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Syftet med studien var att beskriva och analysera äldres samtal med avseende på 
innehåll och betydelse för deras sociala identitet. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar arbetats fram: Vad samtalar äldre om i möte med andra? Vad är 

det äldre försöker förmedla i samtalen? Vilken betydelse har samtalen när det 
gäller äldres sociala identitet? Studien har en kvalitativ metod med en explorativ 

ansats. Fyra deltagande observationer har använts i kombination med fyra semi-

strukturerade intervjuer. Intervjuerna har spelats in och transkriberats till skriven 
text, för att sedan tematiseras. Under observationerna har fältanteckningar gjorts. 

Informanterna är i åldrarna 80-95 år, boende i eget hem samt utan större omfatt-

ning av hjälpinsatser. 

Resultaten av studien visar på betydelsen av samtal för äldres välbefinnande. 

Den visar på skillnader av samtalsämnen i olika sammanhang. När det gäller 

hälsofrågor vänder äldre sig helst till familjemedlemmar. Samtal med vänner och 
bekanta innehåller ofta minnen från förr samt aktuella händelser i bygden. I 

analysen har valda delar lyfts ut och ställts mot teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning.  Slutsatserna är att äldre har behov av samtal i olika sammang för ett 
gott åldrande och de sociala arenorna som finns i samhället spelar en viktig 

funktion för att finna samtalspartners. För att samhället ska klara av att möta 

äldres behov behövs ökande kunskaper om deras vardagsvillkor. 

Nyckelord: äldres samtal, tunna band, social identitet, tredje och fjärde åldern, 

delaktighet 
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Abstract 

Title: Discussions as the essence of life 

- A study regarding elderlies conversation 
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The purpose of this thesis have been to analyze and describe elderly peoples 
conversations regarding content and meaning for their social identity. From the 

purpose has following questions been created: What are elderly talking about 

when meeting other old people? What do they try to transmit? What kind of 
meaning has the talk regarding elderlies social identety? The study has a 

qualitative approach with an exploratory approach. Four observations with direct 

participation in combination with four semistructured intervjues are used as base 
for the study. The intervjues have been recorded, transscripted and therafter 

catalogized. Minutes has continuously been taken during observations. All 

participants are above the age of 80, still living on their own without special 
treatment from the society. 

Result are giving that daily talks have a high impact of elderlies wellness. The 

thesis is also giving that the difference of subject has a wide range depending on 
the situation. Regarding health are reletives often elderlies first choice and for 

memories or subjects from the neigbourhood is it friends. Through the analysis 

has chosen parts been compared with theoretical perspectives and earlier. 

The conclusion is that elderly needs conversation in different social arenas to be 

able to age in a good way. To be able to meet elderlies needs do we need to 

beeter understand their dayly life. 

Keywords: elderlies conversation, weak ties, social identity, third and fourth age, 
participation.  



 

 Samtal som livets krydda 4 

 - En studie om äldres samtalskontakter  

Förord 

Jag vill på detta vis tacka de som på något sätt hjälpt mig med min uppsats: 

- Alla deltagare på träffen för daglediga för att jag fått samtala och umgås 
med er. 

- Min handledare Lars A Svensson, för att du delat med dig av din enorma 
kunskap om äldre. Genom snabb återkoppling har jag kunnat jobba vidare i 

högt tempo. 

- Min mamma Ing-Marie, för all hjälp med såväl städ som matlådor under 
min studietid. 

- Slutligen vill jag tacka min älskade man, Anders. Utan din hjälp med layout 

och din tro på mig hade jag aldrig nått dit jag är idag. 

 

Lidköping 2012 

Pernilla Gustafsson 

  



 

 Samtal som livets krydda 5 

 - En studie om äldres samtalskontakter  

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................... 2 

Abstract ................................................................................................................. 3 

Förord ................................................................................................................... 4 

Innehållsförteckning ............................................................................................. 5 

1. Prolog ............................................................................................................ 7 

2. Inledning ........................................................................................................ 8 

3. Syfte och frågeställningar .............................................................................. 8 

4. Bakgrund ....................................................................................................... 9 

4.1. Äldre och åldrandet ................................................................................ 9 

4.2. Tredje och fjärde åldern ....................................................................... 10 

4.3. Omorientering i livet ............................................................................ 11 

4.4. Ålderism ............................................................................................... 11 

4.5. Summering ........................................................................................... 12 

5. Centrala begrepp och teorier ....................................................................... 13 

5.1. Samtalet ................................................................................................ 13 

5.2. Identitet ................................................................................................ 14 

5.3. Delaktighet ........................................................................................... 15 

5.4. Tunna nätverksband ............................................................................. 15 

5.5. Summering ........................................................................................... 16 

6. Tidigare forskning ....................................................................................... 17 

6.1. Forskningsinledning ............................................................................. 17 

6.2. Litteratursökning .................................................................................. 17 

6.3. Äldres vardag och betydelsen av andra ................................................ 17 

6.4. Äldres vardag och betydelsen av delaktighet ....................................... 18 

6.5. Äldres vardag och betydelsen av samtalet ........................................... 19 

6.6. Summering ........................................................................................... 19 

7. Metod ........................................................................................................... 20 

7.1. Metodologisk ansats ............................................................................. 20 

7.2. Urval ..................................................................................................... 21 

7.3. Att närma sig forskningsfältet .............................................................. 21 

7.4. Observationer ....................................................................................... 22 



 

 Samtal som livets krydda 6 

 - En studie om äldres samtalskontakter  

7.5. Intervjuguide och informationsbrev ..................................................... 22 

7.6. Intervjusituation ................................................................................... 23 

7.7. Validitet ................................................................................................ 23 

7.8. Reliabilitet ............................................................................................ 24 

7.9. Etik ....................................................................................................... 24 

7.10. Informantpresentation .......................................................................... 25 

7.11. Behandling och analys av datamaterial ................................................ 25 

7.12. Metoddiskussion .................................................................................. 26 

8. Resultat ........................................................................................................ 27 

8.1. Aktuellt i bygden .................................................................................. 27 

8.2. Plågsam eller behaglig tystnad ............................................................. 29 

8.3. Samtal med anhöriga ............................................................................ 30 

8.4. Samtal med vänner och bekanta ........................................................... 31 

8.5. Samtalet med professionella ................................................................ 33 

8.6. Summering ........................................................................................... 33 

9. Analys .......................................................................................................... 34 

9.1. Glädjen att vara till hjälp ...................................................................... 34 

9.2. Någon att prata med ............................................................................. 35 

9.3. Att bli sedd och bekräftad .................................................................... 37 

9.4. Känna igen varandra ............................................................................ 38 

9.5. Social identitet ...................................................................................... 38 

10. Slutsatser och diskussion ............................................................................. 39 

10.1. Olika samtalsämnen ............................................................................. 39 

10.2. Önskan om att visa sig frisk och ung ................................................... 40 

10.3. Samtal som hälsobringare .................................................................... 40 

10.4. Social identitet ...................................................................................... 41 

10.5. Observationskontakt ............................................................................. 41 

11. Förslag till kommande studier ..................................................................... 41 

12. Referenslista ................................................................................................ 42 

Bilaga 1 ............................................................................................................... 45 

Bilaga 2 ............................................................................................................... 46 

Bilaga 3 ............................................................................................................... 47 

 



 

 Samtal som livets krydda 7 

 - En studie om äldres samtalskontakter  

1. Prolog 

 

Det är en torsdag förmiddag i december 2011. Jag befinner mig i en liten by med 

några hundra invånare i Västra Götaland. Har just parkerat bilen utanför för-

samlingshemmet och sitter kvar en stund för att förbereda mig innan jag går in. Jag 

ska besöka en mötesplats för daglediga personer som anordnas av två frivilliga 

damer i kyrkans regi. Verksamheten vänder sig till alla som är lediga mitt i veckan, 

därav namnet ”Träff för Daglediga”. 

Jag kliver in i lokalen i god tid för att hinna prata en stund med de frivilliga arran-

görerna innan träffen. I lokalen är det redan fullt av gäster, jag kontrollerar 

klockan som visar att det är en halvtimma kvar till start. Senare får jag förklarat för 

mig att gästerna alltid kommer tidigt till träffen för att försäkra sig om ”sin plats”. 

Deltagarna på träffen är övervägande äldre människor 80+ och kvinnorna är i 

majoritet. Mitt besök tas emot med öppna armar av idel glada och positiva per-

soner. Jag slår mig ner och samtalar med en herre som förklarar hur de har det på 

träffarna: 

Här har vi det så gott ska du veta. Det går ingen nöd på oss, de skämmer allt bort 

oss med underhållning och gott kaffebröd. Vi har det nästan för bra. Vi diskuterar 

det mesta. 

På dagsprogrammet står gemensam sång och en mycket uppskattad hattvisning. 

Tid finns även avsatt till den obligatoriska fikastunden med tillhörande prat mellan 

deltagarna. Glädjen som finns bland deltagarna går inte att ta miste på. Att träffen 

är populär beror enligt flera av deltagarna på den frivilliga basis som arrange-

manget bygger på. De är exempel på äldrevärldens betydelsefulla eldsjälar. 

 

Fältanteckningar 2011-12-01, från en tidigare kurs. 

Den här uppsatsen handlar om äldres behov av samtal med andra. För att finna 
olika samtalskontakter fyller sociala arenor en viktig funktion. Genom det sam-

spel som sker under samtal mellan äldre och dess omgivning skapas förut-

sättningar i processen av den sociala identiteten (Svensson, 2006).  
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2. Inledning 

Jag har arbetat med människor i hela mitt yrkesverksamma liv. Kategorin äldre 

innebar dock en relativt ny bekanskap för mig då jag tidigare arbetat med yngre 

människor i olika former. Under utbildningens gång har jag fått förmånen att 
lära mig mer om äldre människors levnadsvillkor. Under en kurs i utbildningen 

gjorde jag tidigare en fältstudie på samma träff för daglediga som denna uppsats 

grundas på. Detta innebar att jag redan var bekant med deltagarna och hade viss 
förförståelse, vilket jag återkommande reflekterat över. Mina tidigare erfaren-

heter har jag försökt lägga åt sidan och strävat efter en nyfikenhet för den fakta 

som delgetts av informanterna. Mina erfarenheter visar att äldres behov, inte 
skiljer sig från övriga åldersgrupper i samhället, nämligen att träffa andra och få 

möjlighet till samtal. 

Studien tar upp samtal som sker i äldres vardagsliv. Att samtala med andra är 
något som de flesta tar för givet. Vi för samtal med människor i vår omgivning 

vid många tillfällen under en dag, på jobbet, inom familjen, i affären med mera. 

Men då människor blir äldre minskar individens sociala nätverk i omfattning, 
samtalet blir inte längre en självklarhet och en tomhet kan infinna sig (Svensson, 

2006). Frågor som jag inledningsvis ställde mig var: Vilka strategier använder 

äldre sig av för att fylla det tomrummet? Hur finner äldre andra människor att 
prata med? Vilka samtal får livet att vara meningsfullt? Mina tankar har rört 

många frågor som skapat en nyfikenhet efter att få veta mer. Frågorna som jag 

slutligen ställde presenteras i kommande kapitel. 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera äldres samtal med avseende på 
innehåll och betydelse för deras sociala identitet. Kunskapen kan  i det sociala 

arbetet användas för att skapa förutsättningar för samtal med individen i fokus. 

Frågeställningarna specificerades enligt följande: 

Vad samtalar äldre om i möte med andra?  

Vad är det äldre försöker förmedla i samtalen?  

Vilken betydelse har samtalen när det gäller äldres sociala identitet?  
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4. Bakgrund 

4.1. Äldre och åldrandet 
Sveriges befolkning ökar och det blir allt fler äldre i förhållande till yngre. 1951 
var 108 290 personer 80 år eller äldre, motsvarande ca 1,5 procent av den totala 

befolkningen. Gruppen hade år 2011 växt till 498 218 personer, ca 5,3 procent 

(se figur 1) och prognoserna visar på en fortsatt ökning. År 2040 spås 8 % av 
den svenska befolkningen vara 80 år eller äldre (norden.org). 

Figur 1: Statistik hämtad från SCB 

Flertalet äldre i vårt samhälle är friska och lever ett aktivt liv. Hälften av alla 
över 80 år bor i egen bostad och har ingen hjälp från hemtjänsten. Först efter 100 

års ålder bor majoriteten av äldre i särskilt boende (SOU 2008:113). 

För att klara av att möta de behov som äldre har av att träffa andra kommer det 
behövas att erbjuda möjligheter till tillträde på olika former av sociala arenor, 

vilket ibland arrangeras på frivillig basis men även de som kommunen ansvarar 

för (Svensson, 2006). Den sociala arena som studien tar sin utgång ifrån är ”träff 
för daglediga” dvs. en träff som anordnas för alla som är lediga mitt i veckan.  

Genom att äldre får vara delaktiga i utformningen av de sociala arenorna skapas 

förutsättningar till känslor av solidaritet med varandra och med samhället i stort. 
Det är viktigt att insatserna utformas så att de äldre får en känsla av menings-

fullhet och möjlighet att kunna påverka sitt egen livssituation (Folkhälso-

institutet, 2009). Folkhälsoinstitutet (2012) menar att äldres delaktighet och 
engagemang på olika arenor genererar såväl vinster till samhället som till den 

enskilda människan.  
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I vårt samhälle är normen att människor tillåts bo hemma så länge de önskar 

(SoL kap. 5 §§ 4-5). Rätten att bestämma över sitt eget liv är lagstadgat och 
samhället uppmuntrar boende så länge det är möjligt. Den offentliga sektorn i 

Sverige har en lång tradition av att ombesörja hjälp och stöd till de som behöver 

att klara sin vardag. Sundström (2002) betonar känslan av hemmet som en 
fristad där det finns möjlighet att uppleva kontroll över sin vardag, vilket i sin tur 

innebär en trygghet för äldre. 

Åldrandet i vårt samhälle ses generellt inte som något eftersträvansvärt, dagens 
samhälle premierar istället arbete och idealet är produktivitet och effektivitet. 

Genom att unga människor är den grupp som främst har möjlighet att uppfylla 

samhällets värdemönster på produktivitet så har ungdomlighet tillskrivits ett 
starkt värde i samhället (Tornstam, 2005). Andersson (2008) beskriver den 

ungdomliga idealiseringen som finns i samhället då äldre beskrivs som pigga för 

sin ålder. 

4.2. Tredje och fjärde åldern 
Människor i åldern 60-80 benämns ibland som yngre-äldre. En annan be-
nämning som allt oftare används av forskare är den tredje åldern. Med beteck-

ningen tredje åldern menas den relativt friska tiden efter arbetslivet, som ålders-

pensionär, då man ännu inte är i behov av stöd och hjälp för sin dagliga livs-
föring (Gynnerstedt, 2011b). En person som definieras tillhöra tredje åldern 

klarar sin vardag på egen hand och har som regel ingen hjälp från samhället. Den 

beskrivs ofta som den lyckliga delen av åldrandet, där människorna förväntas ha 
tid för självförverkligande och att njuta av livet (a.a). Det finns en stor variation 

på hur länge individer befinner sig i tredje åldern bland annat beroende på 

individens hälsa. Övergången till fjärde åldern kan komma plötsligt och oväntat, 
men kan även dröja många år. 

Benämningen äldre-äldre tillskrivs ofta människor från 80 år och uppåt. Många 

av dessa är fortfarande vid god hälsa och klarar sin vardag själv i eget boende. 
Men stigande ålder innebär också en ökad risk för försämrad hälsa och med det 

ökar också hjälpbehovet. Den grupp av äldre som har behov av hjälp i sin vardag 

benämns den fjärde åldern (a.a). Till skillnad från den tredje ålderns positiva 
tillskrivningar benämns fjärde åldern i mer negativa termer, ofta som eländes-

beskrivningar av äldre.  
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Gränsen mellan tredje och fjärde åldern kan i viss forskning och i politiska 

diskussioner upplevas som definitiv. Enligt Gynnerstedt (a.a) har samhället och 
inte minst forskare ett behov av att dela upp människor i olika kategorier, men 

hon visar på de risker det finns med att använda sig av sådana indelningar. Inne-

börden av att kategoriseras i något av ovan nämnda begrepp kan upplevas be-
svärande för äldre. Många befinner sig i ett gränsland med temporärt hjälpbehov 

på grund av sjukdom eller annan övergående orsak. Perioder av sjukdomar kan 

innebära att en person endast har tillfälligt behov av stöd. 

4.3. Omorientering i livet 
För de flesta innebär det en stor omställning att gå från det relativt bundna 
arbetslivet till att bli ålderspensionär, individen får därmed en frihet i sin vardag 

som hon/han tidigare inte haft. Majoriteten av de äldre som går in i pensions-

åldern kan räkna med många relativt friska och aktiva år (Folkhälsorapport, 
2009). 

Med anledning av hur åldrandet upplevs som positivt eller negativt för Tornstam 

(2005) ett resonemang kring i vilken mån individen klarar av att omorientera sig 
i ett föränderligt samhälle. Individen behöver anpassa sig såväl till inre som yttre 

förhållanden vilka är i ständig förändring. Den inre anpassningen beskriver indi-

videns egna subjektiva uppfattning av situationen medan den yttre beskriver 
individens anpassning till samhällets aktuella normer och värderingsmönster. 

Yttre värderingarna anger de rådande normerna som hur äldre bör bete sig i olika 

situationer. Till exempel förväntas äldre vara tacksamma och visa intresse för 
sina barn med familjer (a.a). 

Det naturliga åldrandet går inte att undvika, men det går att stärka det friska i 

livet och göra investeringar i hälsosamt åldrande, till exempel genom arran-
gemang som främjar äldres upplevelse av ökad livskvalité. Av denna anledning 

finns det många förtjänster med anordnande av sociala aktiviteter för äldre, 

bland annat i form av att samhälleliga hjälpinsatser, kan skjutas fram i tiden 
(Folkhälsoinstitutet, 2009). Ur samma rapport framkommer det även att goda 

matvanor och fysisk aktivitet tillsammans med faktorer som social gemenskap 

och meningsfullhet innebär extra viktiga beståndsdelar för ett gott åldrande. 

4.4. Ålderism 
Människor har i allmänhet stereotypa föreställningar om äldre som bygger på 
samhällets struktur, maktförhållande samt familjeförhållande (Andersson, 2008). 

Äldre betraktas och benämns med både respekt och förakt av omgivningen ut-
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ifrån den aktuella kontexten. Ibland hörs uttryck som exempelvis den kloke äldre 

mannen eller den gamla hjälpsamma damen, tillskrivningar som innehåller såväl 
respekt som tankar om äldres visdom. Vid andra tillfällen ges motstridiga till-

skrivningar i form av negativa termer med ord som skröpliga och lidande, 

exempelvis den hjälplöse gnällige mannen (Tornstam, 2005). 

Föreställningen kring äldre där de beskrivs som en homogen grupp av skröpliga 

och eländiga kan identifieras som ålderism. Orsaken till att jag tar upp begreppet 

är för att belysa grupperingarna som står för denna typ av stigmatiserade 
fördomar om äldre. Den amerikanske psykiatrikern och gerontologen Robert 

Butler lanserade begreppet omkring 1969, då han beskrev ålderism som 

”fördomar mot andra åldersgrupper” (Andersson, 2008). Ålderism kan jämföras 
med andra stereotypa fördomar som till exempel rasism eller sexism, vilka 

grundar sig på diskriminering mot en specifik grupp i samhället. Andersson 

(a.a.) hänvisar till Butlers resonemang om att ålderism huvudsakligen grundar 
sig på rädslan för det egna åldrandet. Ålderism i samhället kan medföra att äldre 

bemöts på ett felaktigt sätt och det kan även påverka äldres självbild (a.a.). 

Andersson (a.a.) menar vidare att media har ett ansvar över hur äldre framställs. 
Äldre är överlag underrepresenterade i medier, bland annat syns sällan äldre 

programledare i TV. Kritiken rör även hur äldrefrågor diskuteras av yngre 

personer och att de ofta för äldres talan. Tendensen är att äldre antingen osynlig-
görs eller framställs som avvikande. 

Samhället kring äldre har mycket att förlora på om bilder av äldre domineras av 

negativa termer, bland annat görs en förlust genom att inte ta tillvara på äldres 
erfarenheter och kunskaper (a.a.). 

4.5. Summering 
Studien har fokus på äldre personers samtal i vardagen. Informanterna befinner 

sig i gränslandet mellan tredje och fjärde åldern, det vill säga att de klarar sin 

vardag till större del på egen hand. 

Att åldras är ofrånkomligt för alla men åldrandets innebörder går att påverka. Ett 

gott åldrande innehåller meningsfullhet och upplevelse av delaktighet. Som 

tidigare har redovisats sker det det ökning av antalet äldre som är friska och 
alerta vilket ställer ökade krav på samhället. Människor har ett behov av att 

träffa andra men då tiden efter arbetslivet inte per automatik innehåller dagliga 

möten innebär arrangemang av sociala mötesplatser en viktig funktion. 
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5. Centrala begrepp och teorier 

I detta kapitel beskrivs de begrepp och teorier som är centrala i uppsatsen. 

Nyckelbegreppet samtal är uppsatsens mest centrala begrepp och ses som en 

grund för studien. De teoretiska analytiska begrepp som tas upp är identitet, del-

aktighet samt tunna nätverksband. Dessa teorier behandlas i syfte att se hur 

äldres upplevelse av delaktighet i samhället kan se ut, hur äldres kontinuerliga 

identitetsskapande sker samt hur de tunna nätverken har betydelse för äldres 
relationer med omgivningen. 

5.1. Samtalet  
Människor är sociala varelser där samtalet är ett samspel som har en viktig roll 

för skapandet och underhåll av relationer. I samtalet skapas möjlighet att spegla 

sig själva i andra vilket fyller en viktig social funktion. Normalt utspelar det sig i 
vardagen och ofta utan större reflektion över vad som sägs. Ett samtal är enligt 

Adelswärd (1991) ett möte med en annan människa där vi utbyter attityder, 

känslor och tankar i vilket vi antingen blir bekräftade eller avvisande. Samspel 
med andra kan utöver samtal innehålla ordlös kommunikation till exempel 

genom kroppshållning, gester, tystnad, kläder, beröring mm (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007). Norrby (1996) beskriver samtal som någon grund-
läggande mänsklig verksamhet och något rutinmässigt som vi gör dagligen utan 

att ägna det någon särskild tanke. Inte förrän människan skulle berövas möjlig-

heten att samtala uppstår ett stort socialt tomrum för den drabbade. 

För de som lever tillsammans med någon kan viss del av samtalsbehovet till-

godoses i relationen med partnern. För människor som mist sin partner och lever 

i ensamhushåll blir det mer nödvändigt att söka samtalskontakter utanför 
hemmet. Andersson (2002) menar att sociala sammankomster skapar goda förut-

sättningar för samtal. En interaktion sker mellan individer vilket i sin tur kan 

leda till att meningsfullhet och delaktighet uppstår (a.a.). 

Kommunikationens samspel fyller olika funktioner för att människor ska kunna 

skapa sin verklighet (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Adelswärd (1991) skriver 

om hur individer formas i dialog med andra och hur identiteten avspeglar sig i 
vårt språk. Hon beskriver de problem som kan uppstå i situationer då en person 

känner sig obekväm och hur identiteten då kan kännas hotad. Människor an-

passar därför sitt språk beroende på den aktuella situationen. 

Olika former av samtal förs beroende på vem man möter och det är något som 

Norrby (1996) tar upp då hon beskriver hur forskning kring olika typer av samtal 

ger en bättre förståelse om människor. Det är inte bara djupa samtalsämnen som 
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har betydelse för människor. Adelswärd (1991) beskriver hur vardagligt 

”småprat” fyller en funktion som ”smörjmedel” i relationer med andra. Genom 
hälsningar och andra korta fraser bekräftar vi andra och underhåller våra rela-

tioner (Svensson, 2006). 

5.2. Identitet 
Identiteten är en blandning av den aspekt som en person uppfattar som specifikt 

för just henne och vad hon tror att andra ser som typiskt för henne. Adelswärd 
(1991) menar att individen behöver ställa sig frågor som ”Vem är jag?” Och 

”Vem är jag för andra?” för att skapa sin identitet. En individs identitetsbildning 

är en ständigt pågående process, beroende av faktorer som finns i personens om-
givning. Tornstam (2005) beskriver hur våra roller kan ses som tillskrivna eller 

förvärvade. Han menar att de tillskrivna rollerna inte kan påverkas av oss själva, 

till exempel rollen som kvinna eller man, medan förvärvade roller skapas av den 
enskilde, exempelvis vår yrkesroll. 

Det finns många termer att använda sig av i förklaring av begreppet identitet. 

Hammarén och Johansson (2009) beskriver fyra olika perspektiv: 

1) Identitet som livsstil och mode. Ett perspektiv vilket ser identiteten som ett 

kulturellt fenomen där människor bygger sin identitet genom mode och 

kroppsutsmyckningar vilka är föränderliga genom tid. 

2) Nationell och kollektiv identitet, utgår från en tanke kring gemenskap och 

likhetstanke. Människor förenas kring gemensamma erfarenheter och 

intresse. 

3) Utveckling och identitet, identitet kopplad till en genom logiska stadier 

successiv och gradvis utveckling där mognadsprocessen är det centrala 

begreppet. 

4) Identitet som social roll och process, där de sociala strukturerna står i 

centrum. Ett identitetsskapande som kan ses genom att individen träder in i 

olika roller som formas i samklang med omgivningen (a.a.). 

Det är den sociala identiteten som är central i denna studie men beroende på de 

arenor som individen befinner sig i skapas olika roller som den sedan förhåller 

sig till. Hammarén och Johansson (2009) menar att identitet är något som skapas 
i samspel mellan individen och samhället. Individen är alltid en del av samhället 

och det sociala samspelet bidrar till att forma identiteten, en föränderlig och 

dynamisk process. Genom att vara delaktiga i samhället träder vi in i olika roller 
beroende på sammanhang, såsom vän, granne, maka, änka, etc. En människa kan 
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ha flera olika roller samtidigt och det sker ett kontinuerligt skifte mellan dessa 

(Tornstam, 2005). Genom att förhålla sig utifrån olika roller skapar den enskilde 
en personlig identitet. 

5.3. Delaktighet 
Begreppet delaktighet betyder bland annat ”som medverkar i något”, med 

betoning på känslan av att vara nyttig eller ha medinflytande (NE.se). Begreppet 

kan enligt Molin (2004) ses utifrån olika perspektiv och kan handla om att göra 
saker tillsammans med andra eller på egen hand. Att vara delaktig innebär också 

att vara delaktig på samhällets arenor. Författaren (a.a.) menar att delaktighet 

kan ha en social aspekt, men att den även kan ha en funktion som en individuell 
företeelse i vilken varje individ själv bör få ta ställning kring omfattningen som 

hon/han önskar vara delaktig eller ta avstånd. 

Molin (a.a.) lyfter vidare fram begreppet delaktighet som antingen intrapersonell 
eller interpersonell. Utifrån intrapersonell karaktär ses den som något som ut-

spelas mellan individer i samhället. Delaktigheten kräver en fysisk och/eller 

social tillgänglighet då den är beroende av det sociala samspelet mellan indivi-
derna. Interpersonell karaktär innebär att det är något som sker inom en individ 

beroende på hur denne uppfattar sin delaktighet i samhället. Det är individens 

känsla av att vara delaktig i samhället som har betydelse ur detta perspektiv och 
det sociala samspelet är därmed inte i centrum (a.a.). 

5.4. Tunna nätverksband 
Nedan beskrivs teorin om svaga och tunna nätverksband som denna studie, 

bland annat, tar avstamp ifrån. Svaga band myntades av Granovetter (1973) efter 

studier av sociala strukturer i olika nätverksrelationer. Han beskriver nätverks-
banden som mellanmänskliga och delar upp dem i tre kategorier; svaga, starka 

samt frånvarande band. Granovetter (a.a.) menar att skillnaden mellan starka och 

svaga band ligger i styrkan av kontakter mellan människor. Ju mer intensiva 
kontakter, som inom familjen, desto starkare band. Svaga band beskriver flyk-

tiga men ofta igenkännande kontakter mellan individer. Granovetter visar på 

betydelsen av svaga band i positiv bemärkelse bland annat då människor söker 
arbete. Svaga band står även för spontana kontakter som rymmer värme och 

kravlöshet mellan individer. 

Teorin om svaga band har senare utvecklas i Henning och Lövgrens (2002) 
forskning där de myntade begreppet tunna band. Författarna har i sin forskning 
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kommit fram till att tunna band består av flera sorters kontakter som kan delas 

upp i kategorier och ses utifrån följande sammanhang: 

• Hjälpkontakter, t.ex. grannar som erbjuder skjuts. 

• Samtalskontakter, t.ex. människor möts och pratar en stund 

• Hälsningskontakter, t.ex. möten där korta hälsningsfraser utbyts. 
• Igenkänningskontakter, t.ex. människor ser och blir sedda av varandra. 

Tunna band är ett begrepp som används av forskare för att beskriva mänskliga 
kontakter på lokal nivå (Henning & Svensson, 2011) vilka ofta är opretentiösa 
och frivilliga kontakter i grannskapet. Begreppet beskriver bland annat relationer 
mellan personer som känner igen varandra, men endast har ytliga relationer be-
gränsade till att man hälsar och pratar lite grann med varandra. Genom att 
grannar och bekanta hälsar på varandra uppstår en igenkännande kontakt, indi-
viden blir sedd och bekräftad i vardagen vilket i sin tur stärker känslan av sam-
hörighet (Svensson, 2006). 

Tunna band kan ställas i jämförelse med tjocka band. Tjocka band fokuserar på 
betydelsen av möten som sker mellan den enskilde och nära relationer som till 
exempel familj eller vänner, där det finns en tydligare grad av krav i kontakten 
(Henning & Lövgren, 2002). 

Tunna band bör inte ses som en svagare form av tjocka band, utan i stället som 
en ytterligare form av relationer och samspel mellan människor (Svensson, 
2006). Utifrån de relationer som uppstår av tunna band ges möjligheter till indi-
viden att bli sedd och bekräftad i vardagen. De betonar spontana relationer som 
kännetecknas av värme, kravlöshet och igenkännande av andra. Styrkan i tunna 
nätverk består i det antal relationer som kan uppnås vilka kan ökas genom att 
grupper av likasinnade träffas och kollektiva handlingar skapas. Det kan ses som 
ett brobygge inom och mellan individers nätverk, men även till samhällets funk-
tioner. Ett större nätverk skapar förutsättningar till en trygghet och samhörig-
hetsfunktion för individen vilket i ett lokalt sammanhang spelar en viktig roll. 

Henning och Lövgren (2002) menar att tunna band skapar demokrati och spelar 
en viktig roll i samhällets sociala kapital genom att skapa ett sammanhållet 
samhälle. 

5.5. Summering 
De begrepp och teorier som använts i studien har valt ut då är till stöd för att se 
hur äldre kan känna sig delaktiga i samhället och med det skapa förutsättningar 

till ett gott åldrande. I studiens analysen använts tunna nätverksband, delaktighet 

och social identitet för att tolka och förstå vilken betydelse samtal har för äldre i 
deras vardag.  
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6. Tidigare forskning 

6.1. Forskningsinledning 
I följande avsnitt lyfts samtal och dess val av samtalsämnen i olika sammanhang 
fram och betraktas utifrån betydelse för äldre i vardagen. Relativt få studier har 

hittats som belyser den tredje ålderns vardagsliv. Övervägande delen av forsk-

ningen förefaller vara inriktad på äldres möte med den professionella vården, 
dvs. för de som tillhör fjärde åldern. Såväl Öberg (2005) som Cedersund och 

Olaison (2009) beskriver att det finns kunskapsluckor att fylla, då tidigare forsk-

ning i stort missat att studera den aktiva friska delen av åldrandet. Innan tidigare 
forskning redovisas beskrivs formen på insamlat material. 

6.2. Litteratursökning 
I sökande efter lämplig litteratur till studien har sökning skett i sökmotorer 

som”Pro quest” samt ”Diva”. Litteratur och tidigare insamling av vetenskapliga 

artiklar från tidigare kurser har också varit till hjälp, samt inspiration från lästa 
författares referenslistor.  

6.3. Äldres vardag och betydelsen av andra 
Thoraeus Olsson (1990) skriver om äldres sociala behov ur deras eget per-

spektiv. Hon har forskat kring hur äldre personer som passerat 80 år bemöter 

svårigheter och vilka faktorer som påverkar dem för att kunna gå vidare i livet. 
Betydelsen av att ha människor i sin närhet för att samtala med visar sig vara 

viktig för den upplevda känslan av trygghet. Studien visar på att äldre vänder sig 

till såväl formella (i form av professionella) som informella (anhöriga och 
vänner) för att känna trygghet i sina vardagliga behov. Situationen ser dock 

annorlunda ut då äldre behöver stöd i djupare funderingar i livet. I dessa situa-

tioner vänder de sig helst till relationer som speglas av långsiktigt förtroende och 
känslomässiga band. 

Thoraeus Olssons (a.a.) forskning handlar om en tid i äldres liv då många mister 

sin partner och de problem som kan uppstå då den efterlämnade ska gå in i en ny 
roll i form av änka eller änkeman. I denna situation spelar omgivningen en bety-

delsefull roll för om makan eller maken ska hitta kraft att anpassa sig till att leva 

ensam. Thoraeus Olsson (a.a.) ger en bild av hur dagliga kontakter med någon 
annan människa fyller en funktion som källa till trygghet för den enskilde. 

Svensson (2006) har forskat kring mötesplatser på landsbygden och betydelsen 

av dessa för äldres möjlighet att träffa andra. Han skriver om hur mötesplatser 
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bildar en arena där äldre träffar vänner och bekanta under frivilliga former. I 

mötet och genom möjligheten att samtala med andra skapas förutsättningar för 
identitetsskapande processer. Gemenskapen som bildas på träffpunkterna kan 

ställas i kontrast till den isolering som annars kan uppstå i äldres vardag. 

Svensson (a.a.) har i sin forskning kommit fram till att mötesplatserna bör ses 
som en av de mest betydelsefulla arenorna för de äldre. De fyller en funktion i 

form av möjlighet att skaffa nya kontakter men även behålla kontakter som 

annars kan vara svåra att hålla vid liv. De planerade aktiviteterna vid träffarna i 
form av sångstunder mm spelar stor roll för de äldre, men den sociala samvaron i 

form av fria samtal har en än viktigare betydelse för äldres känsla av tillhörighet 

än vad tidigare studier visat enligt Svensson (a.a.). Han har i sin forskning 
kommit fram till att social samvaro har en hälsoeffekt som bidrar till att äldre 

håller sig friska längre och därmed att behovet av samhällets hjälp kan flyttas 

framåt i tiden. 

Gunnarsson (2009) har utfört studier kring äldres livsvillkor och faktorer som 

har betydelse för deras vardag. Hon visar på hur äldre har en önskan om att vara 

aktiva och klara sig på egen hand trots att kapaciteten att utföra vardagliga syss-
lor minskat med ökad ålder. Sorgen över att inte på egen hand klara sin vardag 

uppvägs av god kontakt med anhöriga, vänner och professionella. I likhet med 

Svensson (2006) visar även hennes studie på den värdefulla kontakten med 
andra vilken får livet att kännas meningsfullt. 

6.4. Äldres vardag och betydelsen av delaktighet 
När det gäller äldres upplevelse av delaktighet i samhället visar Bergs (2008) 

forskning på de vinster som samhället kan göra genom att låta äldre vara med 

och utforma sin vardag. Äldre som upplever sig ha inflytande över sin livs-
situation visar sig vara mer tillfreds med livet. Forskningen visar även på hur 

sociala relationer förändras med stigande ålder, samt hur relationerna ter sig 

viktigare än god hälsa för upplevelsen av välbefinnande. Resultaten av studien 
visar hur insikten om att livet inte är oändligt får äldre att värdera kvalitet fram-

för kvantitet gällande socialt umgänge. Goda relationer som ger välbefinnande 

visar sig vara viktigare än ett stort nätverk. Här ses en koppling till begrepp som 
identitet och delaktighet som något socialt, men även som ett individuellt för-

hållningssätt till omgivningen.  
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6.5. Äldres vardag och betydelsen av samtalet 
Om samtalets betydelse för människor kan man läsa i en studie utförd av 
Cedersund och Olaison (2009). Författarna tar upp kunskapsbristen som råder i 

samhället avseende äldres vardagliga kommunikation. De hävdar att avsaknaden 

av studier kring äldres samtal leder till sämre förutsättningar för äldres livs-
villkor. För att skapa goda levnadsvillkor för äldre behövs mer kunskap om 

vilken sorts samtal som kommer dem till hjälp i deras vardag. Cedersund och 

Olaison (a.a.) visar på hur samtalet och berättelser har betydelse för att bearbeta 
händelser som skett tidigare i livet samt för att bibehålla nuvarande funktioner. 

Förmågan att samtala med andra ger möjlighet att förmedla tankar och behov. 

6.6. Summering 
Som tidigare beskrivits utgör äldre en allt större del av populationen, många är 

pigga och friska allt längre upp i åldrarna. För att skapa förutsättningar för ett 
gott åldrande behöver den friska delen av åldrandet bevaras så länge som möjligt 

vilket bland annat möjliggörs genom att träffa och samtala med andra. För 

människor med sviktande hälsa ger sociala träffpunkter en hälsoeffekt då ned-
stämdheten över förlorade funktioner vägs upp genom de positiva kontakterna 

med andra. När människor träffas sker en interaktion som är viktig för den 

enskilde, i mötet speglas människan och egen identitet skapas. 

Genom åldrandet förändras livsvillkoren och nya roller skapas, där visar 

forskningen på vikten av ökad kunskap kring äldres vardagliga samtal. Då 

människor får och utvecklar sina handlingar, känslor och tankar i en social 
kontext och i samspel med andra hoppas jag att denna studie kan komma till 

nytta för ökad förståelse för äldres livsvillkor.  
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7. Metod 

7.1. Metodologisk ansats 
Studien är inspirerad av kvalitativa datainsamlingsmetoder och har en explorativ 
ansats. Den fenomenologiska ansatsen står i centrum då intresset riktas mot 

informantens livsvärld (Denscombe, 2009). Grundtanken i kvalitativa studier är 

snarare att exemplifiera än generalisera vilket är tillämpligt då man söker en 
djupare förståelse kring ett fenomen som bygger på informantens egen förståelse 

(Kvale och Brinkmann, 2009). 

Den explorativa ansatsen står för en öppen och utforskande inställning där 
analysen pågår under hela arbetet. Explorativ forskning kan vara användbar då 

betoningen på studien ligger på upptäckter i relativt nya territorier (Denscombe, 

2009). 

Både observationer och intervjuer har genomförts för att samla empirisk fakta 

och de har använts som komplement till varandra där observationerna genom-

fördes i en strävan efter att ge studien en större helhet. 

Den största fördelen med observationer är att fenomenet sker direkt, alltså ingen 

återberättning av situationen, en unik möjlighet att studera vad gruppen egent-

ligen gör och där data bygger på vad som faktiskt händer. Enligt Einarsson och 
Hammar Chiriac (2002) har observation som metod en specifik roll som data-

insamling, där metoden är avhängigt vad informanterna säger, vad de gör eller 

tänker. I studien har en öppen observation utförts, den observerande gruppen har 
varit informerade och medvetna om studiens syfte och jag har aktivt deltagit i 

gruppens aktiviteter. 

De övergripande observationstillfällen lade grunden till studien och därifrån har 
sedan informanterna utkristalliserat sig. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuer kan ha funktion som hjälpmetod till andra metoder och kan vara 

fruktbara genom att det ökar möjligheterna till mer djup i studien. 

De individuella intervjuerna valdes för att nå djupare i frågan kring samtalets 

betydelse än vad som går att nå vid en övergripande observation.  
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7.2. Urval 
De informanter som studien bygger på har valts utifrån från vissa kriterier, 
informanten ska vara 

1) äldre än 80 år 

2) boende i eget hem och klara större delen av sin vardag på egen hand. 

3) ensamboende 

80 års kriteriet är satt för att personen ska ha varit ålderspensionär under många 

år och skapat sig en roll som äldre, utifrån de faktorer som har betydelse i 
vardagen som pensionär.  

Genom att vara boende i eget hem och i stort klara vardagen på egen hand har 

personen en högre möjlighet att besöka olika sociala träffpunkter än de som 
behöver hjälp eller bor på särskilt boende. 

Ensamboende har troligen en större vilja att söka kontakt utanför hemmet än de 

som lever tillsammans med någon (Andersson, 2002). 

En reflektion som gjordes är det faktum att ingen frivilligt anmälde sitt intresse 

av att medverka i intervjuer. En anledning till det svala intresset kan vara att 

presentationen skedde i slutet av träffen och deltagarna skulle gå hem. Eventuellt 
hade situationen sett annorlunda ut om mer tid funnits för presentation av 

studien, till exempel under fikastunden. En ytterligare infallsvinkel, som jag 

delade med en av arrangörna, kan vara att deltagarna inte upplever sin egen 
person som tillräckligt spännande för att delta i en studie. Grupptrycket kan 

också ha påverkat där ingen ville anmäla sig före andra. 

7.3. Att närma sig forskningsfältet 
Kontakt togs med en av arrangörerna av ”träff för daglediga” (se prolog) via 

telefon samt brev (bilaga 1) där uppsatsidén presenterades och efter klartecken 
påbörjades arbetet. Vid det första observationstillfället informerades gruppen om 

studiens syfte. Frivilliga deltagare inför planerade intervjuer efterfrågades, men i 

detta läget var det ingen som anmälde sig. Arrangören föreslog efter förfrågan 
från mig ett antal deltagare vilka uppfyllde kriterierna gällande ålder, civilstånd 

och förmåga att klara sin vardag. En personlig kontakt togs med presumtiva 

deltagare, varav alla var villiga att medverka och tid för intervju bokades. 
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Informanterna bestod av tre kvinnor och en man. Att kvinnorna blev i majoritet 

ansåg jag inte vara något problem då kvinnor i samhället är överrepresenterade i 
åldrarna över 65 år (Folkhälsorapport, 2009). Övervägande delen av individerna 

på mötesplatsen var tänkbara informanter och valdes ur den gruppen, vilket kan 

beskrivas som ett strategiskt urval. 

Samtliga informanter ville genomföra intervjuerna i sina egna hem. Genom att 

låta informanterna själva avgöra val av lokal skapas en trygg intervjumiljö och 

sannolikheten för fruktbara svar ökar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

7.4. Observationer 
Fyra observationstillfällen har genomförts under mars och april 2012. De har 
dokumenterats genom fältanteckningar. Observationerna genomfördes innan 

intervjuerna för att inte studien skulle färgas av svaren från dessa. 

Aktiviteten äger rum på en landsbygdsort i Västra Götaland. Vid de observa-
tioner som genomförts har gruppen bestått av 13-18 personer, varav majoriteten 

varit äldre än 80 år. Träffen anordnas var fjortonde dag på frivillig basis av två 

kvinnor med kyrkan som medarrangör. Lokalen där träffen anordnas är kyrkans 
församlingshem, belägen mitt i byn. Vissa har gångavstånd till lokalen medan 

andra kommer med bil. 

Vid det första observationstillfället var avsikten att skapa tillit och bra relation 
mellan mig och gruppen. Deltagarna var redan ytligt bekanta med mig då jag 

deltagit vid tidigare träffar i samband med en annan fältstudie. Studiens syfte 

och mål presenterades noga och gruppen fick tid till frågor. Min uppfattning är 
att min roll som observatör inte upplevdes som hotande i den omfattning som 

okända observatörer kan innebära bland gruppmedlemmar (Taylor & Bogdan 

1998). Positiva relationer som byggs upp mellan observatör och grupp-
medlemmar skapar goda förutsättningar till givande studiematerial (Denscombe 

2009). 

7.5. Intervjuguide och informationsbrev 
En guide för en halvstrukturerad intervju sammanställdes (bilaga 3). 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en halvstrukturerad intervju ger förut-
sättningar för ett strukturerat samtal där förbestämda frågor behandlas men där 

informanten ges möjlighet att lämna frågeformuläret och brodera ut sina svar. 

Ett informationsbrev (bilaga 2) överlämnades till informanterna vid intervju-
tillfället där syftet med studien beskrevs och innehållande kontaktuppgifter för 

eventuella frågor. 
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7.6. Intervjusituation 
Informanten bjöd in mig till deras hem och presenterade var vi skulle sitta under 
samtalet. Tiden för intervjuerna varierade mellan 40- 60 minuter. Två intervjuer 

gjordes i respektive kök, sittandes mitt emot varandra. En intervju gjordes i ett 

vardagsrum även då sittandes mot varandra i var sin fåtölj. Under den sista 
intervjun placerades jag i 90 graders vinkel snett bredvid informanten. Efter 

analys av insamlad data var det den sista intervjun som gav störst utdelning av 

information till studien. Denscome (2009) menar att förutsättningar för ett 
givande intervjutillfälle ökar med en bekväm placering mellan forskaren och 

informanten. Då partnerna placeras i 90 graders vinkel till varandra tillåts ögon-

kontakt, men utan den känslan av konfrontation som riskerar uppstå om man 
sitter mitt emot varandra.  

Besöket inleddes med en kort beskrivning av syftet med studien och en för-

klaring till önskan att få informanternas egen syn på val av samtalsämnen i olika 
sammanhang. Informanterna frågades om tillåtelse att göra ljudupptagningar, 

vilket samtliga godkände, då det ökar möjligheten att vara mer närvarande i 

samtalet. 

För att skapa kontakt och visa intresse för informanten började intervjun med 

några inledande frågor; hur länge de bott i sin bostad, civilstånd samt ålder. Efter 

hand övergick samtalet till mer fördjupande frågor om samtalsämnen i olika 
sammanhang. Genom hela intervjun var målet att informanterna fritt skulle ut-

veckla svaren med sina egna ord. Då informanten talat klart användes intervju-

guiden och uppföljande frågor för att få så utförliga svar som möjligt. Genom att 
försöka vara en god lyssnare och sitta under tystnad vissa stunder fick infor-

manten tid till eftertanke och möjlighet att berätta det som var viktigt för dem 

och deras tankar kring ämnet. Frågorna var enkla, korta samt öppet formulerade. 

7.7. Validitet 
Vid forskning är det alltid viktigt att reflektera över studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet inom kvalitativ forskning 

innebär att man försäkrar sig om att den metod man använder undersöker det 

som den är avsedd att undersöka. Frågan är då om studien undersökt det den var 
planerad att undersöka. Min uppfattning är att kombinationen mellan intervjuer 

och observationer kompletterar varandra och ger adekvat data till studien. 

Då jag sedan tidigare var ett bekant ansikte för informanterna, reflekterade jag i 
vilken omfattning det kan prägla studien. Var det en för- eller nackdel för 

studien? Kan det personliga igenkännandet innebära att informanterna inte 
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svarar som de tycker utan det de tror att jag vill höra? Eller ökar den personliga 

bekantskapen sannolikheten att få sanningsenliga svar? Jag har försökt att lägga 
min förförståelse åt sidan under studiens gång och strävat efter en nyfiken 

objektiv syn på studien. Min känsla efter samtalen var att de svarade på frågorna 

med en uppriktig ärlighet utifrån informantens egen livsvärld, men det är inget 
som kan påvisas. En informant beskrev under samtalet den trygghet hon upp-

levde med ett bekant ansikte. Jag uppfattade informanterna som avslappnade 

under intervjuerna. Jag bad informanterna att få återkomma vid funderingar vid 
bearbetningen av resultaten, vilka alla accepterade. 

En medarbetare som hjälpt till med att analysera materialet skulle också ha ökat 

validiteten. Men genom en grundlig genomgång, analys och reflektion över 
materialet och ytterligare bearbetning under sammanställningen har risken för 

feltolkningar hållits på en minimal nivå. 

7.8. Reliabilitet 
Reliabilitet innebär till sin betydelse att forskningsresultaten kan reproduceras av 

en annan forskare vid ett annat liknande tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Här ser jag svårigheter med att studien skulle kunna utföras exakt av en annan 

forskare då svaren från informanterna ofta påverkas av deras sinnesstämning 

vilket kan påverka deras svar. Intervjuguiden är uppbyggd för att inte ställa 
några ledande frågor och strävan var att få informantens egna svar utifrån dennes 

livsvärld. Reliabiliteten i denna studie har stärkts genom att intervjuerna har 

spelats in. Även en noggrann redovisning om hur insamling av material genom-
förts samt hur analys av dessa gått tillväga stärker studiens reabilitet. 

Observationstillfällena har dokumenterats skriftligt direkt under träffen eller i 

direkt anslutning efter observationen för att inte viktig fakta ska gå förlorad för 
studien. Ju längre tid det tar att dokumentera desto större risk finns det för att 

fakta ska glömmas bort (Kvale & Brinkmann, 2009). 

7.9. Etik 
Vetenskapsrådets (2002) etiska regler har använsts för att få egen vägledning 

samt ge informanterna trygghet. 

Samtliga deltagare i studien har fått såväl muntlig som skriftlig information 

kring studiens syfte samt frivilligheten att delta och möjligheten att när som helst 

avbryta sin medverkan. Informanterna fick full frihet att bestämma lokal vid 
intervjutillfället. 
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Genom att alla informanter lämnat muntlig samtycke till studien anses sam-
tyckeskravet beaktat. Även konfidentialitetskravet har beaktats genom att vara 
noga med tystnadsplikten och genom avidentifiering av person i studien. Ljud-
filerna har under studiens genomförande förvarats på ett betryggande sätt och 
kommer efter avslutat arbete att raderas. 

7.10. Informantpresentation 
De informanter som observerats i studien är från deltagare som besöker ”träffen 
för daglediga”. Åldrarna varierar mellan 75-95 år varav kvinnorna är i majoritet. 

De flesta informanter klarar sin vardag till större delen på egen hand. 

Informanterna som intervjuvats i studien består av fyra personer, varav tre är 
kvinnor och en är man. De befinner sig i en ålder mellan 80- 95 år. Alla fyra bor 

i egen bostad på landsbygden och klarar huvuddelen av sin vardag på egen hand. 

Alla fyra upplever sig relativt friska och aktiva. Genomgående i studien kommer 
informanterna att kallas IP 1, IP 2 osv. istället för vid namn. 

Med anledning av konfidentialitetskravet kommer informanterna inte presenteras 

närmare och vilket heller inte har någon relevans för studien. 

7.11. Behandling och analys av datamaterial 
Att analysera ett material från en kvalitativ studie innebär att gå på djupet i ett 
ämne utifrån ett litet men fylligt material (Denscombe, 2009). I behandlingen av 

observationsmaterialet har fältanteckningar genomlästs för att hitta frekventa 

samtalsämnen samt deltagares skildringar av betydelsen att träffa andra männi-
skor. Det material som framkom i anlysen av observationerna har använts som 

komplement till materialet från intervjuerna. 

Jag har inspirerats av Kvale & Brinkman (2009) som beskriver hur analysen kan 
utföras enligt meningskoncentrering.  

När det gäller bearbetning av intervjuer avlyssnades inledningsvis de inspelade 

samtalen vid två tillfällen varpå de transkriberades till skriven text. Genom att 
först få en känsla av helheten av materialet såg jag olika meningsenheter och såg 

då skillnader på val av samtalsämne beroende på vänner eller familjemedlemmar 

Jag började med att minska texten och tog ut relevant fakta ut det jag ansåg vara 
väsentligt för studien till kortare meningsbyggnader (a.a). Jag klippte därefter 

isär materialet och placerade de olika delarna under de teman som framkommit. 

De teman som jag tolkade vara viktiga för informanterna var: aktuella händelser 
i bygden, familjehändelser, minnen från förr, samt sjukdomar. Jag har därefter 

kopplat dessa tema utifrån studiens syfte och jämfört de med olika samtals-
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kontakter som informanterna har i form av vänner, familjemedlemmar samt 

professionella. Jag har valt att presentera resultaten löpande med inflik av citat 
från informanterna, med förhoppning att visa en ytterligare dimension av sam-

talets betydelse för äldre. 

7.12. Metoddiskussion 
I planering av studien diskuterades olika forskningsmetoder. Valet föll på kom-

binationen av observationer och intervjuer, vilka har varit givande och använd-
bar data hämtats från båda metoderna. Ett alternativ som diskuterades var att 

lägga till fokusgruppsintervjuer, då informanter redan fanns tillgängliga. Fokus-

gruppsintervjuer kunde ha gett andra svar då gruppemedlemmar kan hjälpa 
varandra att sätta ord på känslor (Kvale & Brinkman, 2009). Att använda sig av 

tre metoder valdes bort på grund av begränsad tid i studien och de två mest rele-

vanta metoderna valdes ut. Att enskilda intervjuer valdes framför fokusgrupper 
grundades på förhoppning att nå den enskilda människans livsvärld. 

Angående intervjuerna har reflektioner skett i efterhand om det hade varit en 

fördel att skicka ut frågeställningarna några dagar i förväg. Informanterna upp-
levde några frågor som svåra att svara på, kanske hade det underlättats om de 

hade tagit del av frågorna tidigare för att kunna förbereda sig. Risken med det 

hade kunnat vara att de hade gett givna svar på bekostnad av spontaniteten i 
mötet då studien strävar efter att fånga informantens livsvärld (Denscombe, 

2009).  
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8. Resultat 

I följande avsnitt redovisar jag det insamlande material som framkommit från de 

observationer som utförts samt från interjvuerna. Utifrån studiens syfte som är 

att beskriva och analysera äldres samtal med avseende på innehåll och betydelse 
för deras sociala identitet har jag delat in resultaten i olika teman som sedan 

redovisas var för sig. Jag varvar resultaten från observationer och intervjuer. 

De samtalsämnen som var framträdande i analysen delades upp i följande tema: 

1) aktuella händelser bygden  

2) familjehändelser 

3) minnen från förr 
4) sjukdomar 

De olika fyra teman som utkrisalliseras presenteras i den löpande texten. 

Temana presenteras tillsammans med olika samtalskontakter i form av familje-
medlemmar, vänner eller professionella. 

Jag börjar med en redovisning av samtalets betydelse, för att sedan göra en 

redogörelse för känslor och tankar som stunder av tystnaden kan föra med sig. 
Efter det beskrivs familjemedlemmar, vänner och professionellas betydelse i 

olika samtal. Slutligen presenteras de kategorier av samtalsämnen som före-

kommer eller som undviks i olika samtalskontakter. 

8.1. Aktuellt i bygden 
Informanter vittnar om behovet av att prata med andra för att känna väl-
befinnande. För att få möjligheter till samtal söker de sig ofta ut i samhället, ett 

tillfälle som ger möjlighet att uppdatera sig om aktuella händelser i bygden. Att 

få information om bygden beskrivs som en känsla av tillhörighet då man delar 
information mellan varandra. Ett annat alternativ till samtal ges genom telefon-

samtal med vänner eller familjemedlemmar. Samtalet beskrivs som ett sätt att 

hålla kontakt med sin omgivning och ses som något spontant och naturligt i 
mötet med andra. Deltagarna i denna studie klarar sin vardag till stor del på egen 

hand och kan därmed söka sig ut i samhället utan stöd från andra. Något som 

beskrivs som en stor frihet i nuläget men en rädsla inför försämrad hälsa i fram-
tiden framkommer också. En äldre dam beskriver behovet av att prata med andra 

som ett grundläggande behov. Det framkommer olika strategier för att skapa till-

fälle till samtalskontakter. 
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Telefonen är ju alltid bra att ha. Men det är bra på sommaren då jag kan prata 

med andra när jag är ute i trädgårdslandet. Det kommer alltid fram någon 

granne som vill prata en stund. 

De dagar som det inte anordnas något här i byn tar jag bilen in till stan. Jag har 

blivit i kontakt med flera andra som brukar äta på restaurangen vid mataffären. 

Det är trevliga människor som jag lärt känna. 

Olika träffpunkter, här i form av ”träff för daglediga”, spelar stor betydelse för 

att få möjlighet att träffa andra. De neddragningar som skett i bygden, då affär 
och bibliotek försvunnit, beskrivs med saknad då naturliga möten inte längre 

sker i samma omfattning som förr. Av den anledningen fyller”träffpunkten för 

daglediga” en viktig funktion då det ges möjlighet till social samvaro . Stunder 
som innebär en ökad livskvalité för deltagarna. 

 

Jag hänger av mig jackan i tamburen och går in i samlingsrummet 

för att hälsa. Jag registrerar ett samtal där en dam förklarar för en 

bordskamrat den glädje och förväntning som morgonen innebar då 

hon förberedde sig inför träffen. Hon beskriver även hur kroppen 

känns piggare när den ensamma vardagen bryts. 

Fältanteckning 2012-03-29. 

 

Under dessa träffar bedrivs viss underhållning men tid ges även till fria samtal. 

Träffen innebär ett tillfälle att uppdatera sig om bygden och information ges 

mellan varandra.  

När vi träffas i församlingshemmet är det fullt prat. De som ska göra något 

särskilt berättar om det, om de ska åka någonstans till exempel. Och så pratar vi 

om vädret naturligtvis. Det kanske inte är så viktiga samtal men det känns ändå 

bra att få prata lite om vad som hänt i bygden och som kommer att hända. 

Under observationerna berättar en man stolt över bygdens träffar. Han hävdar att 

bygden är unik och har fler aktiviteter är grannbygderna har. Mannen är särskilt 
stolt över arrangörerna som alltid ställer upp för deltagarna och hittar på trevliga 

aktiviteter. Han beskriver hur mötesplatsen ger honom tillfälle att prata med 

bekanta som han annars inte möter i sin vardag. 
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Här har vi det så gott ska du veta. Det går ingen nöd på oss, de (arrangörerna) 

skämmer allt bort oss med underhållning och gott kaffebröd. Vi har det nästan 

för bra. Vi diskuterar det mesta. 

En annan deltagare berättar om hur de bryr sig om varandra. Bland annat 

beskrivs en kvinna som alltid erbjuder sin granne skjuts till träffen. Om någon 
som brukar delta inte kommer brukar arrangörerna kontakta vederbörande för att 

kolla upp anledningen till frånvaron. Under diskussion mellan deltagarna om 

detta framkommer en känsla av trygghet. 

Det kunde lika gärna vara jag som saknades och då känns det bra att någon 

ringer för att se hur jag mår. 

Vid ett tillfälle på träffen hörs några kvinnor samtala om en väninna som inte 
kommer till träffen lika frekvent som övriga. Flera är överens om att väninnan 

skulle må bra av att besöka träffen oftare. Någon har passerat kvinnans hus på 

väg till träffen och vet att hon är hemma. De är överens om den positiva inne-
börden med socialt umgänge. En av deltagarna erbjuder sig att försöka få med 

väninnan till nästa träff. Hon beskriver sin oro för sin vän: 

Det kan aldrig vara bra att isolera sig när man blir krasslig. Då blir det ju bara 

värre. Man behöver komma ut och träffa folk. 

8.2. Plågsam eller behaglig tystnad 
Betydelsen av samtal med andra lyfts fram som viktigt för att behålla en positiv 

känsla av vardagen. Likaväl som socialt umgänge med andra förklaras i positiva 

formuleringar skildras stunder av upplevd ensamhet som besvärande. En infor-
mant berättar om den senaste påskhelgen som lång och händelsefattig då 

familjemedlemmarna varit frånvarande. Helger beskrivs av flera som förhöjd 

risk till ensamhet då inga aktiviteter anordnas och dagar då barnen ofta har egna 
aktiviteter. Dagar som upplevs ensamma beskrivs som tillfällen då negativa 

känslor och tankar föds. 

När man sitter själv kan man få alla möjliga tankar. Man känner sig kontaktlös 

på något vis. Jag tänker på varför just jag ska leva så länge och vad det kommer 

sig. Man får alla möjliga tankar. Många av mina vänner är borta nu. 

En kvinna beskrev den tysta ensamheten i mer positiva termer. Hennes veckor 
var uppbokade varje dag med undantag för helgerna. Genom att dagarna domi-

neras av aktiviteter under veckorna kunde helgerna upplevas som sköna vilo-

dagar. Informanten baskriver dessa dagar som stunder av skön tystnad vilket 
bland annat ger tid att läsa böcker. I hennes fall förklarade hon att barnen ibland 
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var oroliga över hennes pressade veckoschema. Men samtidigt var de glada över 

att hon aktiverade sig. Hon förklarar svårigheterna med att hjälpa till med barn-
barnen, då hon inte kan åka hemifrån under veckan på grund av alla aktiviteter. 

Två andra beskriver vissa av helgerna som tysta och ensamma. De använder sig 

då av telefon och kontaktar vänner eller familjemedlemmar. 

Samtliga framhäver glädjen över att kunna ta sig ut i samhället på egen hand. 

Samtidigt beskriver några en rädsla inför försämrad hälsa som kan innebära 

betydande svårigheter med sociala kontakter. Att inte på egen hand välja tillfälle 
att få prata med andra skrämde några. 

Phuu, det vore bedrövligt, det skulle jag inte klara av. 

En annan beskriver en obehaglig känsla kring tanken med att inte ha någon att 
prata med. 

Hu, det skulle jag aldrig klara. Jag skulle bli eremit. Fy, det vill jag inte tänka 

på. 

Samtliga var medvetna om att de närmade sig den tid då de förmodligen kommer 

då de behöver hjälp från andra. Trots denna reflektion var de noga att påpeka 

vikten av att leva i nuet och ta vara på dagen. 

8.3. Samtal med anhöriga 
Samtal med anhöriga beskrivs som betydelsefulla. Alla har en god relation med 
barn och barnbarn. Även om det finns ett geografiskt avstånd mellan dem och 

direkta möten sker i olika omfattning, så sker en telefonväxling vid regelbundna 

tillfällen. Några uppger en önskan om tätare kontakt, men i samma resonemang 
förklarar de hur upptagna familjemedlemmarna är. Någon uppger att det inte 

finns behov av tätare kontakt så länge hälsan är bra, men att det förmodligen blir 

skillnad om situationen förändras. 

Ett samtalsämne som oftast behandlas i kontakter med anhöriga är aktuella 

händelser i familjemedlemmarnas liv. Några uppger ett starkt intresse över vad 

som händer i barnen och barnbarnens värld. 

Jag vill ju veta hur barnen och barnbarnen mår och vad de gör. Speciellt de som 

har jordbruk. Jag har varit jordbrukare i hela mitt liv så det intresset släpper 

jag inte. 

En äldre dam beskriver samtalen med anhöriga som mer av familje-

angelägenheter, om saker som endast rör familjen. När det gäller samtal om 

sjukdomar och försämrad hälsa väljer tre stycken att hålla det inom familjen. 
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Endast en pratar om sviktande hälsa med sina vänner. Flera beskriver hur de 

väljer att inte besvära vänner och bekanta med negativa saker som sviktande 
hälsa. I de fallen spelar barn en viktig roll för informanterna. Även om samtal 

om familjemedlemmar och hälsofrågor är det som dominerar samtalen med 

anhöriga, så är alla informanter överens om att vid behov diskuteras det som är 
nödvändigt. Det finns inga samtalsämnen som är förbjudna. Detta beskrivs i 

termer av att anhörigas alltid finns tillhands vid behov. 

Flera önskar få veta hur släkten mår framför att prata om sin egen hälsa, men 
förstår samtidigt att barnens behov av att veta hur föräldrarna mår. 

Barnen frågar alltid hur det är med mig. Det känns ju bra men jag är ju relativt 

frisk. Jag vill ju veta hur det är med dem. 

8.4. Samtal med vänner och bekanta 
Samtliga vittnar om den stora betydelsen av vänner och bekanta. De beskriver 
relationerna med vänner som mycket betydelsefulla. Vänner som inte längre 

finns kvar i livet beskrivs med stor saknad, i flera fall har bekanta på träff-

punkten har fått en ny betydelse och nya vänrelationer har skapats. 

 

Jag har nu deltagit i flera träffar och upplever hur deltagarna 

vants sig något vid min närvaro. Fokus på samtalen riktas allt 

mer mellan deltagarna och jag kan inta rollen som observatör. 

Plötsligt hör jag hur några börjar prata om tider från förr. Det 

visar sig att de har en gemensam bekant som inte längre finns 

i kvar i livet och vederbörande berättar för varandra minnen 

de har av personen. Arrangörerna bryter in för en planerad 

aktivitet och samtalet tvingas avslutas.  

Fältanteckning 2012-04-12 

 

Två äldre ägnar dagligen tid med en vän i form av promenader. Dessa prome-
nader ses som ytterst värdefulla. Under promenaderna diskuteras saker som hänt 

i bygden. Dessutom tas gamla minnen upp och de berättar för varandra om saker 

de varit med om tidigare i livet. Vikten av att inte prata illa om folk poängteras. 

En annan beskriver sina vänner som en annan slags relation än den som finns 

med anhöriga. 
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Mina vänner betyder så mycket. Utan vänner hade jag inget stöd på något sätt 

tycker jag. Det är roligt att träffas, det betyder mycket ska du veta. Att slippa 

vara ensam…. 

I intervjuerna framkommer hur vänskapen vårdas och hålls vid liv. Rädslan finns 

av att vara en belastning för sina vänner. 

Vi har något som heter att man inte ska slita ut varandra. Om jag har bjudit på 

kaffe en dag behöver inte hon bjuda tillbaka nästa dag. Det har vi kommit 

överens om. 

En beskriver hur hälsan förändras till det bättre i umgänget med vänner och 

bekanta. 

Om jag till exempel har ont i kroppen och träffar vänner så glömmer jag bort 

det onda för en stund. Jag känner liksom inte efter på samma sätt. Det är sant, 

så är det faktiskt. 

Under träffarna för daglediga diskuteras vänner och bekantas sviktande hälsa. En 
deltagare berättar att hon på morgonen tittat ut mot grannens kök och upptäckt 

att det inte lyste. Hon var just på väg att kolla upp situationen då hon såg ambu-

lansen köra fram till huset. Hon berättar att hon varje morgon blickar ut mot 
grannens köksfönster för att bekräfta att allt är som vanligt. 

En annan deltagare berättar att hon hämtar tidningen åt grannen som har svårt att 

gå. 

Klart att jag hämtar tidningen åt henne. Men jag lägger den alltid utanför 

dörren på verandan så kan hon ta in den när hon själv vill. 

Vid en annan träff saknas en 85-årig kvinna, det visar sig snart att hon har 
skickat bud med en väninna om sin frånvaro. Det visar sig att hon hjälper sin son 
på åkern. En diskussion påbörjas kring borden. Flera minns hur de strävat i sitt 
arbete på åkrarna och hur förändringar skett genom åren. 

Minnen av livet som gått är ett återkommande samtalsämne. Vid ett tillfälle 
underhåller en krönikör som pratar om bygden förr och nu. Efter detta pågår det 
många samtal kring borden om minnen från bland annat barndomen. De flesta 
minns sin barndom som arbetsam men lycklig. En deltagare anser dock att 
barnen har det bättre i dagens samhälle, han berättar hur rädd han var för lärare 
och präster i sin ungdom. 

Dagens konfirmander har det allt bra nu förtiden. De får åka på läger och är 

vän med prästen. Annat var det när jag läste fram, hu vad rädda vi var för 

prästen. 
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8.5. Samtalet med professionella 
Samtliga har svårigheter med att beskriva de samtalsämnen som sker mellan 
dem och yrkesverksamma. Flera informanter beskriver de yrkesverksamma 

arrangörerna på träffpunkten som sina vänner och förklarar att samma ämnen 

berörs i dessa samtal. 

En annan för tankarna på professionella till området inom medicinsk behandling 

och beskriver dessa som artiga och nödvändiga för optimal behandling. 

Arrangörerna på träffpunkten beskrivs som en mix av yrkesverksamma och goda 
vänner. Alla beskriver med glädje de sparsamma kontakterna med professionella 

då de klarar sig själva utan större hjälpbehov. 

8.6. Summering  
Studiens empiriska material visar på samtalets betydelse för äldre i olika 

sammanhang. Nedan summeras utvalda centrala resultat. 

Resultaten visar att äldre inte vill diskutera sjukdomar med sina vänner utan i 

stället vänder de sig till familjemedlemmar vid samtal som rör personlig hälsa. 

Familjen anses vara viktig som samtalskontakt för alla intervjuade och den ses 
som en trygg kontakt där samtalen främst rör familjemedlemmar. 

När det gäller samtal då minnen från tidigare i livet berörs vänder de sig hellre 

till vänner och bekanta. Vänner och bekanta beskrivs som viktiga i en annan 
betydelse än anhöriga, vilken bygger mer på frivillighet och inte som för-

pliktigande. Att träffa vänner förklaras som ett sätt att hålla hälsan i schack då 

eventuell smärta förträngs under samtalet. 
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9.1. Glädjen att vara till hjälp
Henning och Lövgren (2002) beskriver hjälpkontakter som en for

utifrån teorin om tunna band.

 

Det empiriska resultatet visar på

dagen mellan äldre.
tidningen åt sin väninna

självklar sak. Även damen s

för den som inte klara av att köra bli
grannen delta i en social ak

ensamheten kan innebära.

sig ut i samhället på egen hand i termen
ofrivillig ensamhet 

Tunna 

band

Hjälp 

kontakt

Samtal som livets krydda 

- En studie om äldres samtalskontakter 

I detta avsnitt lyfts några valda centrala delar av resultaten ut 

a består av: hjälpa varandra, olika samtalskontakter, hälsa på var

andra, känna igen varandra samt social identitet. Jag ställer mitt insamlade 
material i förhållande mot teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. 

bearbetning med materialet har bland annat kopplingar till teorin om tunna band 

utkristalliseras. Dessa analyseras och beskrivs utifrån olika former av kontakter
som Henning och Lövgrens (2002) tar upp utifrån följande katego

boxar: 

 
kter 

Hälsningskontakter 

Igenkänningskontakter 

i analysförfarandet riktas mot kategorin samtal

studiens forskningsfrågor. 

Glädjen att vara till hjälp 
Henning och Lövgren (2002) beskriver hjälpkontakter som en for

utifrån teorin om tunna band. 

t empiriska resultatet visar på olika grader av hjälpfunktioner som 

. Det rör sig bland annat om grannen som dagligen hämtar 
sin väninna. Att hjälpa till med tidningen beskrivs av vännen som en
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i en social aktivitet och slipper sitta hemma med de kä

ensamheten kan innebära. Hagberg (2002) beskriver risken med att inte kunna ta 
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er hur upplevelser av isolering kan motverkas av sociala ak

informant vittnade om känslor av ensamhet under vissa helger. 

Samhället består av många frivilliga som hjälper vänner och bekanta

har stor betydelse för de behövande. Solidariteten är stark 

mellan de äldre som deltagit i studien. Det anses inte som något betungande att 
hjälpa andra utan det beskrivs ofta i motsatta termer. Att vara till hjälp och nytta 

för andra förklaras som en god känsla för den enskilde samt en självklarhet i 

menar att det utbyte man får i samband med att hjälpa andra 

lönen som betalas ut för de yrkesverksamma i samhället

tydelsefull var något som visar sig som en röd tråd genom hela
Gynnerstedt (2011a) beskriver innebörden med att hjälpa andra i form av 

av delaktighet och tillhörighet vilket i sin tur kan skapa mening i livet.

) beskriver hur hjälpprocesser kan ses som ett social
läder sig rättigheter och skyldigheter mellan varandra. Av att hjälpa 

andra uppstår förväntningar att själv bli hjälpt vid behov, författaren

majoriteten av människor mår bäst när denna balans upprätthålls.

Någon att prata med 
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ntakter finns i olika omfattning bland studiens informanter. Vissa 
kontakter beskrivs som oplanerade och skapar glädje, till exempel då någon 

öter en bekant ute i samhället. 

Andra samtalskontakter sker mer organiserat och planerat, till exempel de dag
a promenader som en informant berättar om som mycket 
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er hur upplevelser av isolering kan motverkas av sociala aktiviteter. En 

Samhället består av många frivilliga som hjälper vänner och bekanta, den infor-
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) beskriver innebörden med att hjälpa andra i form av 

av delaktighet och tillhörighet vilket i sin tur kan skapa mening i livet. 

) beskriver hur hjälpprocesser kan ses som ett socialt spel där 
läder sig rättigheter och skyldigheter mellan varandra. Av att hjälpa 

, författaren menar att 

majoriteten av människor mår bäst när denna balans upprätthålls. 

Henning och Lövgrens (2002) beskriver från teorin om 

Det är utifrån denna box som det empiriska materialet till största del hör 

som ytterst värdefullt. 

ntakter finns i olika omfattning bland studiens informanter. Vissa 
kontakter beskrivs som oplanerade och skapar glädje, till exempel då någon 

Andra samtalskontakter sker mer organiserat och planerat, till exempel de dag-
mycket betydelsefulla. 
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Promenaderna innebär ett dagligt tillfälle att få prata en stund om de tankar som 

är aktuella. Den positiva känslan av daglig kontakt med väninnan beskriver 
Thoraeus Olsson (1990) som en möjlighet för ökad trygghet för individen. 

Informanterna beskriver sina samtalskontakter mellan vänner och bekanta i en 

annan form än de kontakter som sker i familjen. Samtal som är byggda av fri-
villighet och inte av samma krav som kontakterna med familjemedlemmar. Detta 

beskrivs tydligt då en informant använder sig av starka beskrivningar av samtal 

med vänner som livsavgörande. 

Enligt Adelswärd (1991) behöver människor samtalet som ett bollplank, där vi 

utbyter nya idéer och tankar. Studiens samlade empiriska materialet visar hur 

hälsan påverkas till det bättre i mötet med andra, till exempel kvinnan som 
känner sig friskare när hon träffar vänner och bekanta. Där ser jag hur ”träffen 

för daglediga” fyller en viktig funktion. Adelswärd (a.a) menar ytterligare att 

människor har en drivkraft till att anpassa sig till varandra genom dialog för att 
skapa sammanhang och meningsfullhet i tillvaron. Studien visar på hur de äldres 

vardag inte per automatik innehåller möten med andra och det finns inte samma 

självklara möjligheter till samtal som för yrkesverksamma. 

Utifrån studiens resultat då äldre erbjuds tillfällen att träffas och utbyta åsikte 

anser jag att tunna band kan ha funktion som brobyggare i samhället (Henning & 

Lövgren 2002). Exempel från studien är då arrangörerna bjuder in gäster som 
t.ex. arbetsterapeut och deltagarna får en chans till ny lärdom. Besökare av olika 

former är mycket välkomna till träffen då nya ansikten tillför nya samtalsämnen. 

Svensson (2006) skriver om mötesplatsers funktion där äldre kan gå samman 
och kollektivt hävda sina rättigheter. 

Angående hälsofrågor framkom motsägelsefull från deltagarna i studien. De ut-

trycker en uppfattning med den negativa aspekten i att diskutera sina sjukdomar 
med vänner. Insamling från observationerna visar dock på det motsatta. Detta 

ansågs vara ett samtalsämne som inte skulle tas upp mer än nödvändigt och då 

endast inom familjen. Att prata sjukdomar med sina vänner ansågs närmast 
skadligt för vänskapen. Trots detta påstående kom informanterna själva in på 

ämnet vid flera tillfällen men ursäktade sig ofta. Även fältobservationerna visade 

på flera tillfällen då sjukdomar diskuterades i det fria samtalet. Intervjusvaren 
visar dock att äldre skäms över att diskutera sin sviktande hälsa i vissa möten. 

En koppling görs till Tornstams (2005) resonemang kring samhällets ung-

domliga värderingar och normer om att klara sig själv. Att vara sjuk och 
beroende står i kontrast med samhällets normer om effektivitet och produktivitet. 



 

 

 

Andersson (2008) beskriver den vanli

som ansvarig över de stereotyper som bland annat beskriver äldre i beroende
ställning. Informanterna i studien återkommer regelbundet till att de fortfarande 

kan ta hand om sig själva och ser med viss rädsla fram emo

rädsla som kanske i viss mån är obefogad. Sviktande hälsa behöver inte per 
automatik innebära en försämrad vardag. Bergs (2008) forskning visar på hur ett 

gott socialt kontaktnät kan väga upp negat
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Andersson (2008) beskriver den vanligen förekommande ålderismen i samhället 

som ansvarig över de stereotyper som bland annat beskriver äldre i beroende
ställning. Informanterna i studien återkommer regelbundet till att de fortfarande 

kan ta hand om sig själva och ser med viss rädsla fram emot sämre hälsa. En 

rädsla som kanske i viss mån är obefogad. Sviktande hälsa behöver inte per 
automatik innebära en försämrad vardag. Bergs (2008) forskning visar på hur ett 

gott socialt kontaktnät kan väga upp negativa känslor av försämrad hälsa.

edd och bekräftad 
Hälsningskontakter beskrivs som den tredje boxen i Henning och Lövgrens 

(2002) teori om tunna band. 

I studien framkommer vikten av ytliga relationer mellan till exempel grannar 

eller bekanta på träffen. Familjebanden beskrivs som fasta och trygga

tigande. Deltagarna beskriver de förväntningar som finns från
medlemmar angående kontinuerlig rapport, bland annat den äldres hälso

Ett exempel är kvinnan som vill veta hur familjemedlemmarna mår 

ör att prata om sin egen hälsa. 

De relationer som finns mellan vänner och bekanta beskrivs av de äldre

kontakt som är svåra att beskriva, förklaras som förutsättning för 

Tornstam (2005) beskriver hur relationer med vänner kan vara 
relationer som finns med familjemedlemmar. En av anledning

arna kan enligt författaren bero på att relationerna genomsyras av ålderlikhet och 

a intresse.  
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Henning och Lövgren (2002) tar upp den trygghet som gra

enskilde i form av en daglig kontakt. De menar att en kort kontakt i samband 
med en hälsningsfras får individen att känna 

med andra. Exempel på det är kvinnan som möter grannar då hon arbetar i träd

gården. 

9.4. Känna igen varandra
Den fjärde och sista
Lövgren (2002) om att känna igen varandra.

 

Kontakten av igenkännande existerar till stor del vid träffen för daglediga. 
Deltagarna berättar 
kännande kontakt med andra.
men några relationer består inte av mer än det. Deltagarna är noga med att hälsa 
på övriga. Ytliga relationer som i några fall stannar vid a
men kan också innebära att de så småningom u

Empirin från observationerna visar på 
som visar sig då deltagarna diskuterar människor i bygde

9.5. Social identitet
Då studiens resultat analyseras ses
skapat) och social identitet. 
komponenter som växer fram ur tunna band i form av känsla av trygghet och 
social förankring vilka är vi
Studien visar på äldres känsla av tillhörighet då de upplever sig saknade om de 
inte kommer till tr
studien. 
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Henning och Lövgren (2002) tar upp den trygghet som grannar innebär för den 

enskilde i form av en daglig kontakt. De menar att en kort kontakt i samband 
med en hälsningsfras får individen att känna sig sedd och uppleva samhörighet 

Exempel på det är kvinnan som möter grannar då hon arbetar i träd

Känna igen varandra 
Den fjärde och sista boxen utifrån tunna bandsteorin förklarar 

om att känna igen varandra. 

Kontakten av igenkännande existerar till stor del vid träffen för daglediga. 
 hur de har en närmare kontakt med några och endast igen

kännande kontakt med andra. Dock känner deltagarna till varandra vid namn 
men några relationer består inte av mer än det. Deltagarna är noga med att hälsa 
på övriga. Ytliga relationer som i några fall stannar vid att känna igen varandra 
men kan också innebära att de så småningom utvecklar kontakten till samtal.

Empirin från observationerna visar på olika kontakter av igenkännanden. Något 
som visar sig då deltagarna diskuterar människor i bygden. 

Social identitet 
diens resultat analyseras ses kopplingar mellan tunna band 

och social identitet. Henning och Svensson (2011) skriver 
komponenter som växer fram ur tunna band i form av känsla av trygghet och 
social förankring vilka är viktiga för att kunna bevara och utveckla identiteten. 
Studien visar på äldres känsla av tillhörighet då de upplever sig saknade om de 
inte kommer till träffarna. Att vara behövd är något som frekvent 
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En koppling kan göras av deltagarnas roll på träffen för daglediga med Madsens 

(2006) diskussion kring den sociala identitetsbildningen. Han menar att det sker 
identitetsbildningar överallt i samhället där mänskliga samhandlingar sker. 

Bekräftelsen som sker mellan deltagarna är viktig för den enskilde. Genom att 

bli bekräftad skapas en känsla av tillhörighet och en social position förvärvas 
(a.a.). Då deltagarna i studien vittnar om färre kontakter med andra innebär 

mötesplatsen en arena då nya kontaker kan skapas och gamla kan bevaras. Det 

beskrivs bland annat av deltagarna då de pratar om människor i bygden samt om 
gamla bekanta. Då två personer har känt samma människa kan det innebära att 

personer som tidigare inte haft något gemensamt finner gemensamma intressen 

och skapar en relation. Ett exempel på det är den informant som beskriver hur 
nya vänner skapats på en lunchrestaurang, genom att de hade gemensamma 

bekanta. Genom nya vänner motarbetas den ofrivilliga ensamheten. Ett identi-

tetsskapande sker som Hammarén och Johansson (2009) beskriver utifrån att 
individen träder in i nya roller vilka formas i samklang med som kan ses genom 

att individen träder in i olika roller som formas i samklang omgivningen. 

10. Slutsatser och diskussion 

Syftet med studien var att beskriva och analysera äldre personers samtal och 

vilken betydelse innehållen har för deras sociala identitet. De slutsatser jag har 
dragit från min studie presenteras nedan. 

10.1.  Olika samtalsämnen 
Resultaten av studien visar på skillnader i äldres val av samtalsämnen beroende 

på sammanhang. Försämrad hälsa är ett exempel på samtal som hålls inom 

familjen och uppges inte lastas på vänner och bekanta. Detta motiveras genom 
att många vänner har nog med sina egna bekymmer i form av försämrad hälsa. 

Det framkommer även en rädsla över förlorad vänskap om de pratar om saker 

som de tror att vänner inte orkar med. Resultaten pekar dock på att de inte alltid 
gör som de säger. Vid flera tillfällen påbörjas samtal om sjukdomar men en ur-

säkt förs fram i direkt anslutning då de upptäcker sitt misstag. Studien visar på 

att det finns ett behov av att prata om ämnet, sannolikt är det outalade normer 
och värderingar hindrar dem. Det dominerande samhällsidealet som idealiserar 

ungdomligheten kan vara en faktor som har betydelse.  
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10.2.  Önskan om att visa sig frisk och ung 
Resultaten pekar på en tendens till att framställa sig friskare är vad verkligheten 
är, att prata om sjukdomar anses vara fel trots att studien visar på att behov finns. 
Jag anser att studien visar på vikten av att ständigt arbeta kring de attityder om 
äldre som finns i samhället. Genom att hålla en levande diskussionen om deras 
livsvillkor kan diskursen om äldre förändras och bli mer nyanserad. En reflek-
tion som väl stämmer in på Anderssons (2008) resonemang kring riskerna med 
ålderismen, där äldre ibland kategoriseras som en homogen grupp, med samma 
behov och känslor. I socialt arbete är det av vikt att vara lyhörd på behov som 
äldre har och rikta samtalets innehåll mot en balansgång mellan det friska och 
sjuka. Det är också av vikt att förstå hur normer skapas och underhålls i sociala 
processer mellan människor. 

Samtal som sker med vänner består i större utsträckning av vardagliga saker, 
men också ofta om minnen från förr. Av naturliga skäl är det mer intressant att 
prata minnen med någon som levt under samma tidsperiod. Angående behovet 
av att prata minnen drar jag paralleller till Henning och Lövgrens (2002) teori 
om tunna band. Vänskapsbanden beskrivs som möjligheter att minnas livet till-
sammans med andra. Där spelar bland annat sociala arenor en viktig roll. 

10.3.  Samtal som hälsobringare 
Återkommande i undersökningen är exempel på betydelsen av mötesplatsen som 
erbjuder möjligheter till samtal. Att regelbundet umgås tillsammans med vänner 
och bekanta och utbyta tankar skapar meningsfullhet och tillhörighet. Någon 
som dagligen dras med värk i kroppen vittnar om hur hon ”glömmer bort” 
smärtan för en stund. En trevlig stund med vänner där glädje står i centrum får 
tankarna i andra banor under några timmar. Utifrån detta resonemang kan jag se 
samhälleliga vinster med träffpunkter för såväl den äldre som för den offentliga 
vården som i vissa fall kan skjutas framåt i tiden. Att mötesplatserna spelar en 
viktig funktion visar studien ytterligare då flera berättar hur de ser fram emot 
träffen i flera dagar, på det viset kan jag se hur äldre skapar mening i livet. Med 
utgång från studiens resultat anser jag att sociala arenor, där äldre människor kan 
träffas och samtala, bör ses som en slags vaccination mot den destruktiva 
ensamheten. 

På senare år har det gjorts stora neddragningar i bygden. Det finns i dagsläget 
ingen naturlig mötesplats i form av affär eller bibliotek. Bristen på naturliga 
mötesplatser skapar en risk för ökad ofrivillig ensamhet med de konsekvenser 
det kan medföra. Då äldre får möjlighet att träffas ser jag gruppen av äldre som 
en möjlig länk av individuella och kollektiva åsikter till kommunala besluts-
organ. Då människor går samman för att gemensamt sträva mot något innebär 
det även en känsla av delaktighet för den enskilde.  
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10.4.  Social identitet 
Jag tolkar resultaten som ett försök att förmedla glädje och hopp i äldres samtal. 
Empirin visar på hur samtal har som funktion att skapa och bevara den sociala 
identiteten. Samtliga berättar om vikten av att vara delaktig i ett sammanhang. 
Detta sker i olika konstellationer som t.ex familjen, bland nära vänner samt som 
deltagare på träffen. En roll som beskrivs tydligt är vänrollen. Hur man beter sig 
som en vän skildras tydligt och att vara engagerad till en lagom gräns anses vara 
av stor betydelse. I vänrelationer sätts ramar upp för vad som är brukligt, 
exempel på det är damerna som inte fikar varje dag tillsammans för att undgå att 
slita ut varandra. Den överenskommelsen håller de tydligt på. 

Livet består av att gå in och ut i olika roller. Detta görs då deltagarna i studien 
förflyttar sig mellan olika arenor i samhället. Något som är möjligt då de fort-
farande är aktiva och relativt friska. Framträdande i studien är tron på hur andra 
ser på dem. Att vara hjälpsam samt att inte tala illa om folk är viktigt ur den 
synvinkeln. Ur empirin kan jag utläsa en ständig strävan efter spegling i andra 
människor för att de äldre ska tilldelas en roll i samhället. 

10.5.  Observationskontakt 
Då jag granskat mitt material och bland annat ställt det mot teorin om tunna 

band utkristalliseras ytterligare en kategori. Det framkom att människor i bygden 
hade varandra under uppsikt. Exempel på det är kvinnan som obeserverade att 

grannens kökslampa inte var tänd som brukligt en morgon. Hon hade som 

morgonrutin att alltid kasta en blick mot grannens hus. Vid just detta tillfälle 
visade det sig att grannen hade blivit sjuk och var på väg till sjukhuset. Jag anser 

att observationskontakt kan ses som en utveckling av de tunna band kontakter 

som Henning och Lövgren (2002) myntat. Observationskontakt kan innebära en 
ökad trygghet för äldre då vetskapen finns att grannar kan komma till hjälp vid 

behov. I samspel med observationskontakter kan det formella sociala arbetet ta 

stöd från det informella grannskapet och i samverkan skapa en vardag som inne-
bär tryggare livsvillkor för äldre. 

11. Förslag till kommande studier 

Studien bygger på samtalets betydelse för äldre på landsbygden, utifrån de för-

hållanden som det innebär. En intressant infallsvinkel kunde vara att jämföra 

med äldre i stadsmiljö och utifrån de träffpunkter som där finns tillgängliga. 

Då informanterna i studien klarar sin vardag till större delen på egen hand vore 

det intressant att jämföra resultaten med äldre med större hjälpbehov. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen för Individ och Samhälle 
Avdelningen för Socialpedagogik och Sociologi 
2012-03-14 
 
Till XXXX 
 
Hej 
Mitt namn är Pernilla Gustafsson, jag är student på Högskolan Väst och 
studerar till Socialpedagog. Till sommaren är jag klar med utbildningen 
och i vår skriver jag en uppsats som också blir mitt examensarbete.  
Jag är intresserad av äldres vardagsliv och deras upplevelser av att leva 
i dagens samhälle. Ett område som jag är särskilt intresserad av är 
äldres samtal. Därför kommer min uppsats att handla om detta. 
Jag vill med detta brev be om lov att utföra observationer som en del av 
min studie vid de träffar för daglediga som anordnas hos er. Jag 
beräknar att delta vid 2-3 träffar och fokus läggs på att lära känna och 
samtala med deltagarna samt att få en uppfattning om vad de samtalar 
om.  
Jag planerar även att utföra intervjuer vid senare tillfälle med ca 4-5 
personer. Dessa kommer att väljas ut bland de som är intresserade att 
medverka i studien. Jag kommer naturligtvis att följa de etiska riktlinjer 
som gäller vid forskning. All intervjumaterialet kommer att hanteras 
konfidentiellt.  
 
Med vänlig hälsning  
Pernilla Gustafsson 
 
Du kan nå mig via: 
Mail: pernilla.gustafsson.2@student.hv.se 
Eller  
Tel: xxxxxxxxxx 
  
Handledare för uppsatsen är: 
Lektor och FD i Socialt arbete Lars A Svensson 
Institutionen för Individ och Samhälle 
Högskolan Väst 
lars.a.svensson@hv.se  
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
Institutionen för individ och samhälle 
Avdelningen för Socialpedagogik och Sociologi 
2012.03.31 
 
Till……………………………………………………….. 
Hej! 
Jag heter Pernilla Gustafsson och studerar till Socialpedagog på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Till sommaren är jag klar med min 
utbildning och jag kan då arbeta som t.ex. biståndshandläggare eller 
områdeschef inom äldreomsorgen. 
Just nu håller jag på med en undersökning om samtalsämnen och vilken 
betydelse dessa samtal har för äldre. Studien skrivs som en uppsats och 
kommer att bli mitt examensarbete. För att få en bra grund till min studie 
är din medverkan viktig för mig. Jag vill gärna träffa dig för att ställa 
några frågor om hur du upplever samtal med personer som finns i din 
omgivning. 
Jag som gör undersökningen värnar om att det som skrivs inte kan 
kännas igen av någon. Undersökningen kommer att ingå i en uppsats 
som kommer att presenteras och granskas av lärare och kurskamrater 
på Högskolan Väst. 
 
Om du undrar över något efter vår intervju får du gärna kontakta mig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pernilla Gustafsson, tel. 073- 4335598 
e-post: pernilla.gustafsson.2@student.hv.se 
 
Handledare är: 
Lars A Svensson 
Fil dr och lektor i socialt arbete  
Högskolan Väst 
e-post: lars.a.svensson@hv.se 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Berätta lite om dig själv: 

-boende, civilstånd, ålder,  

Fördjupande frågor 

Beskriv vad ett samtal betyder för dig? 

Vad är ett bra samtal? 

Ge exempel på tillfällen i din vardag som ger dig tillfälle att samtala med andra? 

Vad betyder det för dig att prata med andra? 

Hur känner du dig i situationer då du längtar efter någon att prata med? 

Hur ser du till att få någon att prata med? 

Hur tänker du när du väljer vad du pratar med andra om? 

Ge exempel på saker som du pratar med anhöriga om?  

Ge exempel på saker du inte pratar med din anhöriga om? 

Vad betyder samtalen med dina anhöriga för dig? 

Ge exempel på saker du pratar med en vän om? 

Ge exempel på saker du inte pratar med en vän om? 

Vad betyder samtalen med vänner för dig? 

Ge exempel på saker du bara pratar med professionella om?, T.ex personal i 

kyrkan el kommunen 

Ge exempel på saker du inte pratar med professionella om? 

Vad betyder samtalen med professionella för dig? 

Vad brukar ni prata om vid träffarna för daglediga? 

Vilken betydelse har de samtalen för dig?  

Avslutande frågor 

Finns det något ytterligare du vill berätta? 

Är det något du undrar innan vi avslutar?  



 

 

 


