livet hade minskat sedan de flyttade till 

servicehus. De hade nu svårt att ta sig ut och hälsa på sina vänner av olika anledningar. En av 

anledningarna var att de nu bodde långt ifrån sina vänner, en annan att de sällan kom ut 

numera. Varför de äldre sällan kom ut är något jag aldrig riktigt fick svar på. Kanske var det 

så att det inte ingick i den hjälp de äldre hade. Detta förblir obesvarat. Vikten av att ha ett 
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socialt liv som äldre är intressant att fundera över. Det har diskuterats i media om den 

ensamhet som finns hos många äldre. Är det helt enkelt så att de äldre inte är beviljade av 

kommunen att till exempel få komma ut och promenera, att få chans att resa och hälsa på 

anhöriga?  

 

Om de äldre ansåg att de själva kunde vara med och bestämma kring sin egen vårdsituation är 

något centralt och detta var en av mina frågeställningar. I den Nationella handlingsplanen för 

äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) står i den först punkten att äldre skall…..”ha inflytande i 

samhället och över sin vardag”. I Socialtjänstlagens mål står att: ”verksamheten skall bygga 

på respekt för människans självbestämmande och integritet” (Sol kap 1 1 § tredje st.). En av 

de äldre i min studie visste inte riktigt vad självbestämmande innebar, han trodde att läkaren 

och biståndsbedömaren var de som bestämde detta. Kanske han missuppfattade mig under 

intervjun på något sätt. Jag kan hur som helst inte dra några slutsatser kring just detta. De 

andra äldre i min undersökning var nöjda och sade att de kunde säga ifrån om det var något de 

inte var nöjda med. Hur mycket lyssnar man på de äldre idag när deras hjälpinsatser ska 

bestämmas? Är biståndsbedömaren den som slutligen vet vad som är bäst för de äldre? Vem 

för den äldres talan om han eller hon inte kan uttrycka sig? Återigen vill jag ställa frågorna: 

vem vet de äldres bästa och följer man den nationella Handlingsplanen för äldrepolitiken 

(prop. 1997/98:113) idag? Följer man Socialtjänstlagens mål (Ibid.) och paragrafer?  

 

Till sist fick de äldre reflektera fritt kring sin situation och uttrycka sina önskemål. En av de 

äldre ville ha mer gymnastik, en sa att man får ta människor som de är för de är olika. En 

annan ansåg inte att dagens samhälle gagnar de äldre. Han tyckte att vi bara får höra hur 

mycket äldreomsorgen kostar. Han sa också att äldre själva inte kan gå ut och demonstrera. Så 

hur ska vi lösa detta med de äldres situation? Vem för deras talan? Hur går det för de äldre 

som exempelvis inte har några anhöriga alls som kan hjälpa dem att prata med 

biståndsbedömare och läkare? Känner dessa äldre till att det exempelvis finns en 

Äldreombudsman? Känner de till att Röda Korset finns? Många är de frågor jag har kring hur 

en bra äldreomsorg ska vara. Hur är den optimala äldrevården, och slutligen vem vet de äldres 

bästa? 

 

Syftet med denna uppsats var att  lyfta fram några äldre människors syn på sin vård- och 

omsorgssituation. Jag har försökt att göra just detta i möjligaste mån. Förutom detta var min 
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vision också att försöka ta reda på om Socialtjänstlagen och den Nationella handlingsplanen 

för äldrepolitiken är något som fungerar och efterlevs i praktiken. Jag har mina funderingar 

kring detta som vi har kunnat se.  

 

Så till något annat. Är det sanningen jag har fått fram? Jag tycker att svaren från de äldre är 

motsägelsefulla. De uttryckte allihopa att de inte hade någonting att klaga på samtidigt som de 

inte alltid exempelvis var informerade om självbestämmande eller inte riktigt visste vad det 

var. Det var ju också bara en person som sa sig vara helt nöjd med maten på servicehuset. En 

annan åt ju inte servicehusets mat och de andra två hade ju tappat aptiten. Det första de äldre 

uttryckte var att de inte hade något att klaga på. Jag undrar vad detta kan bero på? Trodde de 

kanske att jag skulle göra någon slags kvalitetsmätning? Hur som helst så fick jag svar på 

mina frågor även om jag inte är helt säker på att jag har fått fram sanningen om hur de äldre 

verkligen såg på sin vård- och omsorgssituation. 

 

Något annat som jag finner intressant är urvalet av de äldre. Det var ju personalen som valde 

de äldre som jag intervjuade. Hur påverkade detta resultaten? Hade jag fått helt andra svar om 

jag själv hade valt intervjupersoner eller låtit slumpen avgöra vilka som skulle bli 

intervjuade? 

Två av de intervjuade hade ju dessutom blivit intervjuade förut och blev också tillfrågade av 

personalen på grund av deras tidigare erfarenhet av att bli intervjuade.  

 

Valet av det kognitiva perspektivet kanske inte var ett helt lyckat val för denna undersökning. 

Är det verkligen så att våra tankar och känslor styr vårt beteende? Ska man verkligen tänka 

nytt när man är gammal och hur påverkas vi egentligen av våra ibland negativa tankar? Måste 

vi inte få ha både positiva och negativa tankar? Är inte dessa tankar något helt naturligt som 

måste få finnas där? Detta är intressant att fundera över. Andra teorier hade kunnat ge helt 

andra aspekter på äldres vård- och omsorgssituation idag. Ändå har det varit mycket 

intressant att analysera utifrån det kognitiva perspektivet, det har gett mig många tankar och 

reflektioner kring äldre och deras situation.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att få se mera undersökningar kring äldres syn på sin vård- och 

omsorgssituation. Intressant vore också att undersöka om exempelvis rätten till 
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självbestämmande efterlevs i praktiken. Intervjuer med ett stort antal äldre i både Stockholm 

och i övriga landet skulle vara mycket intressant. Jag saknar de äldres röst i samhällsdebatten 

och hoppas på fler intervjuer och dokumentärer om äldre där de själva är intervjuade.   
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Intervjuguide     
 
Introduktion 
Uppsatsens syfte att lyfta fram de äldres röst. Mitt intresse av äldreomsorg. 
Information om sekretess. 
 
1. Aktiviteter 
Sysselsättning. Vardagen. Möten med andra. Vistelser utanför hemmet? 
 
2. Mat 
Egen matlagning eller ej 
Typ av kost 
För och nackdelar 
 
3. Boendet 
Trivsel 
Praktiska frågor 
 
4. Hälsa 
Allmänt. Sömn. Medicin. 
Fysiskt handikapp eller liknande 
 
5. Relationer 
Anhöriga och andra 
Personal 
Möjligheter att behålla sitt umgänge (vänner och släktingar) 
 
6. Självbestämmande 
Egen påverkan av vården 
 
7. Vård- och omsorgssituationen i allmänhet 
Vård- och omsorgssituationen 
Vardagen på servicehuset 
 
Avslutning 
Tacka 
Fråga om IP vill läsa uppsatsen 
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