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Sammanfattning 
I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. 
Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala 
situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett 
livsloppsperspektiv. Som metod har den kvalitativa halvstrukturerade intervjuformen används 
för att kunna fokusera på enskilda individer. Fyra stycken ensamboende pensionärer har 
intervjuats och resultatet av intervjuerna har framlagts i studiens empiri och slutdiskussion. 
 Resultaten visar att de pensionärer som intervjuades i denna studie upplevde sina 
respektive sociala situationer som goda i och med att samtliga fann gemenskap och hade ett 
socialt umgänge med familjemedlemmar och övrig släkt samt med grannar och andra vänner. 
Gemenskap kunde också uppstå genom intressen, hobbys och ideell verksamhet. Umgänge 
och gemenskap med andra yngre generationer upplevdes som positivt och skedde främst inom 
familj eller släkt. Samtliga informanter var även positiva till generationsöverskridande 
verksamhet för äldre och barn även om ingen av dem sade sig vara personligt intresserade. 
 
Nyckelord: Pensionär, äldre, ensamhet, delaktighet, gemenskap, generation, 
generationsöverskridande, livslopp, relation, utbyte, barn, socialpedagogik, socialgerontologi. 
 

Förord och Tack 
Att för en stund få agera forskare var något jag hade sett fram emot med blandade känslor. 
Dels fanns det en iver om att äntligen få göra det stora avslutande arbetet, det som flera kurser 
innan var inriktade på och som många pratade om, dels en nervositet om att det kanske skulle 
vara en övermäktig uppgift. För mig personligen handlade det mot slutet mest om det 
sistnämnda: skulle jag verkligen kunna genomföra detta, bli färdig och få godkänt? Under 
utbildningen till Socialpedagog har jag lärt mig massor och blivit bättre på mycket men det 
har varit en tuff period med en likaledes tuff avslutande uppgift. Jag hoppas att läsaren finner 
studien intressant och att den kan generera inspiration till ytterligare studier och forskning. 
  
 Tack! till mina informanter för att Ni svarade på mina frågor och gav en inblick i ert 

liv; till min handledare Magnus Broström för ditt stöd och dina kommentarer; till 
samtliga lärare, föreläsare, seminariehållare och klasskompisar på det 
Socialpedagogiska programmet för en lärorik och inspirerande tid på Högskolan Väst i 
Trollhättan. 
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Inledning 
Pensionärer beskrivs ofta som en grupp i samhället där den upplevda ensamheten är vanlig. I 
olika sammanslutningar som Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) (2017) och 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) (2017) menar man att ensamheten är ett problem som 
behöver belysas och åtgärdas. Bland annat skriver RPG:s tf. förbundsordförande Monica 
Blomberg i en debattartikel publicerad i tidningen Dagen (3/1-2017) att ”de äldre behöver 
gemenskap”. Även PRO:s ordförande Christina Tallberg har i en debattartikel publicerad i 
tidningen Expressen (1/8-2016) uttryckt att ”Vi måste bryta de äldres ensamhet”. 
 Tidigare studier och undersökningar som ”Sociala relationer, kontakter och umgänge 
2012–2013” från Statistiska centralbyrån (SCB) (2017) visar också att en hög andel äldre är 
socialt isolerade och känner sig ensamma. I artikeln ”Var tredje äldre bor ensam” på SCBs 
hemsida framgår att antalet ensamboende äldre i Sverige också ökar. 
 Att vara eller känna sig ensam kan beskrivas som en social situation där individen inte 
känner sig hemma, vilket i sin tur riskerar att leda till särbehandling och ett ofrivilligt 
utanförskap (Sunesson 2013). Delaktighet och gemenskap kan sägas vara den upplevda 
ensamhetens motsatser och skulle därmed också kunna vara ett bättre alternativ till olika 
former av verklighetsflykt eller inåtvändhet som annars tenderar till att vara mindre lyckade 
försök att lindra ensamhetskänslor (Tornstam 2010). 
 Upplevd ensamhet är ett socialt problem som uppmärksammats på många håll. 
Socialpedagogik och socialgerontologi är som jag ser det en bra grund och utgångspunkt för 
att närma sig detta ämne. Det jag har intresserat mig för och som bildar bakgrund till denna 
studie är alltså upplevelser av ensamhet, delaktighet och gemenskap, samt av umgänge mellan 
generationerna. Med dessa beskrivningar i åtanke och efter att under utbildningen till 
socialpedagog ha gått en kurs i socialpedagogiskt arbete med äldre bestämde jag mig för att 
fördjupa mig i hur några ensamboende pensionärer såg på sin sociala situation och hur de 
upplevde sin vardag. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala 
situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett 
livsloppsperspektiv. 
 

Frågeställning 
• Hur upplever en ensamboende änkling/änka och pensionär sin sociala situation? 
• Vilka är erfarenheterna, behoven och möjligheterna till umgänge och gemenskap med 

andra yngre generationer, framför allt barn? 
• Vad anser man om generationsöverskridande verksamhet mellan äldre och barn? 
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Avgränsning 
Denna studie avser att belysa och ytterligare bidra med kunskap kring sociala behov och 
samspel mellan generationer utifrån äldres perspektiv. Vilket innebär att barnperspektivet 
utesluts i den mån det är möjligt. Studien har för avsikt att undersöks några pensionärers 
sociala situation, hur de upplever sin situation som ensamboende samt upplevelser av social 
gemenskap med människor i olika generationer. 
 Studien avgränsar sig även till att endast undersöka vad äldre anser om 
generationsöverskridande verksamhet för de som fortfarande bor kvar i det egna hemmet och 
alltså inte befinner sig på institution. Studien undersöker inte heller hur offentliga eller privata 
institutioner arbetar med generationsöverskridande verksamhet eller annan social gemenskap 
för äldre, inte heller undersöks hur äldre upplever ett deltagande i dessa verksamheter. 
 
 

Bakgrund 
Pensionärers sociala situation 
Sociala problem kan ibland knytas till olika kategorier som kön, etnicitet, klass, religion 
och/eller ålder (Sunesson 2013). För den här studien skulle alltså kategorin vara ålder och mer 
specifikt pensionärer. Grundtanken som ledde fram till denna studie var en uppfattning om att 
vissa äldre lever aningens avskilt från en samhällelig gemenskap. Som stöd för denna 
uppfattning hänvisar jag till inledningens sammanställning där exempelvis RPG (2017) och 
PRO (2017) menar att ensamhet är ett reellt socialt problem. Dessa exempel får också bilda 
bakgrund till denna studie. 
Nygren (2013) diskuterar strukturella förklaringar på sociala problem och menar att 
komplexiteten i dagens globaliserade informationssamhälle gör att människor alltmer ställs 
inför snabba förändringar och osäkerhet. Individuella svårigheter i anpassning kan enligt 
Nygren medföra sociala problem som marginalisering. Cederlund (2013) beskriver på 
liknande sätt de svårigheter en äldre person kan ställas inför i ett föränderligt samhälle. För att 
kunna upprätthålla en samhällelig gemenskap krävs en förmåga att anpassa sig till nya 
förhållanden när omgivningen förändras. Cederlund menar att denna förmåga är avgörande 
om och när tidigare gemenskaper förändras för att inte hamna i utanförskap och en upplevd 
känsla av ensamhet. 
 I Social rapport 2010 (Socialstyrelsen) används begreppet ”social utestängning” vilket 
handlar om hur individer tillhörande vissa grupper som fattiga, arbetslösa eller äldre gradvis 
utesluts ur den samhälleliga gemenskapen. Där framgår att utestängningen handlar om ett icke 
deltagande som avviker från hur en majoritet av medborgare agerar. Detta icke deltagande 
förorsakas av olika anledningar och skulle alltså kunna gälla hur äldre anpassar sig samt hur 
de upprätthåller sina sociala relationer i en förändrad omgivning. I rapporten framgår också 
att det även finns en förhöjd hälsorisk hos äldre med begränsade sociala relationer. 
 Kanske som en motreaktion till detta är det vanligt med olika socialpedagogiskt 
färgade generationsöverskridande projekt och verksamheter (se exempel i bilaga 3 och 4). Där 
har man, som jag ser det, bestämt sig för att försöka överbrygga kategoriseringar som delar in 
exempelvis äldre och yngre för att på så vis öka möjligheterna till gemenskap. Dessa och 
liknande projekt drivs av engagerade människor (Holmberg 2003) inom exempelvis skola, 
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vård och omsorg som i sitt engagemang tror på de mervärden ett utbyte mellan generationer 
genererar. 
 Sociala problem som utanförskap och marginalisering hos äldre är vanligt 
förekommande i segregerade bostadsområden i och runt större städer eller på orter med hög 
arbetslöshet (Social rapport 2010 Socialstyrelsen). Därför var det intressant att undersöka om 
detta också förekom i en mindre och förhållandevis välmående ort i en kommun med låg 
arbetslöshet. 
 
Socialpedagogik 
Madsen (2005) menar att människors vardag och sociala situationer är områden där 
socialpedagogiken har sin givna plats och att det är där socialpedagogiken också får möjlighet 
att utvecklas. Vad som än utmanar den sociala sammanhållningen är det som är 
socialpedagogikens områden och uppgifter. Fokus är alltså att förebygga och förhindra olika 
typer av sociala problem som i sin tur kan leda till marginalisering och socialt utanförskap. 

Vidare beskrivs det socialpedagogiska uppdraget av Eriksson och Markström (2000 
s.74) som ett arbete som innebär att ”stödja, stimulera och motivera människor”. Även 
Berglunds (2000 s.17) tolkning av begreppet, med dess förhållningssätt och 
användningsområde passar min studie bra. Där menar författaren att man bör se begreppet 
som flexibelt och mångfacetterat precis som människor och deras problem tenderar att vara. 
Min studie handlar om hur vardagen ter sig för den äldre i ett socialt sammanhang, därför 
tyckte jag att dessa socialpedagogiska och mellanmänskliga perspektiv var relevanta. 
 
Socialgerontologi 
Begreppet socialgerontologi handlar om den äldres situation i samhället, åldrandets 
förändringsprocesser i förhållande till individuella egenskaper och social miljö (Andersson 
2013b). Öberg (2013) menar att forskningen behöver belysa inom vilka livsområden 
åldersdifferentiering och åldersintegrering sker. Därmed blir det också viktigt för 
socialpedagogisk praktik och teoribildning att studier såsom denna som handlar om äldres 
sociala situation även tar hjälp av socialgerontologiska infallsvinklar. Cedersund (2013) 
beskriver att det finns olika inriktningar inom gerontologin. En av dem handlar om hur de 
äldre själva upplever sin situation som äldre och kallas ”tolkande gerontologi” och en lite 
senare variant som handlar om vem eller vilka som har rätt eller makt att definiera människor 
som ”äldre” en så kallad ”kritisk gerontologi” (Cedersund 2013 ss.66-67). I den här studien 
blir alltså Socialgerontologi högst relevant eftersom fokus är den äldre i ett socialt 
sammanhang. 
 
Ålderism 
Andersson (2013d) beskriver den generella definitionen av begreppet som tre motsatspar: dels 
om det gäller äldre eller alla åldrar, dels om begreppet är negativt eller positivt och till sist om 
det är relaterat till kronologisk eller upplevd ålder. Författaren vill däremot föreslå att 
begreppet definieras som: ”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en 
människas ålder och som kan leda till diskriminering” (Andersson 2013d s.330). Jag anser att 
ålderism är det vi riskerar att utöva om vi menar att ett socialt problem, som upplevd 
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ensamhet hos äldre, enbart beror på ålder och inte även på andra omständigheter. Därför var 
det intressant att undersöka om detta upplevdes av ensamboende pensionärer. 
  

Tidigare forskning 
Tar i detta kapitel upp ett antal nationella och internationella studier som bland annat 
behandlar ensamhet, ålder, generationsgränser samt livslopp och som därmed är relevanta för 
denna studie. 
 
Sökord: Pensionär, äldre, ensamhet, delaktighet, gemenskap, generation, 
generationsöverskridande, livslopp, relation, utbyte, barn, socialpedagogik, 
socialgerontologi, intergenerational, loneliness, old, child. 
Sökmotorer: DiVA, Google Scholar, Google 
 
Kunskap om social situation 
Det finns ett antal studier som har undersökt hur upplevd ensamhet hos äldre uppstår. 
Tornstam et al. (2010) visar i en omfattande studie att ensamhetskänslor framför allt handlar 
om att den äldre inte är i en nära relation och/eller inte finner intresse av andra, men det kan 
också handla om förutsättningar som att inte ha ett eget transportmedel. 

Ensamhetsstudien (Tornstam et al. 2010) visar också på att hanteringen av sådana 
känslor även är köns- och åldersberoende. För att urskilja vilka åtgärderna är har man indelat 
dessa i ett antal olika kategorier, där äldre också kategoriseras i kön utifrån åldersspannet 50-
90 år. Det som klart går att urskilja är att de äldre kvinnorna framför allt ägnar sig åt att titta 
på tv, läsa, promenader, tar lugnande medel, sover, går på bio, telefonsamtal, besök eller 
motion, medan männen ägnar sig åt att musicera, dricka alkohol, hobbys, studera, arbeta, men 
även likt kvinnorna att titta på tv, läsa eller promenader. 

I en studie av Sjölund (2012) undersöktes hur upplevd ålder hos äldre förändrades med 
stigande ålder. Generellt och lite tillspetsat var det så att det var positivt att som äldre känna 
sig yngre men negativt, rent av marginaliserande att känna sig äldre. De äldre kunde relatera 
till att de kände sig särskilt gamla vid vissa situationer och händelser samt att känslan kunde 
vara frustrerande och problematisk, medan att känna sig särskilt ung upplevdes som lycka, 
tillhörighet och gemenskap. Sjölund konstaterar vidare det faktum att gemenskaper 
framkallade en känsla av ungdomlighet och följaktligen att exkludering framkallar det 
motsatta.  
Sjölund avslutar med att det finns möjligheter, något frigörande och förhoppningsfullt i att i 
vardagen lyfta och fundera på hur vi var och en förhåller oss till ålder och åldrande. 
 Weiss och Lang (2012) har i en studie bland annat undersökt upplevd 
ålderstillhörighet hos äldre. Man fann bland annat att äldre föredrog att känna tillhörighet 
gentemot yngre människor och att detta var något positivt. Man ville också undvika vanliga 
stereotypa föreställningar genom att associera sig med yngre. Studien visar också att det blir 
viktigare ju äldre man blir att tillhöra en viss åldersgrupp, om än en yngre sådan. 
 Tidigare forskning om social situation handlar alltså i mångt och mycket om äldres 
upplevda känslor. Dessa känslor kan till exempel handla om ensamhet, gemenskap, ålder och 
tillhörighet som i sin tur påverkar den äldres förmåga att hantera sin ålderdom och de 
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förändringar som sker i åldrandet. Här i denna studie blir den äldres sociala situation det som 
hela arbetet kretsar kring. 
 
Kunskap om generationsöverskridande 
I en studie om möten över generationsgränserna sammanställs inriktningarna på olika 
förekommande generationsöverskridande projekt till tre huvudgrupper (Holmberg 2003 s18): 
 

• Äldre hjälper barn och ungdomar 
• Barn och ungdomar hjälper äldre 
• Barn, ungdomar och äldre hjälper varandra 

 
Holmbergs (2003) studie handlar generationsöverskridande möten och om ett projekt i 
skolmiljö där både de äldre och yngre generationerna lär av varandra. Deltagarna i projektet 
var barn av utländsk härkomst och äldre av svensk härkomst. De äldres respons efter 
projekttidens slut var att de var glada över att deras kunskaper och erfarenheter kunde komma 
till nytta. Det framgick också att de äldre såg som positivt att kunna bidra till att få barnen mer 
svenska men samtidigt att de själva numera såg på barn av utländsk härkomst med nya ögon. 
Vissa ville till och med fortsätta träffas och ansåg sig ha funnit nya vänner. 
Ett exempel där man utgått från den äldres perspektiv är en internationell studie av Abrams, 
Eller och Bryant (2006). Där studerade man hur stereotypa föreställningar hos de äldre om 
dem själva och deras kognitiva förmågor förändrades vid jämförelser med yngres förmågor 
och hur de äldres förmågor påverkades av generationsöverskridande möten. De äldre fick 
genomföra tester som jämfördes med tester genomförda av yngre, vilket resulterade i att de 
äldre i hög grad tappade eller minskade sina förmågor. Men efter att ha umgåtts med yngre 
människor minskade oron inför testerna och resultaten blev avsevärt bättre. Som ytterligare 
resultat visade studien på att både äldres och yngres attityder gentemot respektive 
generationer försköts i positiv riktning av umgänget.  

Ett annat exempel där man har ett bredare perspektiv på generationsöverskridande 
presenteras i en internationell studie publicerad av UNESCO (Kaplan 2001). Kaplan beskriver 
att det råder en växande känsla av socialt utanförskap både hos yngre och äldre, samt att 
behovet av generationsöverskridande engagemang kommer från många håll i samhället. 
Studien handlar framför att om generationsöverskridande verksamheter i skolmiljö och har 
fokus på de resultat och mervärden som uppstår när äldre får medverka. Verksamheterna 
innebar att elevers lärande och personliga mognad påverkades samt att det gavs möjligheter 
till att förändra utbildningsplaner. Förutom de rent skolinriktade effekterna hade 
verksamheterna även ett positivt inflytande på samhället runtomkring samt berikade livet för 
de äldre deltagarna.  

Kaplan konstaterar vidare att dessa verksamheter både utvecklas och ökar i antal i en 
sådan hög takt att utvärderingar och uppföljningar har svårt att hålla jämna steg. Sammantaget 
gör detta att det är svårt att få någon klar bild av de fullständiga betydelserna av 
verksamheterna. Dock framgår det att en överväldigande majoritet av deltagarna bär med sig 
positiva erfarenheter, vilket visar att verksamheterna har ett vinnande koncept. 

Verksamheter i skolan är också vanliga i Sverige och tidigt startades till exempel 
föreningsverksamheten ”Klassmorfar” (2017) där äldre är delaktiga som resurs på skolor. 
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Dessa verksamheter förekommer även genom andra initiativ och är mycket lyckade, vilket 
exempelvis Holmberg (2003) visar i sin studie där både barnen (eleverna) och de äldre fylls 
av nya positiva insikter och kunskaper som kan handla om uppträdande, omtanke, 
inställningar, föreställningar och relationer i möten mellan generationerna. 

En svensk studie i skolmiljö (Boströms 2003) fokuserar i huvudsak på vad det innebär 
för elever att ingå i en verksamhet där äldre frivilligt engagerar sig. Boström beskriver mer 
specifikt om generationsöverskridande lärande. Vad det ger den äldre påvisas förvisso också 
men mer som positiva effekter som att känna sig behövd och möjlighet till ett större socialt 
nätverk. 

Det finns också ett antal verksamheter i offentlig regi där avsikten delvis är att försöka 
överbrygga generationsgränser. Ett exempel på det är verksamheten ”Hälsolots” (2017) i 
Göteborg. Den står på tre ben och drivs och finansieras av offentliga och privata aktörer samt 
ideella krafter, som tillsammans tillhandahåller olika mötesplatser och verksamheter som 
gynnar och skapar möjlighet för generationsöverskridande möten. 
  Som nämndes i inledningen finns det få platser i samhället där människor i olika 
generationer har möjlighet att mötas för gemensamma utbyten. Detta understryks till exempel 
i en artikel utgiven av SOM (Samhälle Opinion Massmedia)-institutet (Nilsson 2002). Där 
diskuteras bland annat behovet och effekterna av umgänge mellan generationer samt att det i 
samhället blir svårare och svårare att hitta naturliga mötesplatser där detta kan ske. Ett 
signifikant mönster som ses är att ålderssegregationen är stark. Unga tenderar att söka socialt 
umgänge med jämnåriga och medelålders söker sig företrädesvis till något yngre människor 
än jämnåriga eller äldre för gemenskap.  
Detta menar författaren gör att man i samhället frånvänder sig äldre och att vara yngre ses 
som ett ideal. Författaren ställer också frågan om detta är en nyare företeelse eller om den har 
sett ut så även historiskt, kanske ett sekel tillbaks. På detta ges inga svar men författaren 
konkluderar diskussionen med att vi tenderar att ”skjuta ålderdomen framför oss” (Nilsson 
2002, s.440). 
 Begreppet generationsöverskridande är alltså vedertaget och väl tillämpat både i 
forskningen och på olika håll i samhället och det är också en av hörnstenarna i denna studie. 
Begreppet hänger väldigt bra ihop med gemenskap och tillhörighet som också är motsatser till 
upplevd ensamhet. 
 
Kunskap om social situation kopplat till livslopp 
I Folkbildningsrådets rapport ”Cirkeldeltagare efter 65” (Andersson, Bernerstedt, Forsmark, 
Rydenstam, Åberg 2014) beskrivs livsloppsperspektivet i förhållande till äldres lärande. 
Rapporten visar på ett förhöjt välmående hos äldre som själv får välja sitt deltagande. Man 
härleder också till andra forskare som menar att synsättet utifrån individen innebär en sorts 
makt över sitt liv och i sin tur ett lyckat sådant. 
 Grosses (2012) avhandling handlar om upplevd tillit hos människor i olika livsfaser 
och om vad som påverkar tilliten ur ett livsloppsperspektiv. Den visar på att känslan av tillit 
ökar med ökad ålder, men inte automatiskt med enbart ålder utan i kombination med sin 
historia och vilken livsfas man befinner sig i. Ett längre livslopp ger alltså inte bättre tillit isig 
utan livsloppet måste alltså fyllas med andra saker och erfarenheter som påverkar individen. 
 Detta sätt att se på tillit ihop med olika faktorer som åldrandet menar jag också kan 
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tillämpas i min studie. Det hänger väldigt bra ihop med andra faktorer som välmående och 
framtidstro i kombination till umgänge och gemenskap, något som jag tolkar påverkar hela 
livssituationen. 
 

Teori 
I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp: 
Fenomenologi, Ensamhet, Delaktighet/Gemenskap, Livslopp/Livsloppsperspektiv, 
Generationsöverskridande samt Roller. 
 
Fenomenologi 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att forskaren med utgångspunkt från detta perspektiv 
strävar efter objektivitet vid arbete som handlar om intervjupersonernas livsvärld och det 
vardagsnära. De menar även att detta också är ett viktigt förhållningssätt vid kvalitativa 
studier där individen är i fokus. 
Tornstam (2005) menar att det inte bara finns en enda sanning utan att det snarare finns fler 
bilder av verkligheten. Och när det gäller forskning om äldre menar Tornstam bland annat att 
för att vidga det teoretiska perspektivet behöver forskaren ta ett steg tillbaka och låta den äldre 
själv definiera sin livsvärld i teorier och begrepp. Tornstam menar också att forskare behöver 
koppla sig loss från en snäv begreppsvärld för att kunna uppnå nya insikter. 
 Eriksson och Markström (2000) beskriver att fenomenologi är till hjälp också för att 
klargöra och utveckla socialpedagogiskt praktik och teori. Enligt Eriksson och Markström så 
hör fenomenologi också till den hermeneutiska-vardagsorienterade teorin som 
socialpedagogiken förknippas med. 
 I denna studie blir perspektivet relevant i en ambition att fokusera på hur 
informanternas livsvärld ter sig. Det innebär också att undvika förutfattade meningar för att 
kunna tyda och tolka betydelser och innebörder för den äldre i sociala situationer och i 
samspel mellan generationer. 
 
Ensamhet 
Andersson (2013c) beskriver att ensamhet inte nödvändigtvis behöver vara ett problem utan 
att det även samtidigt också kan ha andra innebörder. Andersson delar vidare in begreppet i 
tre betydelser; att man är ensam som i att vara fysiskt ensam, ensam som i att vara 
ensamboende och ensam som i att man känner sig ensam, man är i ensamhet. Begreppet är 
inte helt enkelt att definiera och Andersson menar att det har gjorts ett antal försök att 
kategorisera, men att dessa ofta faller tillbaks på några få uppdelningar. En av dessa 
definitioner handlar om förändringar och brister i relationer vilket jag anser är av betydelse i 
denna studie eftersom den handlar om äldres sociala situation. 
 Även Strangs (2014) beskrivning av en existentiell form av ensamhet är högst relevant 
eftersom samtliga informanter är änkor eller änklingar. Strang delar upp den existentiella 
ensamheten dels i den när närstående eller vänner försvinner men också i den oundvikliga och 
slutgiltiga ensamheten av att själv dö. Det är av vikt i min studie att uppmärksamma detta 
eftersom det kan vara något som samtliga av mina informanter tänker på och kanske brottas 
med, dels för att de alla har förlorat en make eller maka men också för att de tillhör den äldsta 
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generationen i familjen. I detta sammanhang är det enligt Strang (2014) mycket viktigt med 
anknytning till någon för att kunna hantera existentiell ensamhet. 
 Strang berättar avslutningsvis i sin diskussion om existentiell ensamhet att han mött 
människor som säger sig aldrig ha känt ensamhet. Strang menar att det nog finns de som inte 
känner ensamhet dels för att de kanske har en mycket bra förmåga att hantera känslorna eller 
att de helt enkelt inte är medvetna om dem. 

 
Delaktighet/Gemenskap 
Henning och Lövgren (2002) beskriver i sin rapport om grannskapets betydelse för kontakt 
och gemenskap. De kategoriserar in relationen till grannskapet i vilken betydelse och 
anknytning de boende har till sitt område. De diskuterar i relation till ovanstående också 
förekomsten av tunna (nätverks-)band eller ”Weak Ties” som Mark Granovetters ursprungliga 
begrepp benämns. De menar att ytliga kontakter och relationer med exempelvis grannar 
motsvarar dessa tunna band och att banden trots sin ytlighet är viktiga och att de ger individen 
en känsla av tillhörighet och social identitet.  
 I relation till äldreforskning och socialgerontologi beskriver Cedersund (2013) att 
olika former av gemenskap ses som medel för att förhindra förekomst av äldres oönskade 
ensamhet. I denna studie blir det relevant att belysa betydelsen av gemenskaper, som kan vara 
högst individuella och en förutsättning för ett gott åldrande. 
 Gustavsson (2008) menar utifrån sin forskning kring socialpedagogik att delaktighet 
kan betraktas som en motsats till olika sociala problem som exempelvis utanförskap eller 
underordning. I denna studie blir begreppet dessutom relevant, likt gemenskap, eftersom det 
också beskriver ett motsatsförhållande till tidigare nämnda ensamhet. 
  I ett projekt för att utveckla träffpunkter för äldre personer (Åhnby, Svensson och 
Henning 2013) fokuserade man arbetet just på delaktighet och gemenskap. Man menar att 
delaktighet hänger ihop med engagemang och att det i sin tur skapar gemenskap. Eftersom 
begreppen också är starkt förknippade med socialpedagogik ansåg de att verksamheten också 
bidrog till att utveckla praxis inom området. 
 Ytterligare en aspekt av relevans för denna studie är att barn/ungdomar och 
pensionärer inte tillhör den förvärvsarbetande delen av samhället. Därmed står de också 
utanför den gemenskap som bildas av att ha ett arbete (Cederlund 2013). 
 
Livslopp/Livsloppsperspektiv 
Dessa begrepp används för att försöka förstå förhållanden i ålderdomen och är alltså vanligt 
inom Socialgerontologin. Tornstam (2005) beskriver att begreppen är mångfacetterade och 
applicerbart på i stort sett all forskning om åldrande. Men samtidigt gör den breda 
användningen att de mer anses som samlingsbegrepp och att de därigenom tappar sin skärpa 
som specifik teori. 
 Alla faser i livsloppet har betydelse så även de sista, Tornstam (2005 s.199) gör en 
definition och ser åldrandet som en utvecklingsprocess där ålderdomen utgör sista stadiet. 
Denna definition blir relevant i denna studie eftersom den i viss mån handlar om lärande och 
utbyte mellan generationer. Med det menar jag likt Tornstams resonemang att även äldre har 
förmåga att utvecklas och att lära. 
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 Men jag vill samtidigt sätta upp ett litet varningens finger med tanke på ursprungsidén 
till studien om vad ett utbyte mellan generationer innebär så kanske inte utvecklingen mot 
ålderdom är så spikrak och självklar som i Tornstams definition ovan. Det finns också en 
kritik mot detta sätt att se på utveckling som att den sker i givna steg, är generell och inte går 
att påverka i andra riktningar (Öberg 2013). 
 Öberg (2013) beskriver ytterligare en tudelning i att livsloppsperspektivet dels kan 
handla om hur den enskilde anpassar sig i förhållande till sin omvärld i takt med åldrandet, 
men också om hur åldrandet påverkar och formar social gemenskap. 
 Begreppen blir ju också intressanta om man betänker förhållandet till andra 
generationer och på de olika sätt man kanske ser på sin tillvaro beroende på var man befinner 
sig i sitt livslopp. Öberg (2013) menar att livsloppsperspektivet både handlar om en dåtid, 
nutid och en framtid vilket passar bra som referensram när man vill studera förhållanden 
mellan generationer. 
 
Generationsöverskridande 
Begreppet beskriver vad som sker i mötet mellan individer från olika generationer eller med 
andra ord vilket utbyte som sker i möten över generationsgränserna (Nilsson 2002). Det kan 
handla om olika former av utbyten som exempelvis ger kunskap, insikter och förståelse (se 
exempel i kapitlet ”tidigare forskning”).  
 Jag skulle också vilja koppla generationsöverskridande samt Boströms (2003) exempel 
på en verksamhet med äldre i skolan till det Cedersund (2013) ser ett behov av, nämligen ett 
område där socialpedagogiken och socialgerontologin kan mötas. Generationsöverskridande 
verksamheter eller möten ser jag som ett ypperligt område där de två inriktningarna eller 
ämnena får möjlighet att förenas. Ett ideellt arbete som genererar en samhällelig gemenskap. 
 
Roller 
Trost och Levin (2010 ss.164-165) beskriver att roller brukar indelas i fyra termer som 
förutom roll innefattar: position, förväntningar och beteende. Position innebär till exempel 
mor/far/dotter/son etcetera och förutsätter att den som innehar positionen även har en relation 
till en annan position. Förväntningar innebär att det finns normer och regler för hur man i sin 
position bör bete sig. Beteende innebär helt enkelt var vi gör, säger eller tänker eller vad vi 
inte gör, säger eller tänker. Beroende på vilken roll man har intar man olika positioner och 
anammar därefter ett rimligt eller förväntat beteende. 
 I denna studie blir detta begrepp intressant eftersom informanterna ingår i ett antal 
olika grupper och tillhörigheter, vilket i sin tur innebär att de intar olika roller och positioner. 

 

Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetet med Intervju, Genomförande av intervjuerna, Forskningsetik, 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt Analys. 
 
Intervju 
Den kvalitativa halvstrukturerade intervjuformen gjorde det möjligt att fokusera på enskilda 
individer (Danermark, Ekström, Jakobsen, Karlsson, 2003) men valdes också för att den gav 
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informanterna spelrum att utveckla sina svar. Detta medförde i sin tur möjligheter till 
fördjupad insikt och bredare kunskap hos mig som forskare vilket förhoppningsvis även 
resulterat i en mer nyanserad studie. 
 Den fenomenologiska ansatsen valdes också med tanke på detta nära och utvecklande 
arbete med att samla empiri, i det här fallet i form av kvalitativa intervjuer. Enligt bland annat 
Danermark et al. (2003) anses ofta också fenomenologi vara starkt förknippad med kvalitativa 
studier. 
 Det skulle alltså visa sig att även mer subtila nyanser fick möjlighet att komma fram, 
det som var underförstått och outtryckt, vilket jag anser gav materialet mer liv och ett djupare 
innehåll. På grund av studiens begränsade omfattning i tid bestämde jag mig för att också 
begränsa antalet informanter, naturligtvis hade underlaget blivit större med fler informanter 
men samtidig hade arbetsbelastningen ökat. Fyra informanter (två kvinnor och två män) ingår 
i studien. Dessa var samtliga ensamboende pensionärer som också hade barn och barnbarn.  
 Det inspelade materialet är det som är studiens empiri. Detta har jag sedan med en 
abduktiv ansats (Kvale och Brinkmann benämner det: Abduktion, 2014 ss.239-240) gjort 
sammanställningar och tolkningar av. 

Intervjuerna har spelats in i informanternas respektive hem under perioden 23-26/4-
2017, det vill säga en intervju om dagen vilket kändes optimalt och hanterbart. Jag har 
framför allt fokuserat på hur uttryck och meningar samt hur diskussionerna har förts, samt om 
något underförstått har uttryckts. Detta gjorde det lättare att hitta och se mönster i materialet 
vilka sedan kunde detaljstuderas. Vissa delar har ordagrant transkriberas och ingå i detta 
arbete för att läsaren ska ges möjlighet att själv tolka och därigenom bilda sig en egen 
uppfattning. 

En intervjuguide (se bilaga 2) användes. Där var inledningsvis frågorna av generell 
och allmän art: Hur ser din sociala situation ut och hur har den förändrats sedan du blev 
pensionär? för att längre fram bli mer specifika: Vad skulle ett barns tankar, åsikter och idéer 
om till exempel livet, samhället och döden betyda för dig? utifrån syftet med studien. Denna 
avvägning gjordes dels för att initialt låta informanten få berätta lite mer fritt och utifrån eget 
intresse för att senare mer styras in på de specifika, kanske lite mer utmanande och 
svårbesvarade frågorna. 
 
Genomförandet av intervjuerna  
Vid besöken kände jag mig välkommen och möten kändes naturliga och varma. Mina 
informanter bjöd in mig i deras hem och vi satte oss i tre fall i köket och i ett fall i 
vardagsrummet, i samtliga fall på varsin sida om ett bord. För att dokumentera användes en 
mobiltelefon för inspelning. 

Gemensamt för samtliga informanter var att de berättade inlevelsefullt och att de gärna 
delade med sig av sin historia. Detta att få berätta och dela med sig av sitt liv är också en 
viktig och betydelsefull handling för en äldre då detta påverkar om man betraktar sitt liv som 
meningsfullt eller ej, vilket i sin tur även påverkar formandet av självbilden (Hagberg 2013). 
 Detta var någonting jag reflekterade över när jag i inledningen av intervjusituationerna 
förklarade lite kring riktmärket med tidsramarna (se intervjuguide, bilaga 2) och att varje svar 
bör vara lagom långt för att intervjun skulle ha möjlighet att bli så kärnfull som möjligt men 
även för att deltagare inte skulle bli uttröttade. Redan vid första inledande frågan märkte jag 
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hur man funderade och tänkte sig att det skulle gå till: berätta om ett liv, en uppväxt på två 
minuter! Nu var detta inget problem för informanterna utan de förstod tidsramarna väl och 
anpassade sig därefter. Jag ville heller under inga omständigheter förringa något de hade 
börjat att berätta genom att påpeka tiden eller avbryta så resonemanget fick oftast fortsätta. 
 Ungefär en tredjedel in i intervjuerna, vid rubriken ”Frågor om 
generationsöverskridande verksamhet” i intervjuguiden (bilaga 2) fick informanterna ta del av 
verksamhetsexemplen om generationsöverskridande verksamhet (bilaga 3 och 4). Dessa hade 
jag med som papperskopior som fick läsas och begrundas av informanterna. Detta som 
information och som en grund inför fortsatta frågeställningar. Det fanns också en annan tanke 
bakom detta. Jag ville att de mer eller mindre skulle vara oförberedda på själv iden med 
verksamheterna för att på så vis undersöka informanternas spontana och direkta reaktion och 
åsikt. 

Riktmärket per intervju var ca en timme och den första genomfördes på 78 minuter 
och de andra i turordning: 77, 72 samt den sista på 68 minuter.  Under den första intervjun 
blev vi lite avbrutna och distraherade av ringande telefoner och av personer som kom på 
besök respektive fanns i huset, men de andra fortlöpte utan större störande moment. 
 
Forskningsetik 
Arbetet med studien innebar att beakta ett antal etiska ställningstaganden. Kvale och 
Brinkmann (2014 ss.105 ff.) ställer upp fyra områden som forskaren bör relatera till inför en 
intervjuundersökning, områdena är: Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 
forskarens roll. De beskriver vikten av att informera om syftet med studien och vad det 
innebär att delta, vilka risker eller fördelar som finns; om frivilligheten av att delta; om att 
informanten närsomhelst kan välja att avbryta eller avsluta sitt deltagande. Vidare anger 
Kvale och Brinkmann att deltagarna har rätt att få reda på hur materialet kommer att hanteras, 
vem eller vilka som får ta del av det samt om och hur detta kommer att publiceras. De anger 
också vikten av att skydda deltagarnas identitet och att inte avslöja uppgifter som kan röja 
dessa, samt om betydelsen av forskarens vilja att göra gott. 
 I denna studie innebar intervjusituationerna först och främst personliga möten och i 
och med att jag var en lite annorlunda gäst kändes det en aning obekväma och konstlade, 
vilket kanske även upplevdes av informanterna.  
 Som i alla möten individer emellan, framför allt kanske som i detta fall där bägge 
parter är mer eller mindre okända för varandra och där syftet är att ställa frågor av högst 
personlig karaktär, anser jag att respekten för den andre ska ligga i främsta rummet. Vid 
frågor eller ämnen av personlig och känslig karaktär gäller det som intervjuare att vara 
närvarande och lyhörd för den andres signaler och reaktioner också för att undvika att såra 
eller väcka starka känslor. Det gäller att förvalta det förtroende man har getts och bidra till en 
lugn och bra relation för att sedan genomföra arbetet och hanteringen av empirin med en 
fortsatt känsla för integritet. 

I att vara intervjuare och intervjuobjekt ligger också en maktaspekt. Kvale och 
Brinkmann (2014 ss. 51-53) beskriver denna aspekt som en asymmetri där 
intervjuaren/forskaren dikterar villkoren och att denne bör reflektera ansvarsfullt över detta 
faktum. Utifrån detta synsätt kändes det bra och naturligt att intervjuerna ägde rum i 
informanternas hem. Detta gjorde att vi blev mer jämställda och att jag mer blev som en gäst, 
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även om gästens syfte var något annorlunda och mer uttalat så tror jag att det också kändes 
bekvämare och tryggare för informanten. 

Det är också av vikt i det fortsatta arbetet och dokumenteringen att vara restriktiv och 
att ha ett sekretesstänk för att inte röja informantens identitet eller andra personliga och 
känsliga uppgifter. Ett dilemma som påpekas i Vetenskapsrådets rapportserie om god 
forskningssed (Gustafsson, Hermerén, Petterson 2011 s.65) är att forskningsmaterialet bör 
vara så sanningsenligt, öppet och tillgängligt som möjligt, samtidigt som intervjuobjektens 
integritet ska vara i fokus. 

Som framgår av informationsbrevet (se Bilaga 1) har jag också informerat samtliga 
informanter om att deltagandet var frivilligt, att materialet var och är fortsatt konfidentiellt 
och att jag hade för avsikt att låta dem ta del av det färdiga resultatet. 

Jag informerade också om det svåra i att som forskare vara neutral och objektiv vilket 
innebar det högst troliga att mitt deltagande påverkade både i intervjutillfället samt vid 
tolkning av materialet och därmed även resultatet av studien, samt att den färdiga uppsatsen 
kommer att finnas tillgänglig att läsa men att det, med tanke på integritet, inte skulle vara 
möjligt att utläsa identiteten på informanterna. 

Under förberedelser och arbetets gång har en dialog ägt rum mellan handledare och 
mig som forskare. Handledaren har varit en nödvändig tillgång där det har varit möjligt att 
diskutera och hantera olika etiska dilemman. 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Vid kvalitativa intervjustudier försöker forskaren på olika sätt att försäkra sig om att 
forskningsprocessen och resultaten är av god kvalité. För att uppnå detta nämner exempelvis 
Kvale och Brinkmann (2014) att det är av vikt att veta hur tillförlitliga (reliabla), giltiga 
(valida) och överförbara (generaliserbara) resultaten från en sådan studie är. 
 Beskriver nedan kriterier för hur kvalité kan uppnås samt hur jag som forskare i denna 
studie har arbetat utifrån de olika begreppen: 
 Reliabilitet har i denna studie har eftersträvats: genom att använda en tydlig och 
strukturerad intervjuguide med öppna frågor för att därigenom låta informanterna berätta mer 
fritt; genom att noggrant dokumentera och sammanställa allt material samt; genom att göra 
relevanta tolkningar och analyser i förhållande till syfte och forskarfrågor. I detta arbete 
behövde jag som forskare också betänka etiska och moraliska aspekter så att inte strävan efter 
sanning riskerade går före vid ingående och personliga svar från informanterna. Kvale och 
Brinkmann (2014) talar på liknande sätt om vikten av att vara pålitlig som forskare. 
 Validitet har eftersträvats genom att kritiskt forma och granska forskarfrågor och 
intervjuguide så att de avsåg att undersöka och ge svar i linje med syftet samt; genom att 
processen med att dokumentera, kategorisera, tematisera och analysera skedde så korrekt och 
sanningsenligt som möjligt. Arbetet med att validera handlar alltså om att ifrågasätta och 
kontrollera (Kvale och Brinkman 2014), vilket innebär att kritiskt granska studien under 
arbetets gång för att försäkra sig om att man studerar det man avser att studera.  
 Generaliserbarhet har varit svår att uppnå i och med det begränsade antalet 
informanter. Detta gör att det bara går att säga någonting om hur just informanterna i denna 
studie upplever sin tillvaro. Dock bör man kunna använda denna studies resultat i jämförelse 
med andra liknande studier. Kvale och Brinkmann (2014) kallar denna form av generalisering 
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för Analytisk. De menar att det är möjligt att generalisera resultaten utifrån enskilda 
situationer och sedan använda dessa till att anta och förutse vad som skulle kunna ske i en 
annan liknande situation. 
 
Analys 
För att få möjlighet att strukturera materialet och underlätta analysen har samtliga inspelade 
intervjuer nedtecknats och delar av dem har även transkriberats (Hjerm, Lindgren, Nilsson 
2014). 
Inspelningar och anteckningar har sammanställts till nedanstående textavsnitt i form av 
kondenserade utsnitt av uttryck och dialoger i kursiv skrift samt mina kommentarer.  
 Vid genomgång av intervjuer, anteckningar och transkriptioner har jag kunnat koda 
fram ett antal teman. Dels och huvudsakligen satte jag dessa teman utifrån frågeformuläret (se 
intervjuguide, bilaga 2). Till exempel kunde svar på frågan ”Om du har erfarenhet av möten 
och umgängen med andra yngre generationer, framför allt barn, vad har de i så fall inneburit 
för dig och vad har varit betydelsefullt?” i intervjuguiden (se bilaga 2) resultera i rubriken 
”Mer betydelsefulla umgängen” under temat ”Social situation idag”. Men teman och 
underteman kunde även formuleras utifrån om jag till exempel lade märke till något som 
informanterna upprepade och fäste större vikt vid eller som också återkom under flera 
intervjuer. 
 För att avspegla informanternas berättelser på ett överblickbart sätt har jag valt 
följande teman och underteman:  
 

• Social situation under uppväxten – Familjebild samt Andra relationer mellan barn, 
vuxna och äldre 

• Social situation idag – Ensamhet och umgänge, Mer betydelsefulla umgängen samt 
Samhälleliga förutsättningar 

• Generationsöverskridande utbyte – Umgänget ur ett äldreperspektiv, Att vara mor- 
eller farförälder = ansvarsbefrielse?, samt Hänsyn till barns egenskaper, tankar och 
åsikter 

 
Jag har dessutom i vissa delar följt Kvale och Brinkmanns (2015 ss. 235-236) beskrivna sätt 
att dela in analysen i sex olika steg, av vilka i mitt fall de tre första påbörjades och utfördes 
redan i intervjusituationen. 
 Stegen ser i stora drag ut som följer: 
 

1. Spontan och fri berättelse av informanten om dennes livsvärld 
2. Reflektioner och nya insikter hos informanten under berättandet 
3. Intervjuaren och informanten för en dialog och ett meningsutbyte 
4. Intervjuaren tolkar själva intervjumaterialet 
5. Ny uppföljande intervju efter analys 
6. Informanten använder kunskap utifrån analysen i sitt fortsatta handlande 

 
Av ovanstående sex punkter var framför allt de fyra första aktuella. De tre första punkterna 
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ingick som sagt som en naturlig del under själva intervjuerna och den fjärde i det efterföljande 
arbetet. Den femte punkten kom inte att bli aktuell och den sista är det ju upp till informanten 
att anamma om denne känner sig manad efter deltagandet i studien och efter att ha tagit del av 
den färdiga uppsatsen. 
 
Inför och under själva analysarbetet har jag också följt en metod där man i tre steg ges 
möjlighet att skapa ordning i materialet (Hjerm et al. 2014 s.34): 

1. Reduktion av data: Att grovt koda materialet 
2. Presentation av data: Att mer noggrant ordna materialet i teman 
3. Slutsatser och verifiering: Att få materialet möjligt att analysera och dra slutsatser av 

Den inledande kodningen gjorde det möjligt för mig att analysera fram teman utifrån det 
empiriska materialet. Detta anser jag gjorde innehållet i intervjuerna mer strukturerat och 
överskådligt (se nedan under rubriken ”Empiri, Analys och Resultat”) vilket därmed gjorde 
materialet lättare att jämföra och tolka. 
 Det finns en problematik med tolkning som Danermark (et al. 2003 ss.65, 70) tar upp 
och som benämns i teorin om Den dubbla hermeneutiken. Danermark beskriver den faktiska 
omständigheten att det sker en dubbel tolkning, dels hos den som berättar (informanten) och 
dels hos den som lyssnar (forskaren). Som jag ser det och som den dubbla hermeneutiken 
implicit också säger så är resultatet av en analys också påverkat av forskarens förmåga att 
tolka och beskriva, samt hur verklighetsnära och väl informanten har kunnat beskriva sina 
upplevelser. För mig innebar analysarbetet och tolkningen av empirin att försöka sätta mig in i 
informantens situation för att på så sätt bättre kunna förstå vad denna situation verkligen 
innebar. Jag upplevde till exempel svårigheter med att tolka betydelsen av ensamhet och 
kunde komma på mig själv med att utgå från att informanten upplevde sig ensam fast så inte 
var fallet. 
 Backman (2016) för ett liknande kritiskt resonemang och då kring forskarens roll som 
instrument vid litteraturgranskning, vilket är relevant i denna studie. Backman diskuterar 
bland annat betydelsen av hur väl insatt forskaren är i ämnet och i tidigare forskning, samt vad 
det innebär om forskaren tvärt om försöker förhålla sig neutral näst in till ovetande. I mitt fall 
var det en kombination av dessa två aspekter. Först och främst fanns det en naturlig 
begränsning i hur mycket av tidigare relevant forskning och teori jag hade lyckats få kunskap 
om och i hur mycket av detta jag förmådde relatera till. Samtidigt som jag försökte ha 
forskning och teori i åtanke försökte jag också att vara objektiv och medveten om hur dessa 
tankar, i kombination med mina personliga åsikter och värderingar, riskerade att påverka. Jag 
fick dock under arbetet med intervjuerna och empirin konfronteras med andra människors 
erfarenheter och tankar vilket sannolikt gjorde mig mer insiktsfull och medveten allteftersom. 
 

Urval 
I sökandet efter lämpliga informanter har alltså viktiga kriterier som att vara pensionär, 
ensamboende och änkling/änka framför allt varit. Eftersom en grundtanke med denna studie 
var att belysa generationsöverskridande sociala erfarenheter och behov var det också viktig 
med erfarenheter av umgänge med barn. För att få en mer nyanserad bild ville jag också ha en 
jämn könsfördelning, vilket också blev möjligt. För enkelhetens skull och för att 

18 
 



 

informanternas boendeförhållanden skulle vara likartade sökte jag informanter inom ett 
begränsat geografiskt område i och runt en mindre ort. Via personliga kontakter fick jag 
möjlighet att fråga fyra stycken individer, som stämde överens med mina önskemål kring 
uppsatta kriterier, om de var intresserade av att delta.  
 Jag har alltså studien valt att undersöka hur fyra äldre ensamboende pensionärer som 
var änkor/änklingar, hade barn och barnbarn (några hade även barnbarnsbarn), boende i eller i 
närheten av en liten ort i en mellansvensk kommun upplevde sin tillvaro, framför allt utifrån 
begreppen: Ensamhet, delaktighet, gemenskap och generationer.  

Informanterna var två kvinnor i åldrarna 82 och 88 år samt två män i åldrarna 69 och 
76 år. De bägge männen hade också varsin hund, kvinnorna hade inga husdjur. Någon hade 
hemhjälp och någon fick hjälp av släkt och vänner för att sköta hus och hem, men överlag 
ansåg man sig ha en god hälsa. Samtliga hade förvärvsarbetat, kvinnorna bara delvis, männen 
hade huvudsakligen arbetat heltid fram till pensioneringen. Familjeliv, jobb och intressen 
hade varit (och var) huvudsysselsättningar men med olika variationer. Männen har också 
periodvis även jobbat som lärare och kvinnorna har varit aktiva och engagerade med barn och 
ungdomar på olika sätt, till exempel i föreningsverksamheter vilket har gett dem stor 
erfarenhet. 
 

Empiri, Analys och Resultat 
Kapitlet innehåller utsnitt från intervjusituationerna, teori, tidigare forskning samt analyser av 
detta. Av hänsyn till informanternas integritet har jag valt att undvika fiktiva namn men för att 
läsaren ska ges möjlighet att hålla isär vad de har uttryckt i förhållande till varandra så har jag 
istället gett dem varsin siffra. Min förhoppning är att läsaren därigenom ska kunna urskilja 
och följa fyra stycken individer i deras resonemang. 
 Följande teman delar in kapitlet: 
 

• Social situation under uppväxten  
• Social situation idag 
• Generationsöverskridande utbyte 

 
I= Informanten 
F= Forskaren/Intervjuaren (jag) 
 
Ordagranna uttryck i kursiv skrift omgivna av citattecken. 
 

Social situation under uppväxten 
Kapitlet innehåller följande underteman: Familjebild samt Andra relationer mellan barn, 
vuxna och äldre. 
 
För att börja denna inblick i mina informanters tillvaro vill jag gå i kronologisk ordning, alltså 
tar den sin början i uppväxten. Något att ha i åtanke när det gäller deras uppväxtår är att de är 
födda mellan åren 1929 och 1948, en period på nära tjugo år, det är alltså ett förhållandevis 
stort åldersspann mellan den yngste respektive den äldste informanten. Under den perioden 
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skedde det också stora samhällsförändringar framför allt utspelades det ett världskrig vilket 
förmodligen påverkade både samhälle och medborgare. Förutsättningar för ett lyckat 
familjebildande och för ett barns uppväxt kan ha förändrats drastiskt. Mina informanter hade 
också föräldrar som levt under perioden för första världskriget och var alltså därmed också 
barn av en generation som levt i en turbulent och fattig period i Europa. Exempelvis uttryckte 
en informant (2) följande:  
 
”… ja, du vet att då på 30–40-talet… en fick ju hjälpa… vi fick ju göra allt!” 
 
En av informanterna (3) fick bland annat på grund av den tidens världsläge inte möjlighet att 
lära känna sina mor- eller farföräldrar: 
 
” – Mina föräldrar var rätt gamla och sen kom kriget emellan … vet du …!” 
 
När en person berättar sin historia kan den förklarligt nog te sig lite olika och att man som 
berättare kanske minns eller hellre vill relatera till vissa perioder. Några av mina informanter 
uppehöll sig i tidig barndom medan andra stannade upp i faser senare i livet, en del hoppade 
också relativt snabbt in på berättelser i nutid. Min tolkning av detta är att de ändå ville 
beskriva sin nuvarande situation och hade lättare för det. Kanske och den mest naturliga 
förklaringen på det är att det som har skett sist är det man minns bäst. Andra orsaker till att 
uppehålla sig vid vissa tidpunkter och händelser tolkar jag helt enkelt handlar om att dessa var 
betydelsefulla för informanten och därmed också viktiga att berätta om. Trots informanternas 
olika tyngdpunkter i tid och händelser är dock den sammantagna bilden från dem att samtliga 
såg sina tidiga levnadsår som goda. De gav helt enkelt intrycket av att trivts och mått bra och 
hade nu som vuxna och äldre lite distans till sin uppväxt. 
 I en avhandling där deltagare i spannet mellan unga vuxna och medelålders 
tillfrågades om tillit under uppväxten (Grosse 2012) beskrivs att i stort sett alla informanter i 
undersökningen såg sin uppväxt som trygg och hade stor tillit till sina föräldrar trots att det 
framgick att det kunde vara en både auktoritär och hård tillvaro. Även om informanternas 
olika uppväxtperiod i Grosses avhandling visade på stora variationer framkom att det viktiga 
och gemensamma var att ha någon förälder, någon annan vuxen eller till och med i vissa fall 
någon jämnårig att sätta sin tillit till. Informanterna i min studie visade också upp olika 
uppväxtförhållanden och även om just förekomsten av tillit inte tydligt framkom så berättade 
samtliga att det fanns social gemenskap med olika personer och på olika sätt. Detta kunde 
innebära allt från att vara älskad, styrd eller hårt hållen. 
 
Familjebild 
Hur såg då familjebilden under denna omdanande period ut? Samtliga informanter hade växt 
upp i kärnfamiljer där det fanns möjlighet att knyta an till både manliga och kvinnliga vuxna 
och de flesta hade också syskon. Möjlighet till kontakt och anknytning till mor- eller 
farföräldrar fanns också hos de flesta. För en av informanterna (2) var det också 
morföräldrarna som stod för uppfostran inte de biologiska föräldrarna. Det visade sig också 
att denna informant hade mest positivt att säga om relationen till de som uppfostrade, faktum 
är att här, när det gällde morföräldrarna var anknytningen extra stark: 
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” … mormor är den som är närmas mig ännu!” … det är ju hon som har lärt mig allting … ”.  
 
Fullt lika stark anknytning uttrycktes inte hos de andra informanterna även om det framgick 
underförstått att förhållandet till föräldrarna (från och med här kallar jag samtliga som hade 
det huvudsakliga ansvaret för uppfostran dvs. både föräldrar och i ett fall morföräldrar för 
”föräldrar”) hade varit betydelsefullt. Vikten av anknytning visas exempelvis i SOU 1997:147 
(1997), som på ett utförligt sätt beskriver betydelsen av att som barn få träffa sina mor- och 
farföräldrar. Utredningen handlar om barns bemötande av äldre ur ett barnperspektiv och att 
just släktskapet är en viktig länk för att underlätta kontakten till den äldre. Något att betänka 
är att detta är en förhållandevis ny utredning och denna kanske inte alls återspeglar hur 
situationen såg ut vid tiden för mina informanters uppväxt. 

En av informanterna (3) berättade följande om den tidens relationer: 
 

I: ” – Vi skulle se upp till den äldre!”… barn fick göra det de blev sagda till! … väldigt enkel 
relation … ” 
F: ” – Det var inget ge och ta?” 
I: ” – Det var inget att fråga om, det var bara att göra…!” 
F: ” – Hur var det … eller vad gav det …?”  
I: ” – Det gjorde ju att man blev lite rebell, naturligtvis …!” 
 
Ytterligare ett exempel på detta hårda förhållningssätt berättade denne informant (4): 
 
” … barn … det var ju barn va! … du hade ju inget å säga till om! … man fick ju alltid höra 
att: – Du ska ju inte tro att du är nåt! … va …, … det var så! … man skulle inte utmärka sig 
…! 
 
Informanten beskrev vidare en auktoritär relation med föräldrarna i en uppväxt med frikyrkor 
och bönemöten vilket denne ännu påverkades av: 

 
I: ” … jag klarar bara inte det, än i dag alltså!”  
F: ” – Du var skrämd av det?” 
I: ” – Ja ja ja, tyckte det var kusligt!” 
F: ” – Man tog inte hänsyn till barnens upplevelser överhuvudtaget …? 
I: ” – Nej! … inte!” 
F: ” – Frågade man dig hur du upplevd det?” 
I: ” – Nej! … nej …! 
F: ” – Du skulle bara med …? 
I: ” – Visst!” 
F: ” – Men tror du man lyssnar mer på barn idag …?” 
I: ” – Jamen det gör man, absolut … det gör man … på alla sätt … nästan lite till överdrift! 
… men det kanske aldrig … kan bli för mycket … jag vet inte!” 
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Gemensam erfarenhet bland informanterna var att deras uppfostran i grunden hade varit 
sträng men samtidigt att de inte alltid hade upplevt den som så. Även relationen med andra 
familjemedlemmar än föräldrarna kunde vara komplicerade vilket en informant (1) beskrev: 
 
” … jag har ju aldrig umgåtts med min farmor … för jag var inte välkommen hos min farmor 
…” 

 
Informanten berättade vidare om när mamman och pappan skulle presentera denne och 
brodern för farmodern (som inte hade träffat barnbarnen ännu): 
 
” … och hon sa ”kom nu här” och hon slängde ut oss! ... och sprang ut på gatan och slängde 
träskor efter oss … vi var inte välkomna där!” 
F: ” – Ni hade ju inte träffat henne så hon kunde ju inte veta vilka ni var egentligen …? 
I: ” – Nej nej … hon ville inte se oss … jag tror inte hon gillade morsan …!” 
F: ” – Och då fick ni bära skuld för det då?” 
I: ” – Ja ja ja …! Det var någonting där som inte …” 
 
Utifrån berättelsen ovan kan man tolka att relationen till den äldre generationen för denne 
informant blev begränsad. Hur det påverkade den övriga familjen kan bara anas men vikten av 
relationer och gemenskaper bör nog inte underskattas vilket också Gustavsson (2008) hävdar. 
 Några informanters familjebild innefattade även en vardaglig relation i ett boende med 
den äldre generationen. Där kunde både konflikter och förståelse förekomma mellan 
familjemedlemmarna. En informant (4) berättade om en uppväxt med föräldrarna tillsammans 
med mormor och morfar boende på övervåningen och vad det kunde innebära: 
 
I: ” – Jo, man fick väl respekt för varandra! … först och främst … man trivdes ihop … det var 
inte något konstigt …” 
F: ” – Hur var den relationen?” 
I: ” – Ja, den var jättefin! … ja det kunde väl knyta sig ibland … men det var sällan … ” 
 
En annan informant (1) menade att barn nog visar mer hänsyn till äldre om de växer upp 
tillsammans med dem. Jag försökte få informanten att tänka utifrån den äldres perspektiv och 
vad det skulle betyda för den äldre med en gemenskap till en yngre generation: 
 
” … det ger nog en hel del …” 
F: ” – Kan du fördjupa det?” 
I: ” – Ja … det var inte så lätt … man tar nog hänsyn till varandra mer när det är glapp 
emellan …” 
 
Uttrycket ”glapp” tolkar jag som att skillnaden i ålder gav en viss dignitet och respekt. 
 En informant (4) berättade om sin barndoms somrar med idylliska upplevelser på 
pappans föräldragård. Farbrodern hade då övertagit gården och man tillbringade mycket tid 
där tillsammans med övrig släkt och jag kunde skönja ett ideal hos informanten: 
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”… kusiner, fastrar och farbröder … dom somrarna … att få uppleva det som barn … idag … 
som vi gjorde då det … alltså, det vore ju en dröm! … för det var ju en dröm då … en sådan 
lycklig barndom som man har haft …!” 
 
Holmberg (2005) beskriver den äldre generationen (framför allt mormor och/eller farmor) 
som en garant för mat och husrum vilket en informant (2) också berättar om kring en uppväxt 
i ett välkomnande hem. Där var gästvänlighet en självklarhet som i sin tur underlättade 
umgänget mellan generationerna: 
 
I: ” – Ja, jag har ju bott ihop med mormor och morfar … jag var ju liten och fick bo hos dom 
… sen kom ju mostrar med sina barn och kusiner till mig och allihop bodde hemma! … de 
tryckte ihop sig precis överallt … det var aldrig tal på annat! … aldrig … och jag hörde 
aldrig att det var några besvärligheter alltså! …” 
F: ” – Är det för lätt nu att inte ha det besvärligt?” 
I: ” – Ja, att de vill ha det för fint!… jag tror att de är för bekväma för det!” 
F: ” – Vad tänker du om det, hur påverkar det de äldre och det här …?” 
I: ” – Det vet jag inte riktigt … jamen, de blir ju inte vana vid det … det är väl ingen som gör 
så numera ...” 
 
Andra relationer mellan barn, vuxna och äldre 
En historiskt intressant del som går igen hos samtliga informanter berättelser handlar om 
upplevd respekt, på gränsen till rädsla, för vuxna och äldre under uppväxten. Men de menade 
samtidigt att det idag existerar en annan attityd mellan generationerna i samhället och att de 
faktiskt själva nu kunde sakna den respekten från barn och yngre. Tornstam (2005) beskriver 
vikten av att se hela livsloppsperspektivet för att förstå hur den äldre upplever åldrandet och 
ålderdomen. Här ytterligare några exempel på hur informanterna uttryckte sig kring attityd 
och respekt, en informant (4) berättade: 
 
” … var man ute och mötte en vuxen, ja då skulle man hälsa! … då lyfte man på kepsen och 
sa: god dag! … och man sa inte Du till någon utan det var Farbror, Tant eller Faster … ”  
 
En annan informant (3) menade att: 
 
” … äldre bara på grund av deras ålder avnjöt mer respekt, förut …!” 
 
Denne tillade emellertid att alla äldre möjligtvis inte förtjänar respekt per automatik eftersom 
kanske inte alla varken blir klokare eller visare med åldern! 
 Även i skolvärlden existerade respekten för de äldre och en informant (4) berättade 
kring upplevelser av lärares fysiska straffningar av barnen: 

 
F: ” – Hur har det påverkat dig som äldre?” 
I: ” – Ja … jag höll på att säga att … ibland skulle man vilja göra likadant med vissa …! … 
nä, men … det är för slappt idag, alltså!”  
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Denna informant menade vidare att ett auktoritärt förhållningssätt ändå kunde leda till goda 
resultat och bra relationer. Informanten berättade att denne som vuxen och som lärare hade 
sagt till några stökiga elever på skarpen och som trots detta efter en tid hade blivit mycket god 
vän med eleverna. 
 Informanten beskrev vidare sina egna erfarenheter som lärare och hur denne upplevde 
att förhållandena i skolan med tiden hade förändrats: 
 
” – hade jag varit lärare idag och gjort som man gjorde då … då hade man väl suttit inne 
idag!” (skratt),  
 
En annan informant (2) gav sin bild av hur denne menade att vissa barn och ungdomar agerar 
mot vuxna idag: 
 
”… det finns ju dom, det har jag ju sett, de bara flyger fram och … du vet att när en annan… 
en skulle väl aldrig gå fram… ” 
 

Social situation idag 
Kapitlet innehåller följande underteman: Ensamhet och umgänge, Mer betydelsefulla 
umgängen samt Samhälleliga förutsättningar. 
 
Det första och bestående intrycket av informanternas sociala situation var att den var god i 
förhållande till upplevd ensamhet, delaktighet och gemenskap. De bägge männen hade bil och 
kvinnorna hade möjlighet till transportmedel via barn, vänner eller färdtjänst. Samtliga hade 
något eller några av barnen och deras familjer inom närområdet och även om det bara i ett fall 
var gångavstånd så träffades man även i de andra fallen regelbundet. Hos vissa av 
informanterna kunde man ana viss frustration över att besöken inte skedde så ofta och att 
avståndet ibland var för långt men överlag träffade de sina anhöriga med jämna mellanrum. 
 Det jag fäste extra uppmärksamhet på var hur man beskrev relationerna med de yngsta 
och det sammantagna intrycket av detta är värme, glädje och kärlek. Några beskrev både de 
nytillkomna och de lite äldre barnen med upprymdhet och sällan eller aldrig kunde jag 
uppfatta något irritationsmoment, åtminstone inget som antyddes. 
 Jag tycker i det här sammanhanget att roller och identitet är intressant. Trost och Levin 
(2010) beskriver att rollinnehav kan innebära en position i en tillhörande grupp. I det här fallet 
hade ju informanterna inte längre positionen som äkta hälft och kanske hade även positionen 
att vara god vän till några jämnåriga också försvunnit med åren. Kvar fanns några starka 
positioner och jag tänker framför allt på rollen att vara mor/far och/eller 
mormor/farmor/morfar/farfar. Trost och Levin menar att det skapas en process när individen 
blir medveten om sin roll i gruppen samt att de medföljande förväntningarna från gruppen gör 
att individen agerar. Min tolkning är att informanterna i den här studien sannolikt hade sina 
givna positioner i sin grupptillhörighet samtidigt som medvetenheten om dessa positioner 
varierade. Trots detta tolkar jag dessa positioner som högt värderade både av dem själva och 
av deras närstående. 
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Ensamhet och umgänge 
Här var det högst individuella upplevelser av ensamhet som framkom, de var inte alltid heller 
en problematik utan ibland faktiskt även ett efterlängtat tillstånd. En möjlig förklaring på 
dessa skillnader ges i Nilssons (2002) rapport där det framgår att äldre kvinnor fäster större 
vikt vid socialt umgänge än män. 
 Några informanter uttryckte också exempel på en typ av existentiell ensamhet som 
Strang (2014) beskriver och som kan uppstå vid närståendes bortgång samt vid insikten om 
den egna dödens nära förestående. Det sistnämnda är något som nästan aldrig uttrycktes av 
mina informanter dock förekom det förstnämnda mer frekvent. Några beskrev till exempel 
saknaden av både livspartner och gamla vänner, en informant (2) berättade: 
 
” – Ja snälla du, de vi umgicks med allra mest de är ju borta!…,… de har ju gått ifrån mig, 
jag är för gammal!… så därför blir det… det blir tunnsått! … alla de här som har gått bort… 
det saknar man!”  
 
En annan informant (1) menade på liknande sätt att denne hade haft många vänner, både 
gemensamma tillsammans med livspartnern och egna. De hade bägge varit aktiva i olika 
lokala föreningar och var själv fortfarande lite aktiv. Denne verkade ändå ha accepterat 
förändringarna i umgänget: 
 
” … det är inte så mycket nu … jag pratar med några stycken, och sådär … ” 
 
Detta sista citat kan tyckas trivialt men enligt Strang (2014) kan ett till synes litet socialt 
kontaktnät vara ett stöd av mycket stor betydelse för att kunna hantera en existentiell 
ensamhet. Henning och Lövgren (2002) beskriver i sin rapport om grannskapets betydelse för 
kontakt och gemenskap. De kategoriserar in relationen till grannskapet i vilken betydelse och 
anknytning de boende har till sitt område. Jag tolkar mina informanter som att de framför allt 
tillhör två av dessa: Dels de som har starka band till sin omgivning med både vänner och 
släktingar boende i närområdet kallade ”de förankrade personerna” (Henning och Lövgren 
2002 s.130), sedan de som inte har släktingar i närområdet och inte så många vänner eller 
kontakter med grannar kallade ”de begränsat förankrade personerna” (Henning och Lövgren 
2002 s.132), men som trivs ändå. 
 
En informant (2) uttryckte följande om sin upplevda sociala situation och om några numera 
bortgångna goda vänner denne hade tillsammans med livspartnern: 
 
”… då skulle jag ha velat att de hade levt … jag vet inte hur det kom sig men … det var alltid 
roligt att träffa dem… de kunde bara komma ner och… vi kunde sitt och ta en kopp kaffe… ett 
par timmar, det räckte …” 
 
Det är tveksamt men ändå möjligt att denna upplevda saknad kan tolkas som ensamhet och 
Tornstams (et al. 2010) studie visar på att man inte helt lätt kan förenkla orsaken till 
ensamhetskänslor. När Tornstam et al. gjorde försök för att se om ensamhetskänslor gick att 
härleda till personliga egenskaper eller situationer var det inget blev tydligt framgick, 
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anledningarna var mer komplexa och individuella än så. Denna variation går igen hos mina 
informanter som uttryckte sin ensamhet på olika sätt och några även med en viss 
tillfredställelse: 
 
” – Jag har det precis som jag vill ha det! … jag är fullständigt nöjd med min tillvaro!” 
(informant 3) 
 
” – Det är om en har någon att prata med ibland och sådär! ” (informant 1) 
 
”… nej jag trivs himla bra som pensionär alltså!” (informant 4) 
 
Bland informanterna uppdagade sig också variationer i hur man såg på socialt umgänge och 
sina behov. En informant (3) beskrev att umgänget hade minskat men menade också att 
varken behovet eller tiden fanns för större social aktivitet: 
 
” … jag har inte tråkigt, tvärs om … jag hinner inte med någonting!” 
 
Dennes behov tillfredsställdes alltså och någon upplevd ensamhet kunde inte skönjas trots att 
de sociala kontakterna hade minskat och att denne bodde ensam. Andersson (2013c) menar att 
man inte per automatik kan säga att om man befinner sig i ensamhet så är det detsamma som 
att känna ensamhet, vilket den här informanten uttryckte tydligt. 
 Det hade alltså skett förändringar sedan informanterna blev pensionärer det kunde 
samtliga intyga. Dock hade förändringarna inte alltid med en förändrad arbetssituation att 
göra och inte heller hade de uppstått speciellt drastiskt för en del av dem. Man antydde mer att 
det handlade om att de själva hade blivit äldre och att umgänget helt enkelt med tiden hade 
förändras. De såg dock på sin situation på olika sätt och noterbart var att det fanns en 
genusaspekt där de bägge männen verkade mer tillfreds med sitt sociala umgänge medan 
kvinnorna i någon mån uppgav en saknad. Ett exempel gav en informant (4) som trots ett 
tidigare mycket aktivt yrkesliv inte alls saknade tiden före pensioneringen: 
 
I: ” … nä men jag känner ju … det är ju så många!” 
F: ” – Är det ofta jämnåriga då eller?” 
I: ” – Det varierar! … jag har en granne här … han är tjugofem år yngre än vad jag är … vi 
träffas väldigt ofta! … och trivs väldigt bra, sådär va! ... 
 
Intressant här är också att notera hur denne exemplifierade med en yngre vänskap. Nilsson 
(2002) menar att människan av naturen föredrar att umgås med jämnåriga men när vi blir 
äldre förändras vänskapskontakterna. Enligt Nilsson så sker det en förändring någonstans 
mellan 35 och 64-årsåldern mot att man hellre vill umgås med yngre. Nilsson menar också att 
detta varierar men tendensen är att umgås med yngre är attraktivt för alla i samhället. Nu drar 
jag inga förhastade och generella slutsatser av detta umgänge, informanten kan naturligtvis 
också ha blivit färgad av studiens syften att också undersöka äldres umgänge med yngre. 
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Mer betydelsefulla umgängen 
Boström (2003) visar i sin studie hur viktiga relationer till äldre generationer kan vara för 
barn. När möten sker över generationsgränserna sker ett identitetsskapande som stärker 
banden ytterligare. Studien beskriver också hur den äldre generationen fungerar som en 
samlingspunkt för släkt och familj. 
 Detta gällde också för den äldre generationen (informanterna) i denna studie. Samtliga 
informanter hade både barn och barnbarn som de regelbundet fick besök av eller besökte 
själva när tillfälle gavs. Informanterna uttryckte stor glädje när de berättade om hur umgänget 
med den yngre generationen kunde se ut och de beskrev situationer med stor värme. Det 
framgick klart att det rådde starka band mellan dem och att besöken värderades högt av bägge 
parter. En av informanterna (2) berättade: 
 
”… det är väl alltid roligt när dom kommer!”… leksakslådorna har aldrig blivit 
bortplockade! ...  för här har kommit barn alltid!”  
 
Informanten fortsatte berätta om något som även fler informanter antydde, nämligen en 
saknad av ett tidigare frekvent umgänge med nära anhöriga, ett umgänge som nu hade avtagit 
på grund av flytt till annan ort: 
 
”… så det kan inte bli ofta!… nej det gör det ju inte … det var oftare när de var mindre … de 
har ju egna familjer och barn! ... och där är ju så mycket med idrott så de hinner inte mycket 
mer!” 
 
Ibland kunde också umgänget försvåras av andra omständigheter som kanske hade med 
skillnaden i ålder att göra. Här uttryckte en av informanterna (1) en besvikelse över ett 
barnbarns fokus på en skärm: 
 
I:” – Jag vet inte men jag tror att datorerna har förstört mycket … ” 
F: ” – Vad känner du inför det …?” 
I: ” – Ja, jag tycker det är konstigt! … när de sitter med sina telefoner … det blir ju ingen 
gemenskap! … ”  
F: ” – Fast om du frågar dem så säger de att de har gemenskap …!” 
I: ” – Ja ja dom har väl det med den här apparaten då!” 
 
Umgänget mellan generationer är dock oftast av godo, det menar Holmberg (2003) som i sin 
studie visar på att både barnen och de äldre kunde fylldas med insikter och kunskap om 
exempelvis uppträdande, omtanke, inställningar, föreställningar och relationer i möten mellan 
generationerna. Detta återspeglas även i följande exempel av ett umgänge med barnbarnen 
vilket en informant (3) berättade: 
 
F: ” – Hur är den relationen?” 
I: ” – Den är helt underbar! … det är så mycket bättre än egna barn, vet du! ...”(skratt) 
F: ” – Ja, inget ansvar …” 
I: ” – Nej, bara nöjen!” 
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Ytterligare en informants (2) berättelse om liknande erfarenheter: 
 
I: ”… men bara att få kunna … att sitta där och … att de accepterar att en är med! … en är ju 
gammal!” 
F: ” – Accepterar!” 
I: ” – Ja, visst … de kunde ju ge sjutton i en precis! … va! är det inte så?” 
F: ” – Jo, kanske!” 
I: ” … ja, det tycker jag … jag vet inte riktigt … jag tycker det är så naturligt, förstår du att 
de … på ett vis … ja, men när de kommer, det räcker egentligen … ” 
 
Här menar jag att exemplen från Abrams, Eller och Bryants (2006) studie är på sin plats. De 
visar att äldres förutfattade mening om hur de förväntas agera och prestera som äldre 
förändrades genom umgänge och gemenskap. I studien fick de äldre göra tester som de visste 
skulle jämföras med yngre personer som de inte kände vilket naturligtvis satte press på dem. 
Efter att ha umgåtts tillsammans äldre och yngre gjordes testerna om och visade på förändrade 
resultat hos bägge grupper. 
 Detta är bara ett exempel på hur umgänge skapar gemenskap och skulle enligt mitt sätt 
att se på det kunna appliceras inom många områden i samhället. Jag menar vidare att det finns 
en naturlig och självklar poäng med att umgås över generationsgränser och att det genererar 
insikt, kunskap och empati. 
 
Samhälleliga förutsättningar 
När informanterna i denna studie ibland kom in på de samhälleliga förutsättningarna för att 
kunna mötas och umgås mellan generationerna var några ganska kritiska och någon såg också 
en hel del problem. En informant (3) menade att man mer borde uppmärksamma och göra det 
som är bra för ett samhälle med hjälp av ”Social engeneering”, något som Meeuwisse och 
Svärd (2013) beskriver, med det svenska uttrycket ”social ingenjörskonst”, som argument och 
insatser för att förbättra villkor och förebygga marginalisering av olika grupper i samhället. 
 Jag menar att detta är något som också pågår i vissa delar i samhället, till exempel med 
de generationsöverskridande verksamheter som jag har tagit upp i denna studie (bilaga 3 och 
4) och som existerar både nationellt och internationellt. Kaplan (2001) visar i en internationell 
studie att sådana verksamheter även ger resultat utanför sitt specifika område, vilket i det här 
fallet handlade om verksamheter skolmiljö. Generationsöverskridande verksamheter tenderar i 
och för sig att vara av ideell karaktär och informanten ovan menade att detta nog mer skulle 
ingå som en del i den samhällsplanering som offentlig verksamhet står för. 
 Det uppdagade sig för övrigt lite olika tankar hos mina informanter och på hur de såg 
på sig själva som en del i samhället. Någon utryckte en bitterhet, nästan lite uppgivet, medan 
några andra konstaterade mer med en axelryckning att tiderna och samhället förändras men 
gav samtidigt också intrycket av inte vara intresserade av förändring själva, åtminstone inte i 
samma takt. Ytterligare någon såg på de samhälleliga omständigheterna med ett lugn och en 
tillförsikt, nästan lite förväntansfullt. En av informanterna (4) uttryckte i sin frustration över 
de egna uteblivna släktträffarna en idealbild av ett umgänge och jämförde med hur denne 
ansåg att familjer i andra sydligare länder värnar om sina släktband: 
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” – …(de) tar hand om varandra på ett annat sätt än vad vi gör … 
F: ” – Du tycker inte vi gör det?” 
I: ” – Nämen inte så! … de är mer måna om familjen än vad vi är, tror jag … och släkten … 
vi har kommit ifrån det … alla har mycket att göra, det är svårt att träffas … alla är 
upptagna! ... folk hinner ju knappt komma på begravningar! … det är ett stressigt samhälle vi 
lever i!” 
 
Informanten hade också en annan mer samhällelig idealbild av ett överlag mer ordnat sådant 
och berättade om att när denne växte upp kunde vilken vuxen som helst säga till vilket barn 
som helst utan att väcka större uppmärksamhet och att det därtill fanns en polis ute i varje 
samhälle. En annan informant (3) menade på ett liknande sätt att man i tidigare samhällen nog 
krävde mer respekt för de äldre (jämför med tidigare diskussion under rubriken ”Andra 
relationer mellan barn, vuxna och äldre”). Jag ville utveckla och försökte formulera en fråga 
om vad som är ett bättre förhållningssätt: 
 
F: ” – … då var vi bestämmande och nu är vi segregerande … finns det något lagom …?” 
I: ” – Det finns ett ideal … som liknar det som var förr i världen … innan industrialiseringen 
… det måste jag nog se som ideal … kan inte se ett bättre sätt att … umgås 
generationsöverskridande … då var man integrerad i arbetet och familjelivet och allt vad det 
än var …!” 
 
Denne resonerade ytterligare om hur denna integration då hade uppkommit naturligt men att 
vi idag lever i en helt annan värld och att detta har förändrats. 
 En informant (4) menade att man faktiskt också kan trivas som äldre och 
ensamboende. Denne beskrev sin situation som ensamboende men också sitt stora behov av 
att vara just ensam och självständig. Jag följde upp detta med en fråga: 
 
” – Tror du att vi i samhället … liksom … vill gärna plåstra om dem som är ensamma? … Det 
är så synd om dem …? 
I: ” – Ja, … folk tror så jäkla mycket, va!” 
 
Samma informant gjorde också en historisk reflektion kring vad denne ansåg vara en typ av 
idealsamhälle där mindre tid lades på jobbpendling och mer tid kunde läggas på att vara i 
hemmets och familjens närhet: 
 
”– Tänk var enkelt det var förr när man bodde i ett litet brukssamhälle, alla hade jobb i 
samhället, alla cyklade till jobbet! ... det är ju fruktansvärt egentligen att man inte kan bygga 
samhällen så att folk kan ha sina jobb på närmare håll! … man har ju byggt ett samhälle som 
är omöjligt egentligen!” 
 
De ideella engagemangen, genom exempelvis intressen eller av att bo på samma ort eller 
område, är exempel på samhälleliga fenomen som i sin form och natur gynnar gemensamma 
och generationsöverskridande möten mellan äldre och yngre. Mina informanters berättelser 
pekar dock på att även om någon av dem fortfarande var aktiv så verkar sådana ideella 
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verksamheter numera föra en tynande tillvaro, i alla fall för dem. Jag anser att om dessa 
engagemang minskar och kanske tillslut upphör riskerar detta samhällsfenomen att förlora sin 
funktion som ett sammanhållande och solidariskt kitt. En informant (1) diskuterade kring 
detta och berättade om sitt tidigare engagemang bland annat i en intresseförening och i en 
fiske- och sportklubb, vilka samtliga var ideella verksamheter där man umgicks både gamla 
och unga: 
 
” – Vi har varit ledare och samlat barnen … det var ju likadant när vi hade … kräftfiske och 
sådant där då var ju barnen med … ” 
F: ” – Jag upplever att det är svårt att få folk engagerade i föreningar …” 
I: ” – Nu, ja … det är väldigt svårt nu … förr … ställde de upp och gjorde vad som helst för 
en förening … men det gör de inte nu för nu ska de ha betalt för allting!” 
F: ” – Det är ju också intressant … varför tror du det är så?” 
I: ” – Alla är pengagalna!” (skratt)… förr då hade var och en sitt arbete och så spelade man 
fotboll på fritiden … men det är inte så nu!” 
F: ” – Det är inga bra förebilder så sätt … ” 
I: ”… man gjorde det för att man hade intresse för det … men nu är det ju ett arbete!” 
F: ”… att man inte ser nyttan med att göra någonting ideellt … det är ju en solidarisk 
handling … det kanske fattas någonting där … hur ska man få ordning på det?” 
I: ” – Ja du säg det du … men det är väl att om föräldrarna har ställt upp ideellt och överför 
det till barnen … ” 
 

Generationsöverskridande utbyte 
Kapitlet innehåller följande underteman: Umgänget ur ett äldreperspektiv, Att vara mor- eller 
farförälder = ansvarsbefrielse? samt Hänsyn till barns egenskaper, tankar och åsikter. 
 
En av tyngdpunkterna i intervjuguiden var frågor kring generationsöverskridande verksamhet. 
Utifrån syftet skulle frågebatteriet utröna vad informanterna ansåg om denna verksamhet samt 
även om och hur de själva hade erfarenheter av utbyte mellan generationerna. Jag hade 
inriktat mig på äldre som jag antog kunde ha visst intresse av dessa organiserade 
verksamheter. Ingen av informanterna sade sig ha större kännedom av verksamheterna men 
tyckte efter att jag informerat om dem (med hjälp av bilaga 3 och 4) att det nog var en bra 
verksamhet. De ansåg att det kunde vara bra för dem som fann intresse av det men betonade 
samtidigt vikten av att deltagande skulle vara frivilligt. För mina informanter var intresset inte 
speciellt stort och för en av informanterna (3) verkade det vara direkt ointressant: 
 
” … jag är så nöjd med min tillvaro … och att ställa upp som något bollplank för några barn 
annat än mina egna barnbarn är jag inte intresserad av …” 
 
Här förstår man att informanten tydligt själv valde både umgänge och deltagande. Denna 
”reaktion” är nu inget förvånande utan det är till och med så att om den äldre själv får välja 
sitt deltagande ökar känslan av makt över sitt egna liv vilket i sin tur skapar välmående 
(Anderssons et al. 2014). 
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Informanten pekade vidare på risken för att frivilliga engagemang i olika verksamheter kunde 
tas för givet, vilket i sin tur kunde leda till ett utnyttjande av dessa engagemang som en resurs 
och en tillgång. Informanten menade kritiskt att initiativen till projekten med 
generationsöverskridande verksamhet nog var och att de förmodligen också är bra så länge de 
pågår men ifrågasatte vad de i slutändan uträttar. 
 Här kom informanten in på något som hittills varit en av de generationsöverskridande 
verksamheternas akilleshäl. Det framgår nämligen att många verksamheter och projekt inte 
följs upp ordentligt och att kunskaper om hur deltagarna påverkas inte tas tillvara eller 
utvärderas (Holmberg 2003). 
 Vidare ansåg informanten att man borde låta förskolebarn få vara barn och inte 
försöka pressa in dem i formar. Denne menade också att det finns möjligheter med 
generationsöverskridande möten och att man borde skapa fler förutsättningar för sådana 
möten. Denne diskuterade också kring att det finns en segregation skapad av samhället vilket 
får till resultat att vi inte får det kontinuerliga utbyte mellan generationerna som vi borde få 
och som också borde vara naturlig. Informanten avslutade med att konstatera att kontinuiteten 
borde vara det viktigaste och att det nog var så det var förr: 
 
” – Back to the future!”  
 
Därtill såg denne problem med att hitta passande verksamheter i och med att grupper av äldre 
ser så olika ut. Informanten var också tveksam till ytterligare kategoriseringar eftersom dessa 
tenderar att ha en splittrande effekt på samhället. Dock kunde denne se positiva effekter med 
generationsöverskridande möten som att ”… barn sprider glädje…”, att de är ”… helt 
underbara…” och att man som äldre har en stor behållning av att träffa dem under ”… 
ordnade former… ” (skratt) och att det därtill: 
 
” … kanske skulle vara ett sätt att få barn att inse att även äldre är människor!” 
 
När det gällde själva organiseringen av generationsöverskridande verksamhet menade 
samtliga informanter att detta skulle skötas via institutioner som exempelvis skola eller 
förskola. Handlade det om familjära möten var den sammantagna åsikten att detta först och 
främst låg hos föräldrarna att se till att de blev av. 
 
Umgänget ur ett äldreperspektiv 
Samtliga informanter såg alltså fördelar med de exemplifierade verksamheterna (se bilaga 3 
och 4) även om de i sitt resonemang mer fokuserade på vad detta kunde innebära för barnen 
och mindre på vad det skulle kunna ge den äldre. Ibland fick formuleringar av frågor ändras 
och utvecklas för att informanten skulle kunna besvara utifrån den äldres perspektiv. Någon 
menade att det var stimulerande att umgås med barn men utvecklade inte svaret mer än så. 
 Även i forskningen fokuserar man företrädesvis på vad utbytet mellan generationerna 
ger framför allt för den yngre, samtidigt som att det dessutom är svårt att specifikt bekräfta 
vad som händer i utbytet (Holmberg 2003). Detta visas även i denna studie där mina 
informanter hade svårt att se umgänget ur ett äldreperspektiv. I följande exempel utgick 
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informanten (1) från vad den äldre förmedlar till barnen men som när jag påpekade detta även 
kunde beskriva det motsatta: 
 
I:” … sin visdom som de har … kanske förmedla det till barnen … och barnen kanske 
förmedlar lite granna tillbaka … på sitt vis … ” 
F: ” – Då är vi inne på det igen, vad tror du barnen förmedlar till de äldre? 
I: ” – Jaa … de är ju rättframma när de säger någonting … så det är ju väldigt positivt där … 
de säger väl många grejer du inte kan tänka dig annars!” 
 
Det mest naturliga för informanterna var alltså att tänka sig in i hur ett umgänge mellan 
generationerna påverkade barnen och vad det kunde innebära för dem att umgås med äldre. 
Trots en ambition från min sida att vända perspektiv var det ibland också svårt att få en 
informant att byta fokus under en berättelse. Jag tolkar återigen detta som att man inte riktigt 
kunde inse att det även den äldre kunde få insikter via barn. I något fall fick jag helt enkelt 
undvika uppföljningsfrågor och istället låta informanten (2) slutföra sitt resonemang: 
 
F: ” – Vad tänker du om att man gör sådana här (generationsöverskridande) satsningar, vad 
tror du det beror på eller vad är man ute efter och vad är det som är bra med det?” 
I: ” – Jamen lär inte barnen sig … att kunna umgås med äldre personer … det är ju 
fruktansvärt viktigt! ... för jag tror att dom blir … dom som inte får det … blir dom inte lite … 
kommer inte dom att söka i alla fall … eller blir det lite … att dom inte hör hemma 
någonstans eller vad jag ska säga … behöver de inte det där … kärnan egentligen? … ja, det 
tycker jag de skulle behöva!”  
 
Detta fick hänga kvar i luften ett slag under intervjun eftersom det kändes betydelsefullt och 
tankeväckande. Min tolkning av uttrycket ”kärnan” är att informanten ansåg det vara ett stort 
och kanske avgörande inslag för ett barn, som en grundbult eller en kompass i tillvaron. 
Resonemanget var naturligtvis både klokt och viktigt och kanske menade denne den viktiga 
anknytningen till en äldre generation, kanske syftade denne på kunskapsutbytet eller på den 
äldre som förebild. Jag ville trots den till synes viktiga innebörden höra det omvända, hur det 
också kunde vara viktigt för den äldre: 
 
” – Jo, men … den som inte klarar av barn den … den går aldrig på en sån sak … 
F: ” – Vad tror du det ger dem?” 
I: ” – Det ger dem jättemycket!” 
F: ” – Kan du säga något, vad tänker du?” 
I: ” – Nämen, de tycker det är roligt alltså, de tänker på det sen efteråt att: så och så gjorde 
den … kanske berättar för nästa och … det tror jag!” 
F: ” – Kan det vara så att de själva blir lite som barn?” 
I: ” – Ja, det skulle jag tro! … att de känner en … något efteråt … de får tankar på barnen 
efteråt … andra … ja … de blir föryngrade! … och det tror jag även vi som har barn och 
barnbarn … jag tror att en håller sig … där, längre! … för dom som inga … det finns ju dom 
som egentligen inga barn haft … jag tycker dom börjar å bli gamla fort!” 
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I föregående resonemang kom informanten in på något som jag tror alla mina informanter 
kände, nämligen den föryngrande känslan av umgänge med barn. Kanske handlar denna 
känsla om en form av losskoppling från den egna åldersgruppen (se resonemanget nedan) 
eller kanske, som jag tolkar det, något naturligt inneboende som ges tillfälle att komma upp 
till ytan. 
 Samtliga informanter nämnde någon gång under intervjuerna uttrycket ”att vara 
barnslig”. Informanterna ansåg generellt att det nog var en tillgång för den som hade 
egenskapen eller förmågan att bli som barn på nytt. Jag tolkar informanternas positiva 
inställning till denna egenskap som att de själva minns sina stunder av att var barnslig.  
 Vikten av åldersgruppstillhörighet eller faktiskt ett avståndstagande av densamma 
diskuteras av Weiss och Lang (2012). Att uppleva sig själv tillhöra en viss åldersgrupp kan 
både vara en tillgång eller en begränsning. Weiss och Lang beskriver att de som gör ett 
avståndstagande från sin åldersgrupp därmed också får möjlighet att vara mera fria i sitt 
åldrande och i tanken om sin framtid. De ser inte sig själva som tillhörande en viss (ålders-) 
grupp äldre och därmed också fria att associera sig med vilka de vill. 
 Jag tycker detta är en spännande aspekt att reflektera över angående mina informanters 
syn på andra generationer och umgänget med dem. Som det skulle visa sig så antydde till och 
med vissa av dem att barnslighet snarare var en tillgång än en belastning och att det faktiskt 
kunde vara en bra förmåga hos en äldre att kunna liera sig med barn. Ur ett 
livsloppsperspektiv kan detta synsätt vara lite utmanande eftersom man förutsätter att 
livsloppet är linjärt (Öberg 2013) och att vara barnslig som äldre skulle enligt den tolkningen 
vara att bryta detta linjära åldrande. 
 En informant (1) menade, efter att ha studerat exemplet med förskolebarnens besök på 
äldreboendet (bilaga 3), att de äldre nog blev en aning upprymda och lättsinniga: 
 
I:” – Jamen det är väl inte så dumt om de tar in barn på äldreboende … jag tror de 
uppskattar det sörru …” 
F: ” – Vad tror du det ger dem, vad tror du det är som …?” 
I: ” – Jo jo men det är ju likadant när de får ta djur med sig … ” 
F: ” – Vad är det som händer …?” 
I: ” – Ja, jag tror ju de blir barn på nytt!” (skratt) 
F: ” – Du säger ”blir som barn”, vad är det som … vad blir man då, blir som barn?” 
I: ” – Ja … man blir väl lite barnsligare … nämen … det är ju lite lättare sådär … att prata 
och sådär … ja!” 
 
Jag tolkar att det informanten menar handlar om spontanitet och enkelhet vilket också verkar 
hänga ihop med de barnsliga egenskaperna som nämndes i deras berättelser. På liknande sätt 
menade en informant (4) att barn tenderar att var ärliga och ”rakt på sak” vilket många vuxna 
enligt denne inte har lätt för att vara: 
 
” … det måste man lära sig av barn!”  
F: ” – Är det något vi tappar på vägen menar du …?” 
I: ” – … Jamen det ska alltid … om jag frågar någon: vad tycker du om det? … då vill man 
ha ett ärligt svar! … och inte något … som man inte kan lita på …!” 
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F: ” – Jag tror man kanske funderar för mycket … man tänker hur det ska liksom …!” 
I: ” – Ja, hur ska den uppfatta det …?” 
 
Ibland när jag försökte få informanterna att utveckla vad det barnsliga innebar så framkom ett 
ideal som de tyckte att man som vuxen i någon mån borde eftersträva och bibehålla. 
Exempelvis berättade en informant (1) inlevelsefullt om partnern som trivdes i umgänget med 
barn och ungdomar: 
 
” – Jag hade ju en som var barnslig (skratt) … nämen … ibland när en kom hem så var ju 
huset fullt av ungar!”,” … då satt det femton stycken hemma i soffan med (partnern) … det 
var ju bara fram med saft och bullar till dom …! … det har vart full rulle alltid … ”. 
 
Det här menar jag var ett tydligt exempel på hur den äldre ur ett livsloppsperspektiv anpassar 
sig eller snarare bryter mot sitt åldrande med hjälp av sin förmåga att fortfarande vara 
barnslig. Om detta kanske händer som äldre att man släpper på kraven det innebär att vara 
”vuxen och klok”, för att där i stunden återuppleva och minnas sin barndoms känslor och 
handlingar, kanske detta kunde hjälpa den äldre i att för ett ögonblick skjuta 
vardagsbekymmer åt sidan. Dessa funderingar menar jag stämmer bra överens med 
livsloppsperspektivet som enligt Öberg (2013) handlar om ett ”då”, ett ”nu” och även ett 
”sen”. En förmåga att som äldre vara barnslig anser jag är en stor tillgång för det egna 
välmåendet och för ett gott åldrande. 
 
Frågan om vad barn kunde lära den äldre orsakade många funderingar och varierande svar hos 
mina informanter. Klart var att samtliga såg ett möjligt utbyte för bägge parter men då ett 
utbyte med olika innehåll och med olika grader av meningsfullhet. Ett exempel på betydelser 
och innehåll framgår i Anderssons et al. (2014) rapport om hur äldres relation och umgängen 
med yngre påverkar lärandet. Andersson et al. visar ur ett livsloppsperspektiv på att bara 
möjligheten för den äldre att bestämma umgänge är meningsfullt vilket också är positivt för 
lärandet. 
 Informanterna i den här studien fokuserade också mer på själva aktiviteterna i de 
beskrivna verksamheterna (bilaga 3 och 4) och inte direkt på själva utbytet eller 
gemenskapen. Men när de gjorde det så framkom återigen detta förgivet tagna: att det är de 
äldre som har kunskap och erfarenhet och att det är de äldre som delar med sig av den. Ingen 
av informanterna utgick i första läget från vad ett barn kunde ge till en äldre. Min tolkning av 
detta är att informanterna hade en naturlig och automatisk utgångspunkt utifrån sig själva att 
vara den som förväntas ge av sin kunskap och erfarenhet, lite grann som en förälder förväntas 
att uppfostra, en informant (4) uttryckte: 
 
” … visst är det bra! … barn tycker väl att det är spännande om en äldre berättar hur det var 
förr, till exempel … jag menar själv … om jag nu berättar hur jag … det är ju knappt jag tror 
på det själv nästan … vad man har upplevt, va! … det låter ju som det var flera hundra år 
sen!” 
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En informant (3) kunde i alla fall, om än skämtsamt, hålla kvar vid vad det skulle ge den 
äldre: 
 
” – Demensen känns mer naturlig!” (skratt) 
 
Denne informant fortsatte sedan att resonera kring frågan: 
 
” – Jo de kan lära en väldigt mycket! … om man sen har någon nytta av det är en annan 
femma, alltså!” … till exempel, vad har du för nytta av att lära dig att du har haft fel hela ditt 
liv?” 
 
Informanten menade att barn har en förmåga att framkalla insikter som man inte trodde var 
möjliga och kanske heller inte så användbara. På detta ställde jag en följdfråga: 
 
F: ” – Fast insikter kan väl aldrig vara fel i och för sig … eller kan det bli fel?” 
I: ” – Det kan man också undra … jag vet inte (skratt) … men generellt så … får man väl 
tycka att en insikt är någonting bra …!” 
 
Informanten tyckte också att det blev svårare och svårare att knyta kontakt med yngre 
generationer trots att denne hade lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar: 
 
” … du vet ju äldre man blir ju fler … idéer, föreställningar och så vidare genomskådar man 
som illusioner … och kan inte förmå sig att ta det på allvar längre…!” 
 
Det här var en tanke eller slutsats som jag tolkar som lite uppgiven och definitiv men för 
denne var den sannolikt uppriktig och verklig. Jag vänder mig dock lite grann mot att ett 
umgänge med en yngre generation måste tas på allvar. Fördelen men ett sådant umgänge 
skulle ju kunna vara att just släppa på allvaret en stund. Jag menar att det finns en stor poäng 
med att umgås med yngre generationer i möjligheten med att slippa ta saker på allvar, lite som 
diskussionen innan om att vara barnslig. Jämför med resonemanget om ålderstillhörighet som 
Weiss och Lang (2012) för där äldre försöker undvika stereotypa föreställningar kring äldre 
genom att tycka sig tillhöra en annan yngre generation. Här tolkar jag informantens uttryck 
som att denne ansåg sig inte få ut så mycket eller lära sig något av någon från en yngre 
generation eller också var denne kvar i den pedagogiska rollen som lärare. 
 
Ett exempel på en situation där den äldre verkligen hade funnit sin plats bland den yngre 
generationen och lät sig inspireras av dessa berättas av en informant (2). Denne beskrev hur 
de vuxna och äldre förr spelade kort och andra spel med de egna barnen tillsammans med 
deras kompisar, det hade nu gått lång tid sedan dess men så hände det igen med barnbarnen: 
 
” … som i går kväll … vi satt där och spelade ett par omgångar kort … jag vet inte vad det 
var, men de lärde mig i alla fall … jag hade nog gjort det en gång för längesen men jag hade 
nästan glömt av … och det är ju jätteroligt! … att de ville att jag skulle vara med!” 
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Ytterligare exempel på hur man resonerade kring hur lärandet ser ut kom från en informant 
(1) som menade att det nog är bra även för det egna välmåendet att lyssna på de yngre.  
 
” … det är väl bra att man inte stannar upp och koksar igen alldeles! … få se ifrån deras 
synpunkt också … det är ju mycket som inte en annan har upplevt och sådär … ” 
 
Informanten visade alltså en något annorlunda bild än de övriga av barn som individer med 
egna upplevelser och erfarenheter och som därigenom ändå kanske kunde bidra med en del 
till den äldre. Informanten menade vidare att när det gäller teknik fanns det ännu lite mer 
anledning att lyssna och ta lärdom av barnen, denne berättade om barnbarnens skarpa 
uppmaningar: 
 
” … du måste skaffa dig dator … du vet att du lär dig så mycket på datorn! … men jag ska 
ingen dator ha, säger jag … men du kommer liksom utanför, säger de då!”… 
…” – De har ju mycket nya idéer vet du … ” 
F: ” – Så du är mottaglig för det?” 
I: ” – Jamen, det får man ju lyssna på!” (skratt) 
 
Informanten gav också ett exempel på hur ett av barnbarnen vid tidig ålder resonerade med 
vuxna och äldre på ett anmärkningsvärt och ”vuxet” sätt, vilket en av de äldre kommenterade: 
 
”… en kan ju inte tro att en pratar med en unge på fyra år … utan det är ju som det är en 
fullvuxen! ... ” 
F: ” – Men var det sättet hon pratade på eller var det tankar som var …?” 
I: ” – Ja, det var tankar serdu!” 
 
Intressant här att notera är hur den äldre i dialogen ser förmågan att vara ”vuxen” som något 
beundransvärt jämfört med det tidigare resonemanget om att vara ”barnslig” mer, som jag 
tolkar det, ses som något lite pinsamt. Häri anser jag att det ligger en del värderingar och ett 
antal förutfattade meningar. Jag menar att vi nog ser på dessa förmågor eller egenskaper som 
mer eller mindre passande vilket ju kan bero på våra förväntningar och normer kring hur vi 
bör och ska bete oss. 
 
Att vara mor- eller farförälder = ansvarsbefrielse? 
Eftersom mina informanter tillhörde den äldsta generationen inom familjen och bland de 
närstående så föll det sig naturligt att utbytet ofta skedde med yngre generationer. Dessa 
utbyten kunde vara enkla och okomplicerade men jag tolkar också det som att informanterna 
kände att ett visst ansvar betingades av dem i positioneringen och i rollen som den äldsta. 
Beskrivningen som Trost och Levin (2010) gör om att de förväntningar som ställs på 
individer som intar en specifik roll kan vara mer eller mindre svåra att leva upp till stämmer 
väl överens med mina informanters berättelser. I en del fall verkade också några informanter 
för egen del mer än väl ha anpassat sig till sin rollposition. En informant (3) ansåg att en 
aspekt på ömsesidigt utbyte och lärande hade just med rollernas betydelse att göra. 
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Informanten menade att barnen tvingar in föräldrarna i olika roller som man sedan som mor- 
eller farförälder har lättare för att kliva ur. 
 Att inte längre bära ansvaret som föräldrarollen innebar var något samtliga 
informanter påpekade att de upplevde en lättnad och faktiskt inte en saknad över. Här kom 
informanten alltså in på en intressant aspekt av att ha en annan roll än förälder men samtidigt 
fortfarande vara en äldre generation i en relation till barnen. Informanten menade vidare att 
interaktionen med barnbarnen nu skedde med helt andra förutsättningar, den stora skillnaden 
var att det helt plötsligt fanns både tid och möjligheter att upptäcka andra och mycket bättre 
sätt att enas och lösa situationer på. Informanten jämförde med hur liknande situationer som 
förälder kunde vara, då situationerna kanske var stressigare och att det då fanns ett behov av 
och förväntningar på tillrättavisning: 
 
F: ” – Hur kom sig den insikten … var det på grund av att det är otvunget … att det är ett 
frivilligt umgänge? 
I: ” – Ja, det är nog det …! 
F: ” – Det har inte med din vishet att göra … att du är klokare eller …? 
I: ” – Det kanske är så att man har blivit lite mera … lite mera avstressad … så att säga!” 
 
En annan informant (2) uppmärksammade också risken för att förlora anknytningen mellan 
barnbarnen och mor- och farföräldrar, genom att den äldre generationen inte längre fyller 
samma funktion som en resurs och hjälp under uppväxten. Ofta finns dessa resurser att tillgå 
genom det allmänna som via förskolor och daghem vilket gör valet att avstå lättare att göra. 
Som ett exempel berättade informanten om en mormor som avsade sig allt ansvar om och 
umgänge med barnbarnen: 
 
”… mina barn har jag sett till och växt upp och … nu ska jag inte behöva ägna mig åt mina 
barnbarn, utan nu får de sköta det!… så blev barnbarnen så de kom upp i … till de var tio 
tolv år eller någonting … och då helt plötsligt … var hon så arg på dom: – Dom vill aldrig 
komma till oss nu! … dom ska bara åka till farmor och farfar!” 
F: ” – Ja, men hon tappade den kontakten!”, 
I: ” – Hon tappade den kontakten, så det har jag tydliga bevis på!” 
 
Hänsyn till barns egenskaper, tankar och åsikter 
Ett syfte med studien var att undersöka hur äldre såg på generationsöverskridande möten och 
därför var det också intressant att veta hur informanterna förhöll sig till barns egen livsvärld. 
Detta är för övrigt en viktig del i det socialpedagogiska och fenomenologiska synsättet att se 
till individens alldeles egna livsvärld och hur denne uppfattar sin tillvaro i en direkt och 
upplevd omgivning (Kvale och Brinkmann 2014, Eriksson och Markström 2000). 
 Informanterna i min studie menade överlag att barn förr skulle visa vuxna och äldre 
respekt och att det omvända sällan ägde rum. Detta tolkar jag som att man vid den tiden helt 
enkelt ansåg att barn varken behövde tillfrågas eller tas någon större hänsyn till. Men detta var 
också något som samtliga informanter ansåg hade förändrats fram till idag, ibland i positiv 
riktning ibland inte. En informant (2) uttryckte något positivt och för denne självklara i att ge 
barnen möjlighet att vara med när vuxna träffas och umgås: 
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” … när de har fester eller kalas … då finns det ju faktiskt familjer … det vet jag ju … så att 
barnen, nä de får inte vara med! … det tycker jag är väldig konstigt! … får inte barnen vara 
med då är det ju … om dom vill … vi har alltid haft alla generationer … faktiskt hade vi det!” 
 
På frågan om man som äldre lyssnar på barn och deras åsikter kring mer allvarliga ämnen 
uttryckte en informant (1) följande: 
 
” – Jo, men det får man allt göra! … för de har ju mycket tankar vet du … det är mycket som 
rör sig i det lilla huvet …” 
 
Detta menade informanten var något som man förr kanske inte gjorde och inte heller ansåg sig 
ha tid till. Min tanke var att det kanske var så att man inte lyssnade så mycket på barn för att 
man helt enkelt hade mycket att göra och jag drog paralleller till idag: 
 
F: ” – Det är lite samma sak då eller, att man fortfarande inte har tid för barnen eller?” 
I: ” – På sätt och vis är det väl så också! … att man inte har … utan det kanske blir när man 
blir lite äldre då man tänker efter att nu ska jag lyssna på barnen!” 
 
 

Slutdiskussion 
Dessa diskussioner förs i relation till studiens syfte och dess frågeställningar. Här tar jag 
också upp vad som kan vara relevanta områden för socialpedagogiskt arbete och vidare 
forskning. Kapitlet avslutas med underrubrikerna Slutsats samt Studiens begränsningar. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala 
situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett 
livsloppsperspektiv. Den första frågeställningen handlar om hur de upplevde sin sociala 
situation både under sin uppväxt och när de blivit äldre. Resultaten visar att informanterna 
uppskattade den sociala situation de hade. Situationen innebar både umgänge och gemenskap 
men samtidigt uttryckte de sina behov av att själva kunna välja och av att vara självständiga. 
Enligt Tornstam (2005) är det inte säkra indikatorer på ett gott åldrande att vilja umgås med 
sina barnbarn, vara glad, nöjd och aktiv. Tornstam menar vidare att detta samtidigt riskerar att 
bli till kriterier för vad som anses normalt för en äldre person. Detta ”normala” beteende 
nämner Tornstam som en yttre referensram medan den inre referensramen handlar om 
individens egna upplevda känslor av till exempel egenvärde och lycka och som inte alls 
behöver uttryckas i ett beteende. 
 Min tolkning är att gemenskap var en förutsättning för ett gott åldrande för dessa 
ensamboende pensionärer. Delaktighet i en nära och familjär gemenskap uppfattade jag som 
viktigast och några uttryckte också vikten av att vara delaktig i en samhällelig gemenskap 
men att det individuella behovet också varierade. Några av informanterna menade att 
samhället förändras och att de därför hade svårt att upprätthålla den samhälleliga 
gemenskapen i exempelvis ideella verksamheter. Tydligt resultat var också att informanterna 
var fyra olika individer med olika behov av delaktighet i samhället. Det som var gemensamt 
för dem och som också har tagits upp här i studien var möjligheten att fysiskt ta sig ut i 
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samhället. Detta gjorde de på olika sätt, efter egna behov och resurser vilket också gjorde dem 
delaktiga i den samhälleliga gemenskapen i den mån de önskade. Någon hade också anammat 
den ”nya” tekniken och kunde ta del av samhället och världshändelser via internet, vilket jag 
tolkar också blev till en gemenskap och delaktighet. 
 Sammantaget visade de upp en bild av ett ”normalt” och gott åldrande utan större 
bekymmer, vilket också kunde innebära att inte närma sig resonemang om till exempel 
existentiell ensamhet. Här kommer jag också in på fenomenologiska tankebanor och betonar 
likt Sjölund (2012) vikten av att se till den äldres högst individuella och personliga 
upplevelser. Framför allt i förhållande till omvärldens förväntningar på att en äldre också bör 
bete sig som en äldre. Jag menar att vi alltså borde se mer till den hela livsvärlden för den 
äldre och på hur denne upplever sin sociala situation och undvika generaliseringar om vad 
som anses normalt, vilket som sagt kanske inte upplevs normalt för den äldre själv. En slutsats 
jag drar är att den som betraktar en ensamboende äldre bör vara försiktig med att anta att den 
äldre nog också upplever ensamhet bara för att denne lever ensam. 
 Vad säger nu detta resonemang för den här studiens informanter, betydde umgänge 
något för att motverka risken för upplevda ensamhetskänslor? Jag skulle svara både ”ja” och 
”kanske” på den frågan! Det som resultaten visar är att det var högst individuella behov som 
styrde och att det likt diskussionen ovan inte behöver vara så som det ser ut att vara. Så ”ja” 
för att det framgår att umgänge var betydelsefullt och ”kanske” för att det också, som jag 
tolkar det, beror på hur umgänget har sett ut tidigare och hur man har hanterat förändringar. 
Några har haft ett stort socialt kontaktnät och därmed svårt att förhålla sig till att det kanske 
hade minskat medan andra hade en bättre förmåga att hantera sådana förändringar. 
 Jag skulle vilja hänvisa till det som Tornstam (2005) menar om att det goda åldrandet i 
mångt och mycket handlar om anpassning. Min uppfattning är att samtliga informanter i 
denna studie var medvetna om att livet och umgänget förändras och dem med det. För att 
kunna anpassa sig till förändringar i åldrandet behöver man enligt Tornstam också kunna 
mobilisera en strategi eller en inre kraft. En av de slutsatser jag drar i denna studie är att det 
hade mina informanter gjort och lyckats med. 
 Här skulle jag vilja föra in socialpedagogik och socialgerontologi i diskussionen. 
Socialpedagogisk praktik handlar i mångt och mycket om att stärka individen men också om 
att se till yttre förhållanden (Madsen 2005). Dessa två aspekter menar jag går att tillämpa i 
tolkningen och analysen av vad mina informanter har berättat. Först och främst gav 
informanterna uttryck för att vara både trygga och säkra i sitt åldrande. Enligt Madsen så sker 
till exempel marginalisering på grund av att individen befinner sig i en ofrivillig position, det 
vill säga i en situation där man inte trivs eller känner sig hemma. I mina informanters 
berättelser framgår inte klart några ofrivilliga val eller positioner, förutom vid tidigare 
nämnda förluster av vänner eller närstående. Som jag förstår har man då har gjort val efter 
bästa förmåga och hamnat i positioner efter vad som föreföll lämpligast i stunden. Men om 
dessa och liknande händelser har resulterat i att man har befunnit sig i en ofrivillig position så 
har man, som jag tolkar det, haft förmåga att anpassa sig till detta utan en känsla av att vara 
marginaliserad. 
 Ett socialgerontologiskt synsätt på mina informanters förmåga att hantera sin 
ensamhet skulle vara att fokusera på livsloppet. Hagberg (2013) menar att varje stadie i 
livsloppet avgör hur man hanterar de sista faserna. Enligt Hagberg handlar det då om 
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integration och mening, samt om en samlad vishet. Har den äldre upplevt tidigare faser på ett 
positivt sätt har denne enligt Hagberg större chans och bättre förutsättningar att känna 
tillfredsställelse och entusiasm. Jag ställer mig frågan om tidigare faser eller upplevelser med 
nödvändighet behöver vara positiva för att generera positiva resultat? Jag menar att även 
traumatiska faser eller upplevelser, som man har en förmåga att hantera på ett positivt sätt, 
kan ha lika stor om inte större inverkan på om det tillslut upplevs positivt eller inte. I mina 
informanters berättelser framgår att vissa faser har varit besvärliga men det de säger tyder 
också på att de har haft en förmåga att kunna hantera dessa faser på ett positivt sätt. Sedan om 
förmågan berodde på egna resurser eller på det sociala nätverket eller en kombination av 
dessa framgår inte helt tydligt. 
 Att det finns en problematik med att vissa äldre känner sig ensamma är känt och här 
stötte vi på exempel där den ensamboende äldre stod emot detta. De informanter jag intervjuat 
visade på olika sätt att hantera detta faktum att de levde som ensamboende, någon gick in i en 
hobby, någon annan tog upp ett gammalt intresse, men gemensamt för dem alla var, som jag 
tolkar det, att de hade en trygghet i ett socialt nätverk. 
 Något förvånande är hur informanterna beskrev förlusten av sina respektive. Jag 
kunde inte ana något uttryck för existentiell ensamhet utan man beskrev detta ganska sakligt 
och mera svepande. Berättelser handlade mer hur detta hade förändrat livet och det övriga 
sociala umgänget än själva den personliga förlusten. Kanske var detta för svårt och 
känsloväckande för att öppenhjärtigt kunna prata om men känslan jag fick var att man hade 
kunnat hantera omställningen med ett lugn och att de under processen har lyckats hålla bägge 
fötterna på jorden. 
 Jag uppfattade det också som att det fanns tid för eftertanke och reflektion för några av 
informanterna i studien. För vissa hade det av naturliga skäl blivit mindre med engagemang 
och aktiviteter med tiden, vilket hade gjort att tid för kontemplation nu blivit möjlig. Någon 
fann dagarna fulltecknade med aktivitet medan någon menade att vardagssysslorna med 
åldern tog längre tid i anspråk. 
 Det fanns olikheter i hur informanterna hanterade sin situation och signifikant är 
skillnaden mellan männen och kvinnornas olika metoder. Männen beskrev intressen och 
hobbys som det huvudsakliga i vardagen medan jag tolkar att kvinnorna lade tyngdpunkten på 
det sociala umgänget. Inte att förringa är betydelsen av husdjur (för männen), man förstår att 
dessa var till stor behållning som sällskap och för att bidra till en trygghet. 
 
Den andra frågeställningen handlar om erfarenheterna, behoven och möjligheterna till 
umgänge och gemenskap med andra yngre generationer, framför allt barn. Resultaten visar att 
några av informanterna var tveksamma till gemenskap med andra barn än de egna men 
generellt tyckte man att det kunde vara bra för de som hade behov för det, men samtidigt att 
grunden skulle vara frivillighet. Klart visar dock resultaten att samtliga informanter satte ett 
stort värde vid att få umgås med egna barn och barnbarn (även barnbarnsbarn!). Omfattningen 
av dessa umgängen verkade förvisso variera, där kvinnornas respektive relationer tycktes vara 
både fler och djupare, men detta skulle jag säga inte avspeglar betydelsen. Jag uppfattar att 
den sociala kontakt och gemenskap männen i studien hade med andra generationer var av 
minst lika stor betydelse även om de inte nämnde det lika tydligt utan kanske mer som något 
som skedde i samband med till exempel någon aktivitet. 
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Jag ska i och för sig uttrycka mig försiktigt om hur djupa och betydelsefulla relationerna i 
realiteten var för dessa informanter, för att bringa klarhet i det krävs mer ingående frågor och 
djupare analys. Jag kan konstatera att de var viktiga för samtliga och jag tolkar även in att 
samtliga har fått sina sociala behov tillfredsställda under sina livslopp. Detta menar jag kan 
vara en av anledningarna att de nu, om än på olika sätt, kände sig tillfreds med sitt åldrande. 
Min tolkning är att de nu själva i viss mån även kunde styra över i vilken grad de var i 
gemenskap eller ensamhet vilket gjorde att de överlag också kunde få sina grundläggande 
sociala behov av umgänge tillfredsställda. Detta är också en punkt som jag tror är avgörande 
för en fortsatt känsla av trygghet, mening och tillhörighet. 
 
Den tredje frågeställningen handlar om generationsöverskridande verksamhet. Idén om att 
ensamboende pensionärer skulle finna intresse av dessa verksamheter kom alltså på skam i 
denna studie. Detta är något jag naturligtvis inte är besviken för utan snarare glad för och 
därtill fylld av nya insikter. Att vara ensamboende, änka/änkling samt icke yrkesverksam 
pensionär är att vara i riskzonen för att hamna i en känsla av ensamhet och marginalisering. 
Generationsöverskridande verksamhet kunde då, som jag såg det, vara en del i de möjliga 
förebyggande åtgärderna för att undvika detta. Men då hade jag inte ännu förstått vikten och 
vidden av det nära sociala nätverkets betydelse. Så mycket av bilden jag hade om en ensam 
äldre som verkligen kände sig ensam krackelerade i mötet med dessa livsglada, pigga och 
socialt aktiva representanter för den avgränsade gruppen. Tydligt var att en social situation 
bestående av ett nätverk med familj, släkt och vänner gjorde livet mindre ensamt trots att de 
bodde ensamma. 
 I och med ökad ålder kommer med största sannolikhet också behoven av stöd och 
hjälp att öka och att då ha ett nära och tillgängligt socialt nätverk borgar för att dessa behov 
initialt kan tillgodoses. Att som äldre och behövande per automatik få hjälp av samhället är 
inget någon bör ta förgivet. Thorslund (2013) diskuterar bland annat just bedömningen av en 
äldres behov och att detta kan vara en otydlig och svår uppgift för en biståndshandläggare. 
Trenden är att man först och främst vill att den äldre löser detta med anhöriga och att bistånd 
ges först när dessa resurser är uttömda. Som jag ser det kan ett socialpedagogiskt arbete skapa 
både möjligheter och lösningar, här i gränslandet mellan självständighet och beroende, för att 
varje ensamboende pensionär ska kunna erbjudas det sociala umgänge man önskar för ett gott 
åldrande i hemmet. 
 
Slutsats 
Det som framgår och det som blir den här studiens resultat är alltså intressant nog att de 
ensamboende pensionärer jag intervjuade i mångt och mycket fick sina sociala behov, i form 
av delaktighet och gemenskap, men också av ensamhet, tillfredsställda. För några av dem 
framgick det till och med att de levde i en önskesituation! Dessa resultat står i bjärt kontrast 
mot vad som frekvent har framkommit i media om att pensionärer ofta drabbas av ensamhet 
och brist på social stimulans. ”Mina” pensionärer visade snarare på en mycket bra 
acklimatisering till åldrandet och pensionärslivet. Detta beror enligt mina slutsatser på en 
kombination av att ha en förmåga till anpassning, en stark egen tilltro och att ha ett 
tillfredställande socialt nätverk.  
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Studiens begränsningar 
Det finns ett antal punkter i den här studien som bör kommenteras kritiskt. Några av dem är 
bland annat det faktum att antalet informanter var få vilket gör underlaget begränsat och 
empirin svår att generalisera utifrån. Det medvetna inslaget som innebar att informanterna inte 
fick ta del av informationen kring generationsöverskridande verksamhet förrän under 
intervjun, vilket gjorde att de ställdes inför att göra ett direkt utlåtande som i sin tur kanske 
kunde uppfattas som svårt eller pressande. Samt att mitt önskemål om att hålla intervjuerna 
inom ett begränsat tidsintervall kunde påverka informanterna till att även känna en viss 
tidspress. 
 I övrigt uppstod det kanske en risk med att utgå från det sociala problemet som 
upplevd ensamhet innebär och som i den här studien och bland de här ensamboende 
pensionärerna inte riktigt existerade. Problemfokuseringen riskerade kanske också att kunna 
väcka frågan hos dem om varför inte de kände sig ensamma eller marginaliserade, vilket i sin 
tur därmed också riskerade att skapa ett problem. 
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Examensarbete 15 Hp 
Socialt arbete och socialpedagogik, 61 – 90 Hp 

Socialpedagogiska programmet 
Institutionen för individ och samhälle 

Vårterminen 2017 
 

 
170420 

Hej! 
 
Jag heter Mats Thuresson och jag studerar till 
Socialpedagog på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Nu pågår sista terminen och jag är klar med 
skolan till sommaren. Jag håller som bäst på 
med mitt examensarbete: En C-uppsats som ska 
handla om äldre, gemenskap, ensamhet och 
utbyte mellan generationer. 
I mitt arbete har jag tänkt intervjua några äldre 
kring dessa ämnen och det är där som Du 
kommer in. 
Syftet med arbetet och uppsatsen är att belysa 
äldres livssituation och hur gemenskapen kan se 
ut mellan olika generationer som äldre och 
barn. Jag har länge funderat på hur samhället 
förändras och som jag upplever det så umgås 
man inte så mycket mellan generationerna som 
man kanske gjorde förr. 
Jag vill gärna intervjua dig under ca en timme 
för att få lite inblick i hur du tänker och vad 
dina erfarenheter är. 
Intervjun är helt frivillig, du får bestämma tid 
och plats och du kan närsomhelst avbryta. Du är 
helt anonym och jag har tystnadsplikt. Jag vill 
helst spela in men allt material från intervjun 
kommer att raderas efter godkänt arbete. Du får 
sedan gärna ta del av den färdiga uppsatsen! 
 
Vänliga hälsningar Mats Thuresson 
 

Kontakt: xxxx-xx xx xx 
Handledare: Magnus Broström xxxx-xx xx xx 

Högskolan Väst Institutionen för individ och samhälle 
461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00 Fax 0520-22 30 99  
www.hv.se 
 



(Summa: 31st frågor/ 1 timme = á 2min/fråga) Intervjuguide Bilaga 2 

Inledande frågor (2st, 4min) 

• Berätta om dig själv: födelse, familj, uppväxt, skolor, yrke/arbete, boendeorter 

• Nuvarande situation: boende, familj, vänner, sysselsättning/intressen, hälsa 

Frågor om social situation (10st, 20min) 

• Hur ser din sociala situation ut och hur har den förändrats sedan du blev 

pensionär?  

• Vilket umgänge har du idag? 

• Hur skulle din önskesituation se ut vad det gäller umgänge och vilket är ditt 

behov? 

• Om du har erfarenhet av möten och umgängen med andra yngre generationer, 

framför allt barn, vad har de i så fall inneburit för dig och vad har varit 

betydelsefullt? 

• Hur såg relationerna mellan äldre och yngre ut när du var ung? 

• Vad har du själv för erfarenhet av att umgås med äldre när du var barn? 

• Hur har det påverkat dig och hur ser du på detta nu som äldre? 

• Hur har relationer mellan äldre och yngre har förändrats under åren? 

• Har din relation till yngre förändrats, och i så fall hur? 

• Vilken relation till barn eller yngre har du idag? 

Frågor om generationsöverskridande verksamhet (visa verksamhetsexempel) (10st, 

20min) 

• Vilka möjligheter ser du med umgänge mellan äldre och barn? 

• Ofta gäller att barn lär av äldre men vad skulle barn kunna bidra med och lära 

dig? 

• Vad anser du om generationsöverskridande verksamhet? 

• Hur tror du de som medverkar i dessa verksamheter påverkas? 

• Hur tror du andra äldre skulle se på sådana möjligheter och vad skulle det 

betyda för dem? 

• Vad skulle de betyda för dig om du medverkat och hur tror du att du hade 

påverkats? 

• Vad i dessa eller liknande möten mellan generationer skulle intressera dig? 

• Om det inte är intressant, vad skulle behöva förändras för att det skulle bli det? 
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(Summa: 31st frågor/ 1 timme = á 2min/fråga) Intervjuguide Bilaga 2 

• Vilka är dina idéer om hur möten skulle kunna se ut för den enskilde och i det 

övriga samhället? 

• Här på orten finns en förskola, vad ser du för möjligheter med ett utbyte och 

möten mellan dig, andra äldre och förskolebarnen och hur skulle det utbytet och 

dessa möten kunna se ut? 

 Lite mer tillspetsade (värdeladdade) kritiska frågor och övriga (7st, 14min) 

• Vad skulle ett barn egentligen kunna tillföra dig som äldre när det förmodligen 

inte har den erfarenhet och vishet en förväntas ha efter ett långt liv? 

• Vad skulle ett barns tankar, åsikter och idéer om till exempel livet, samhället och 

döden betyda för dig? 

• Hur djupa och existentiella ämnen och frågor tror du en diskutera med ett barn 

om? 

• Om vi antar att ett barn kan vara till exempel naivt, impulsivt, spontant, 

okomplicerat eller ifrågasättande, hur skulle detta sätt att vara kunna gynna en 

äldre? 

• Hur tror du att ett möte mellan dig och ett barn med en annan kultur eller 

bakgrund, kanske från en annan del av världen, skulle te sig?  

• Vad ser du för möjligheter i ett sådant möte? 

• Hur ser du på det faktum att det är vissa äldre (på boenden, aktiva på skolor och 

i föreningar/förbund etc.) som ges möjlighet att umgås över generationsgränser? 

Avslutande frågor (2st, 4min) 

• Hur känns det nu efter intervjun? 

• Är det något du funderar på (något att tillägga, oklart, kommentar, fråga)? 

 

Kom ihåg: Tacka för medverkan!
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 Information generationsöverskridande verksamhet 1 Bilaga 3       

Hämtad från Kalmar kommuns hemsida 2017-04-21 
http://www.kalmar.se/t/newspage.aspx?id=57012 

Gränsöverskridande samarbete för barn 
och äldre belönas i Södermöre kommundel 
Publicerad: 15 december 2010 

Generationer i samverkan, det är namnet på ett nytt samarbete mellan Hagbyskolan och 
omsorgsboendet Möregården som syftar till att hitta samarbetsmöjligheter mellan den yngre 
och den äldre generationen. Ett framgångsrikt samarbete som nu har belönats av Södermöre 
kommundelsnämnd för sitt nytänkande genom att de anställda har tilldelats personalpriset 
Södermöre - steget före. 
 
Det var i samband med kommundelsnämndens sammanträde i Påryd som priset delades ut för 
den allra första gången. Priset syftar till att uppmärksamma och belöna det goda 
utvecklingsarbete som anställda utför i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter och 
uppmuntra fler anställda till nytänkande och våga pröva nya idéer som bidrar till att 
förvaltningen kan ligga steget före. 

Årets mottagare av priset går till de fem anställda på Möregården och Hagbyskolan som har 
startat och drivit samarbetet Generationer i samverkan. Tillsammans får de fem anställda dela 
på prisbeloppet 15 000 kronor. Inom ramen av Generationer i samverkan har de schemalagt 
gemensamma aktiviteter för elever i Hagbyskolan och boende på Möregården. Exempel på 
aktiviteter som har genomförts är målat konstverk, spelat tv-spel, sångstunder, 
trädgårdsarbete, slöjd med mera.   

Juryns motivering för att tilldela Generationer i samverkan årets pris av Södermöre - steget 
före lyder enligt följande: 

För att genom Generationer i samverkan ha etablerat ett helt nytt gränsöverskridande 
samarbete mellan Hagbyskolan, pensionärsföreningar och Möregården. Ett samarbete som har 
spridit stor glädje till våra elever och äldre brukare. Genom att schemalägga gemensamma 
aktiviteter har de yngre eleverna fått insikt i hur det är att bli äldre. Samtidigt har våra äldre 
fått lust till att pröva nya saker. I flera fall har de gemensamma aktiviteterna lett till att man 
har fått en ny yngre eller äldre kompis och fortsatt att träffas utanför schemalagd tid. En 
förutsättning för att lyckas med detta har varit att personalen har vågat tänka nytt och prövat 
nya samarbetsformer mellan verksamheterna. Tillsammans har de utvecklat ett arbetssätt som 
kan spridas till hela kommunen. Det är insatser som dessa som gör att Södermöre kan ligga 
steget före. 

Årets mottagare av personalpriset Södermöre- steget före: 
Aina Harmander, Möregården  
Marita Jansson, Möregården  
Irene Johansson , Möregården  
Elaine Harmander , Hagbyskolan  
Jeanette Akinder , Hagbyskolan  
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Senior i skolan 
Publicerad: 15 februari 2016 

Stadsdel Centrum i Göteborg vill motverka ålderssegregationen i 
samhället och har med sitt projekt Generationsmöten satsat på att få 
äldre och yngre att träffas mera.  
– Om vi går tillbaka till min barndom...då växte ju barn och föräldrar och mor och 
farföräldrar i stort sett upp på samma ställe. Idag, i bästa fall, så finns föräldrarna i 
närheten av barnen, medan dom andra har köpt hus i Spanien, eller bor uppe i 
Kiruna. Det är inte alla barn förunnat att få träffa äldregenerationen, tyvärr, säger Kaj 
Dahlman, senior i skolan. 

Han är en av 29 seniorer som är aktiva på fem olika skolor i centrum, Och stadsdel 
Centrum gissar på att de snart kan vara 50, för intresset är stort.  Han är inne på sitt 
andra år som mattelärare. Ett obetalt arbete i pengar visserligen, men eleverna ger 
honom så mycket mer tillbaka i form av vänskap. 

Eleverna nöjda 
– Jag skulle önska att han skulle vara här lite mer, och det kommer nog bli rätt tråkigt 
nu när jag kommer att börja sjunde klass i en annan skola och Kaj inte kommer vara 
där, för att han är verkligen en som peppar upp och hjälper till när det behövs. Han är 
rolig och får mig på gott humör, säger Saga Jungerfelt, elev 6B Johannebergsskolan. 

– Jag tycker att det är jättebra att han är är, det är liksom en extralärare och jag kan 
tänka mig att det är roligt för Kaj också, för jag menar att pensionärer, kanske bara 
sitter hemma och det inte händer så mycket, säger Victor Nyqvist, elev 6B 
Johannebergsskolan. 

Vill att äldre och yngre ska mötas mer 
– Samhället är så segregerat idag, så vi tror att det behövs organiserade möten för 
att barn ska få träffa äldre och att äldre ska få möjlighet att träffa yngre. Men det 
behövs ju lite kontroll för vilka vi släpper in i skolan, så det är jag noga med att det 
ska vara trygga och stabila seniorer, som deltar i projektet, säger Pernilla Johansson, 
projektledare Generationsmöten SDN Centrum. 

– Det fungerar väldigt bra! Jag var lite skeptisk i början, säger Annalena Pousette, 
lärare Johannebergsskolan. Ofta är det ju så att när man har en grupp, och jag var 
själv ny då, och så kommer det in person, så kan det bli väldigt oroligt i gruppen, men 
klassen kände Kaj sedan tidigare så det gick bra och rullar på. Nu så kompletterar vi 
varandra på ett jättebra sätt! 

Du tror du kommer att forsätta som senior i skolan? 

– Ja, så länge jag orkar ska jag göra det! om dom vill ha mig, skrattar Kaj Dahlman, 
senior i skolan. 
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