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Förord 

 
Jag vet inte, det måste väl vara svårt, svårt för en yngre person och riktigt förstå hur åldrandet e va?  

 

Så sa en av mina intervjupersoner. Jag tror min uppsats kräver tålamod att läsa och förstå – 

tålamod för vad det innebär att vara gammal och för vad teorin om gerotranscendens 

egentligen innebär. Medvetenhet kring var i livet vi befinner oss – om just du är äldre vet du 

vad ålderdom betyder för just dig och då hoppas jag att uppsatsen ger dig ökad kunskap om 

vad den kan betyda för andra. Befinner du dig mitt i livet någonstans kan du troligen inte 

förstå precis vad äldre upplever för du har inte varit där, åtminstone inte ännu. Ha i 

bakhuvudet var du kommer ifrån, vilket samhälle, kultur, tid och värderingar samt normer du 

bär med dig. Beroende på kontext förstås ju saker så olika och teorin om gerotranscendens 

uppfattas olika beroende på vem just du är – det har jag märkt när jag pratat med olika 

personer om den. Men allt jag ber dig om som läser är lite tålamod, för något som ter sig 

underligt för dig idag – i den här åldern, i det här samhället, den här kulturen och den tid vi 

lever i – kanske inte kommer te sig lika konstigt längre fram på vägen i ditt liv. Eller så gör 

det det, vad vet jag. Men med den tanken väljer jag att börja min uppsats.  

 

... och ett hjärtligt tack! 

Till er fina intervjupersoner som tog er tid och energi för att ta emot mig i era hem och svara 

på mina filosofiska frågor om livet idag – den här uppsatsen är ett faktum tack vare er. Till 

PRO och SPF för er hjälp att hitta åtta trevliga gamlingar. Till min handledare Anne-Lie 

Vainik för att du hjälpte mig att ta ner uppsatsen till jorden och kunna se den som något 

mekaniskt, för din lättsamhet, glädje och ditt stöd – jag har uppskattat det! Till min familj, 

min pojkvän och mina vänner för att ni finns vid min sida, för att ni har lagat mat åt mig när 

jag inte har hunnit och för att ni diskuterar med mig och inspirerar mig varje dag. Och 

slutligen till min härliga klass som är skönast i stan – utan er hade jag kanske inte hängt med 

såhär långt i utbildningen ens en gång! 

 

Elinor Lierud, Stockholm i augusti 2012 
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Sammanfattning 

En mängd äldreforskning pekar på att ålderdomen bör vara en förlängning av medelåldern på 

det viset att aktivitet, produktivitet, rationalitet, oberoende, hälsa och social förmåga även är 

normen på gamla dagar. Teorin om gerotranscendens menar till skillnad från detta att 

ålderdomen innebär en positiv utveckling där man känner sig nöjd med det liv man har haft, 

samhörighetskänslor med den eviga kedjan av liv och en harmoni inför vad som komma skall. 

Mitt syfte var att undersöka hur äldre personers upplevelse av ålderdomen ter sig i relation till 

teorin om gerotranscendens och dess tre dimensioner – tidsuppfattning, självuppfattning och 

sociala relationer, samt att få en ökad förståelse av vilka faktorer som kan ha en avgörande 

påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens. Kvalitativ metod användes och semi-

strukturerade intervjuer genomfördes för att närma mig åtta äldre intervjupersoners upplevelse 

av ålderdomen. Olika grad av det gerotranscendenta tillståndet kom till uttryck bland samtliga 

intervjupersoner. Inom dimensionen för självuppfattning uttryckte majoriteten av 

intervjupersonerna en ökad självkännedom med levnadsåldern samt självkonfrontation 

gentemot personlighetens mörkare och ljusare sidor. Under dimensionen för tidsuppfattning 

uttrycktes att tiden går väldigt fort samt att minnen tillbaka i tiden upplevdes ligga nära i tid 

trots att det var saker som skedde för länge sedan. Det fanns även några intervjupersoner som 

ansåg att minnen från livet kändes avlägsna. Den dimension som stämde minst in på 

intervjupersonerna var dimensionen för sociala relationer.  

 

Nyckelord:  Gerotranscendens, åldrande, ålderdom, faktorer som påverkar utvecklingen mot 

gerotranscendens 

Keywords : Gerotranscendence, ageing, old age, factors influencing the development 

towards gerotranscendence 
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I. Inledning 
 
Gerontologi är det vetenskapliga studiet av åldrandet, den åldrande människans totala 

situation studeras utifrån sociala, socialpsykologiska, psykiska samt fysiska aspekter 

(Tornstam, 2010, s.9). Inom det gerontologiska fältet finns två huvudsakliga områden – 

socialgerontologi och geriatrik. Geriatrik innebär forskning av äldre utifrån fysiska, 

medicinska och biologiska aspekter. Socialgerontologin intresserar sig för hur individuella 

egenskaper och social miljö påverkar den förändringsprocess som åldrandet betyder, fokus 

ligger på de sociala, socialpsykologiska och psykiska aspekterna (Andersson, 2002, s.13, 

Tornstam, 2010, s.9). Teorin om gerotranscendens finner man inom socialgerontologin. 

 Gerotranscendens är ett tillstånd som den äldre människan kan komma att uppleva i mer 

eller mindre grad (Tornstam, 2010). Åldrandet innebär en positiv utvecklingsprocess för 

individen då livsperspektivet förändras från ett rationellt och materialistiskt  till ett kosmiskt 

och transcendent synsätt (a.a. s. 287, 296). Tornstam (2010) förklarar att teorin om 

gerotranscendens kan beskrivas som förändringar i tre huvuddimensioner: jag-dimensionen, 

den kosmiska dimensionen samt dimensionen som sammanhänger med personliga och sociala 

relationer (a.a. s. 300-304). För att ta ner dimensionerna till en mer begriplig nivå benämner 

jag dem i min uppsats för självuppfattning, tiduppfattning och sociala relationer. Den äldre 

människan omdefinierar alltså sitt jag, sin syn på existentiella frågor samt sina relationerna till 

andra människor (a.a. s. 287). Jag kommer löpande utgå från de tre dimensionerna. 

 Min uppsats handlar om hur äldre upplever ålderdomen relaterat till teorin om 

gerotranscendens. Upplevelsen av ålderdomen ter sig naturligtvis mycket olika beroende på 

person, där det gerotranscendenta tillståndet är ett sätt att uppleva ålderdomen. Äldre är inte 

bara ”äldre” utan de tillhör en heterogen grupp av människor som uppfattar saker och ting på 

vilt skilda sätt (Nilsson, 2004, s. 43-53). I min uppsats tillhör man gruppen äldre om är 65 år 

eller ännu äldre, det vill säga gränsen för ålderspension.  

 Vad har då detta för relevans för socialt arbete? Äldre utgör en del av det sociala arbetet, 

menar Börjesson (2008, s.155-165). Det finns äldre som har sociala problem såsom missbruk, 

psykiska funktionshinder eller är kriminella och det finns även äldre som behöver få 

kommunens hjälp i form av hemtjänst eller få boendeplats på ett ålderdomshem - ett sådant 

beslut fattar en biståndsbedömare som arbetar inom det sociala arbetet. För att äldre ska få ett 

värdigt bemötande i kontakten med socialarbetaren är det en god idé om socialarbetaren 
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innehar kunskap om vad ålderdomen kan innebära. Och jag vill påstå att min uppsats bidrar 

till just ökad kunskap om hur ålderdomen kan upplevas.    

 I titeln för uppsatsen finner man citatet ”Tillfreds tycker jag just nu, harmonisk invärtes” 

och det var en intervjuperson som uttryckte då vi pratade om hennes känsla inför att livet går 

mot sitt slut. Citatet är fint tycker jag och det har en tydlig koppling till 

gerotranscendensteorins kosmiska dimension. Intervjupersonerna upplevde många aspekter av 

ålderdomen väldigt olika men på frågan om hur de såg på livet idag var bilden övervägande 

positiv. Därför fick just det citatet fungera som huvudtitel då det var en någorlunda 

representativ känsla inför vad intervjupersonerna kände just då. 

 Kritik riktad mot teorin menar att gerotranscendensteorin framstår som ”det rätta sättet” att 

åldras och därmed är normgivande (Jönson & Magnusson, 2001). Jag var nyfiken på att höra 

vad de gamla själva sa. 

 

Problemformulering  

Ålderdomen är en unik upplevelse där ett sätt att uppleva ålderdomen är det 

gerotranscendenta tillståndet (Tornstam, 2010). Mitt intresse var att se om jag kunde finna 

något av den teorin i äldres egna berättelser om upplevelsen av ålderdomen. Hur upplever de 

äldre sin ålderdom och kommer teorin om gerotranscendens på något vis till uttryck i deras 

beskrivningar? 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur äldre personers upplevelse av ålderdomen ter sig i relation till 

teorin om gerotranscendens och dess tre dimensioner – tidsuppfattning, självuppfattning och 

sociala relationer, samt att få en ökad förståelse av vilka faktorer som kan ha en avgörande 

påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens.  

 

Frågeställningar  

◦ Vad är gerotranscendens? 

◦ Hur upplever äldre ålderdomen utifrån det gerotranscendenta tillståndet och dimensionerna 

 tidsuppfattning, självuppfattning och sociala relationer alternativt frånvaron av det? 

◦ Vilka faktorer kan ha en avgörande påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens? 
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Bakgrund 

Lars Tornstam är grundare av teorin om gerotranscendens och han har varit del av det 

gerontologiska forskningsfältet sedan många år tillbaka. År 1985 samt 2008 utförde Tornstam 

(2010) ensamhetsundersökningar bland personer i åldrarna 20-90 år (a.a. s.165-169). Man 

frågade hur starka ensamhetskänslorna var, hur ofta den känslan förekom, hur ofta man tror 

sig vara ensam jämfört med andra i samma ålder, hur ensam man känt sig under de senaste 

fem åren, om man känt sig ensam när man inte är tillsammans med andra samt ifall man 

känner sig ensam just nu. Resultaten sammanfattades i ett ensamhetsindex (a.a. s.169) och det 

visade sig att upplevelsen av ensamhet starkast korrelerade med variabeln levnadsåldern. Det 

vill säga att åldern var den faktor som starkast påverkade ensamhetskänslorna -  ju äldre man 

blir, ju mindre ensam känner man sig. Trots att de äldre i de flesta fall hade mindre människor 

omkring sig och färre sociala relationer än de yngre i undersökningen så var känslan av 

ensamhet inte lika tror som bland det yngre. Hur kom detta sig?   

 Många socialgerontologiska teorier grundas på ett antagande om att medelålders ideal bör 

följa individen in i ålderdomen – såsom aktivitet, produktivitet, rationalitet, effektivitet, 

oberoende, välstånd, hälsa och social förmåga (a.a. s.286-287). Gerotranscendensteorin 

motsäger sig detta och menar att ålderdomen innebär utveckling och transcendens. 

 De första tankarna kring teorin om gerotranscendens uppkom då Tornstam läste ett 

gammalt nedtecknat föredrag som Carl Gustav Jung hållit för sina studenter år 1930. Jung 

beskrev då att livet består av två livshalvor där den första livshalvan innebär att socialiseras 

med omvärlden, medan den andra livshalvan handlar om gå in i sig själv och att komma i 

kontakt med sitt kollektivt medvetna (Tornstam 2010 s.292-295). Det kollektivt omedvetna är 

enligt Jung (1994) det skikt av det omedvetna psyket där den enskilda inte längre är en separat 

individ utan där alla människors omedvetna psyken smälter samman (a.a. s.108-116). Precis 

som kroppen har sin historia så har även psyket en historia. Kroppen bär på delar från forntida 

dagar såsom en blindtarm och psyket bär på minnen från långt, långt tillbaka i tiden. Alla 

människor besitter ett kollektivt omedvetande (a.a.). I sekulariserade samhällen håller 

dessvärre många äldre sig fast vid medelålders värderingar och transcenderar därmed inte 

över till den andra livshalvan vilket gör att de kan avsluta livet med avsmak o depression 

(Tornstam 2010 s.292-295).  

 Tornstam (2010) såg även att teorin om disengagemang hade dold bärkraft – 

disengagemangsteorin hävdar att det inom varje individ finns en drift att som gammal frigöra 

sig från samhället och att denna drift sammanstrålar med samhällets utstötning av de äldre, 

(a.a. s.288-289). Banden mellan individ och samhälle kapas av steg för steg i en naturlig och 
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ömsesidig process som anses vara både funktionell och oundviklig. Processen är inte förenad 

med obehag för den äldre utan upplevs istället med harmoni och tillfredsställelse. Som en 

förberedelse för döden lösgör sig individ och samhälle från varandra och processen 

förekommer i alla kulturer världen över (a.a. s.125-126). Teorin menar att individens tidigare 

behov och önskningar inte fortsätter att vara precis dem samma och man ifrågasätter starkt 

ifall aktivitet är den enda lösningen på ett gott åldrande (a.a. s.125-126, 288). Tornstam vill 

dock poängtera att gerotranscendensteorin inte är disengagemangsteorin i ny förklädnad som 

vissa kritiker antytt, utan ett tillstånd och en utveckling där aktivitet och disengagemang är 

förenade (a.a. s. 287-288). 

 Tornstam har genomfört en kvalitativ studie (1997) samt flertalet kvantitativa 

undersökningar (1985, 1990, 1997, 2003 m.fl.) för ge teorin om gerotranscendens sin 

karaktär. Inom gerontologisk  forskning har det även gjorts studier kring vilka faktorer som 

kan påverka utvecklingen mot gerotranscendens, där faktorer som exempelvis andligt och 

socialt stöd kan påverka utvecklingen mot gerotranscendens positivt (Wang, 2011). Kulturell 

och religiös samhällskontext kan även ha en avgörande inverkan på utvecklingen mot 

gerotranscendens (Ahmadi Lewin, 2001). Sedan finns åtminstone ett annat begrepp inom 

socialgerontologisk forskning som liknar det gerotranscendenta tillståndet - ”sinnesfrid” 

(Nyström & Andersson-Segesten, 1990). Ovanstående studier redogör jag närmare för under 

avsnittet Tidigare forskning.  
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II. Metod 
 
I metodavsnittet som här följer kommer jag inledningsvis presentera val av forskningsansats 

samt metod för uppsatsen, sedan beskrivs den empiriska processen och därpå redogör jag för 

litteratursökningen. Efter det följer en beskrivning av resultat- samt analysprocessen, jag 

förklarar innebörden av validitet och reliabilitet samt hur jag resonerat kring dessa 

forskningskriterier, jag presenterar sedan mina tankar kring forskningsetik relaterat till 

uppsatsen samt avslutningsvis min egen förförståelse för ämnet.   

 

Forskningsansats och metodval 

Induktiv ansats innebär att forskningen har ett betydande samspel med empirin, det vill säga 

med den erfarenhet som forskade samlat på sig i form av exempelvis intervjumaterial eller 

observation. Oftast börjar man med att samla in empiri för att sedan formulera hypoteser eller 

teorier utifrån den insamlade datan (Backman, 2008, s.54). Teorin är alltså ett resultat av 

datainsamlingen och vanligen pågår en pendling mellan data och teori under 

forskningsprocessen, inom den induktiva ansatsen (Bryman, 2002, s.15, 22). Inom deduktiv 

ansats får istället teorin en betydande plats i forskningen redan i ett inledande skede. Teorin 

deducerar en hypotes som styr insamlingen av empirin och slutligen får resultatet från 

datainsamlingen bekräfta eller förkasta hypotesen och ur detta föds en omformulering av 

teorin (a.a. s.20-22). ”I vardagen brukar vi uppfatta teorier som informativa och upplysande, 

men de måste prövas innan de kan betraktas som hållbara eller användbara”, menar Bryman 

(2002) och det är just vad deduktion går ut på - att pröva teorier (a.a. s.22). Induktiv ansats 

brukar förknippas med kvalitativ metod medan deduktiv ansats normalt kopplas ihop med 

kvantitativ metod. 

 Min uppsats är främst präglad av den induktiva ansatsen med inslag av deduktion. 

Uppsatsen är deduktiv på det viset att jag inledde med att välja teorin om gerotranscendens att 

utgå ifrån, dock genererade jag inte någon hypotes för att testa teorin. Syftet var att få en 

förståelse av om äldre upplever det som beskrivs i teorin och inte att pröva teorin, något som 

jag vill understryka i och med att jag varken hade tiden eller erfarenheten som forskare för att 

kunna pröva teorin om gerotranscendens. Teorin har använts som en bakgrund till uppsatsen, 

vilket kan vara fallet i kvalitativ forskning som är sammankopplad med induktion (a.a. s.24). 

Att utgå ifrån empiriska data och samtidigt vara öppen för en teoretisk förförståelse kallas för 

abduktiv strategi (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). 
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 Då det empiriska materialet var insamlat har en pendling skett mellan data och teori, i 

likhet med induktiv ansats. Resultatet som framkommit ur empirin har inte genererat någon 

teori. Induktiva studier skapar många gånger intressanta och insiktsfulla empiriska 

generaliseringar, men föga av teori enligt Bryman (2002) och det är nog en passande 

beskrivning av min uppsats (a.a. s.23).  

 Som ni kan se ovan benämner jag uppsatsen som en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning 

lägger vikt vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, individens egna ord av 

en värld som ständigt förändras (a.a. s.35). Grundläggande skillnader mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning består i att kvalitativa studier fokuserar på förståelse, 

begreppsutveckling eller teoretisk generalisering medan kvantitativa studier ämnar att mäta 

kvantitativa data och förklara kausala orsakssamband (Meuwisse, Swärd, Eliasson-

Lappalainen & Jacobsson, 2008, s. 38). I och med att jag sökte förståelse av äldres upplevelse 

av ålderdomen lämpade sig en kvalitativ metod bäst för min uppsats. 

 

Empirisk process 

I min uppsats har empirin framkommit ur semi-strukturerade intervjuer med äldre människor. 

 

Intervju 

Intervju är en metod som getts stor plats inom svensk socialvetenskap och troligen den mest 

använda metoden inom kvalitativ forskning (Meuwisse m.fl. 2008, s.37, Bryman, 2002, 

s.299). Bryman (2002) beskriver att de vanligaste formerna av intervju inom det kvalitativa 

fältet är semi-strukturerad eller ostrukturerad intervju, medan strukturerad intervju oftast 

återfinns inom det kvantitativa fältet. Genomförandet av kvalitativa intervjuer är mindre 

strukturerat än vid kvantitativ intervju, därav namnen på intervjuformerna. Den strukturerade 

intervjun behöver vara väl strukturerad för att trovärdigheten ska vara så hög som möjligt då 

viktiga begrepp ska mätas. Frågeschemat är tydligt formulerat och det är viktigt att det följs 

till punkt och pricka vid varje intervjutillfälle för att utsagorna från intervjupersonerna ska 

kunna jämföras med varandra. Syftet är att generera svar som snabbt kan kodas samt 

bearbetas och på grund av detta är frågorna slutna i sin karaktär. Det kan till och med röra sig 

om frågor som har fast svarsalternativ eller som på andra vis är mycket specifika (a.a. s.122-

127, 300-302). 

 Det som är typiskt för kvalitativa intervjuer är att intervjuprocessen är flexibel, det finns ett 

större utrymme att avvika från frågeschemat och här är man intresserad av fylliga samt 

detaljerade svar. Betoning läggs på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 
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Ostrukturerad intervju utgår från några i förväg definierade teman (en intervjuguide) där 

intervjuaren är fri att ändra ordningen på frågorna, skifta i ordföljd eller att reagera på utsagor 

från intervjupersonerna som är värda en fördjupning (a.a. s. 300-301). Semi-strukturerad 

intervju är mer strukturerad än den ostrukturerade. Här ställs frågorna mer eller mindre utifrån 

intervjuschemats ordning samt ordföljd, men det råder ett visst utrymme för att omformulera 

frågorna samt att ställa uppföljande frågor (a.a. s.127, 300-302).  

 Bryman (2002) uttrycker att ostrukturerad- och semi-strukturerad intervju utgör två 

ytterligheter inom kvalitativ forskning och enligt mig lämpade sig semi-strukturerad intervjun 

bäst med hänsyn till mitt syfte (a.a. s. 302). Valet av en kvalitativ intervju gjordes på grundval 

av mitt intresse för äldres upplevelse av ålderdomen och jag var ute efter innehållsrika svar 

som baserades på den subjektiva upplevelsen. Med tanke på att mitt syfte var tydligare än så – 

jag ämnade att få en ökad förståelse för äldre personers upplevelse av ålderdomen i relation 

till teorin om gerotranscendens, så passade semi-strukturerad intervju mig väl. Då studien 

grundas på ett relativt tydligt fokus är det sannolikt att man väljer den semi-strukturerade 

intervjun för att få möjlighet att ta upp några specifika frågeställningar (a.a. s. 304).  

 Kvale (1997) menar att intervjuandet är en konst och har därmed formulerat tio 

kvalifikationskriterier för intervjuare vid kvalitativ metod (a.a. s. 136-139): Att vara kunnig 

och känna till studiens syfte i detalj, att vara strukturerad på det vis att man tydligt beskriver 

studiesyftet för intervjupersonen och att man är den som startar samt avslutat intervjun, att 

vara tydlig i sitt sätt att ställa frågor, att man är vänlig gentemot intervjupersonen och låter 

den tala till punkt och eventuellt ta pauser i i berättandet om den önskar samt att vara känslig 

på det sättet att man lyssnar med uppmärksamhet och empati. Vidare uttrycks att intervjuaren 

bör vara öppen för det som intervjupersonen anser är viktigt för denne, stryrande i och med 

att man som intervjuare är den som styr samtalet, kritisk och kunna ifrågasätta utsagor som 

motsäger varandra, att man som intervjuare är minnesgod och kommer ihåg det som sagts för 

att kunna relatera sådant som sägs i stunden med det som sagts tidigare under intervjun samt 

att intervjuaren tolkar det som intervjupersonen berättar på så vis att man utvecklar det som 

sägs utan att påtvinga sin egen tolkning (a.a. s.138-139). Min ambition som intervjuare har 

varit att följa ovanstående kvalifikationskriterier.   

 Bryman (2002) har även lagt till två punkter till Kvales lista: Att vara balanserad samt 

etiskt medveten (a.a. s. 306): Om intervjuaren säger för mycket kan intervjupersonen bli 

passiv och om intervjuaren säger för lite kan intervjupersonen tro att svaret är ”fel” - att vara 

balanserad anses vara det ultimata (a.a. s.306). Jag försökte att ge intervjupersonen sin 

naturliga plats i sammanhanget genom att prata så lite som möjligt under intervjun men jag 
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bekräftade samtidigt intervjupersonen genom blickar, gester och genom att fråga om jag hade 

förstått rätt eller genom att ställa en följdfråga. En empatisk blick kan ibland säga mer än ord 

från intervjuarens sida, tror jag. Den etiska medvetenheten innebär att intervjuaren är känslig 

för intervjuandets etiska aspekter och förmedlar vad studien handlar om och att svaren 

behandlas konfidentiellt (a.a. s.306), något jag återkommer till under rubriken Etiska tankar.  

 Intervjuschemat (se bilaga 1) utformades med stor försiktighet och med en medvetenhet 

från min sida att frågornas karaktär påverkar intervjupersonernas svar väsentligt och därmed 

även studien då deras svar utgör grunden för resultatet. Innan intervjufrågorna formulerades 

artikulerades studiens syfte och jag läste även in mig på teorin om gerotranscendens samt 

tidigare forskning som hade relevans för studiesyftet. Jag valde ut nio teman ifrån teorin om 

gerotranscendens tre dimensioner: Självkonfrontation, självcentrering, ensamhet, tid & 

barndom, livets mystik, liv & död, sociala relationer, roller samt materiella ting. Dessa teman 

fungerade som utgångspunkt vid utformandet av intervjufrågorna. Intervjuschemat har på det 

viset en nära koppling till teorin om gerotranscendens samt studiens syfte.  

 

Genomförande 

Jag kontaktade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) samt Sveriges Pensionärsförbund 

(SPF) för att få tag på äldre intervjupersoner. I båda fallen blev jag förmedlad till att prata 

med ”Stockholmsdistriktet”. Vid kontakt med PRO gav Stockholmsdistriktet mig 

kontaktuppgifter till en man som var aktiv inom PRO och han förmedlade vidare 

kontaktuppgifter till några äldre personer som han kände till från organisationen. 

Stockholmsdistriktet på SPF gav mig kontaktuppgifter till ett par personer som var ideellt 

arbetande samt ordförande vid några olika SPF föreningar i Stockholm. Samtalen med olika 

ordföranden utmynnade i kontaktuppgifter till några fler äldre som möjligen skulle kunna 

ställa upp på en intervju. Jag ringde hem till de äldre som jag ville intervjua och presenterade 

mig själv och min uppsats. Totalt ringde jag till elva potentiella intervjupersoner, tre av dem 

tackade nej och resterande tackade ja. 

 Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos den intervjuperson som den aktuella intervjun 

handlade om och de flesta varade cirka en timme, den kortaste varade 42 minuter och den 

längsta varade 1 timme och 55 minuter. Intervjupersonerna vara allihopa mycket trevliga 

personer som tog emot mig i sina respektive hem på ett väldigt gästvänligt vis. Vid varje 

intervjutillfälle förkom fika i olika former. Några intervjupersoner var mer frispråkiga medan 

andra var mer reserverade, vilket är representativt för hur människor är i allmänhet anser jag. 
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Urval 

Intervjupersonerna som är aktuella för uppsatsen fann jag via bekvämlighets- samt 

snöbollsurval. Inom ramen för bekvämlighetsurvalet förekommer personer som för tillfället 

finns tillgängliga för forskaren. Bekvämlighetsurvalets väljs många gånger då den ingående 

analysen anses vara vara viktigare än representativitet (Bryman, 2002, s. 312-313). De 

intervjupersoner jag fick tag på genom PRO samt SPF har jag funnit via ett 

bekvämlighetsurval.  

 Sedan visade det sig att det var svårare att få tag på manliga äldre intervjupersoner än 

kvinnliga, i och med detta valde jag att även använda mig utav ett snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet består av sociala kontakter som intervjupersonerna har med andra individer 

som möjligtvis kan vara en ytterligare intervjuperson (a.a. s.313). En av intervjupersonerna 

som jag fick kontakt med genom SPF hjälpte mig att få tag på två intervjupersoner till, den 

ena var en äldre man och den andra en äldre kvinna och båda kände hon till sedan tidigare 

vilket uppfyllde kriteriet för ett snöbollsurval.  

 

Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna består av åtta personer som är mellan 81 och 91 år och bosatta 

Stockholmsregionen. Sex av intervjupersonerna är kvinnor och två är män. Närmare en halv 

miljon personer var 80 år eller äldre i Sverige den 31 december 2011, enligt 

befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån. Av dessa var 37 procent män och 63 procent 

var kvinnor. Detta kan tyda på viss representativitet bland populationen som 

intervjupersonerna består av eftersom det existerar betydligt fler äldre kvinnor än män. Valet 

av PRO och SPF blev naturligt i och med att jag ämnade få en förståelse av äldres upplevelse 

av ålderdomen i relation till teorin om gerotranscendens, vilket innebar att jag sökte efter 

äldre intervjupersoner som var relativt friska samt ”klara i sinnet”. 

 

Litteratursökning 

Jag inledde sökningen efter vetenskapliga artiklar på svenska – jag använde sökordet 

”gerotranscendens” men fann då främst vårdvetenskapliga artiklar och uppsatser. Vid sökning 

med sökordet ”gerotranscendence” (19 april 2012) fann jag följande: 

· 24 träffar på Academic Search Premier. 

· 702 träffar på Google Scholar (använde artiklar från de två första sidorna) 

Utifrån den sökningen fann jag engelskspråkig litteratur, vetenskapliga artiklar samt uppsatser 

vilka hade relevans för mitt studiesyfte samt koppling till socialt arbete.  
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Resultat- samt analysprocess 

Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning och transkriberades sedan av mig. 

Transkriberingen gjordes med stor noggrannhet men det förekom att vi kom in på sidospår 

och de delarna har inte transkriberats, dels med tanke på att det inte har relevans för studien 

och dels med hänsyn till intervjupersonernas integritet.  

 Vid framställningen av resultatet så använde jag mig av de nio teman som jag hade 

formulerat inför utformningen av intervjuschemat, dem ifrån teorin om gerotranscendens tre 

dimensioner – självkonfrontation, självcentrering, ensamhet, tid & barndom, livets mystik, liv 

& död, sociala relationer, roller samt materiella ting. Jag förde in intervjupersonernas svar 

under vardera tema. Sedan utförde jag en datareduktion vilket innebär att intervjumaterial blir 

rådata. Vid en datareduktion väljs det material som har relevans för syftet samt frågeställning 

ut, medan det material som inte har det reduceras bort (Lantz, 2007, s. 107-109). Några teman 

fick väljas bort av utrymmesskäl. De fyra teman som skapades efter datareduktionen hade 

fortfarande en nära förankring med tidigare teman samtidigt som kopplingen till syfte och 

frågeställning blev tydligare – upplevelsen av livet som gammal, självuppfattning, 

tidsuppfattning samt sociala relationer. 

 Jag har utgått ifrån en allmän modell för kvalitativ databearbetning (a.a. s.101-103) vid 

framställningen av resultat samt analys: Målet är att skapa en god gestalt vilket innebär att 

resultat och analys är förståelig samt motsägelsefri (princip 1). En iterativ växling görs mellan 

del och helhet, där enskilda citat kontinuerligt jämförs med svaret samt intervjun i sin helhet 

(princip 2). Intervjusvaren från samma person ska vara så motsägelsefria som möjligt, man 

ska söka finna konsistens i deras upplevelse av fenomenet i fråga (princip 3). Olika teman ska 

kunna förstås autonomt och utan att man ska behöva relatera till annan information (princip 

4). Tolkning av intervjun kräver att intervjuaren är insatt i fenomenet för att kunna vara 

lyhörd för nyanser (princip 5). Intervjuaren bör även vara medveten om sin egen förförståelse 

och hur den kan skapa förutsättningar för intervju, resultat samt analys (princip 6). Analysen 

ska sedan genom differentiering öka förståelsen av fenomenets mening och på det sättet vara 

kreativ (princip 7). 

     Under resultatet har en tolkning gjorts tätt inpå intervjumaterialet medan jag under 

analysen sammanflätat rådata med gerotranscendensteorin. 
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Validitet och reliabilitet 

Det viktigaste forskningskriteriet i flera avseenden är validitet vars avsikt är att bedöma om de 

slutsatser som genererats av studien hänger ihop eller inte. Reliabilitet behandlar frågan 

 huruvida resultaten från en studie blir desamma om samma studie görs på nytt, eller om 

resultatet  påverkats av tillfälligheter (Bryman, 2002, s.43). Nedan presenteras vad validitet 

och reliabilitet kan betyda inom kvalitativ forskning:  

 Intern validitet innebär att en god överensstämmelse råder mellan studiens empiri och de 

teoretiska resonemang som studien utvecklar. Detta kan vara en styrka i kvalitativa studier 

eftersom forskaren många gånger vistas under en längre tid i den sociala grupp som studeras, 

vilket gör det möjligt att säkerställa överensstämmelsen mellan empiri och teoretiskt 

resonemang. Extern validitet  rör frågan i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till 

andra sociala kontexter (a.a. s.257-258).  I och med att jag inte vistades någon längre med 

mina intervjupersoner kan jag inte argumentera för studiens interna validitet, även om målet 

varit att empiri och slutsatser ska stämma överens. Och syftet är inte att generera något 

teoretiskt resonemang i mitt fall. Studiens intervjupersoner är alltför få för att resultatet ska 

kunna generaliseras till andra äldre, vilket inte tyder på någon extern validitet.  

 Intern reliabilitet vilar på antagandet att forskaren/forskarna kommer överens om hur de 

ska tolka det de ser och hör. Extern reliabilitet undersöker huruvida en studies resultat skulle 

bli desamma om den genomfördes på nytt. En kvalitativ forskare kan inte undersöka exakt 

samma sociala miljö på nytt, men det är däremot möjligt att gå in i en liknande ”social roll” 

som den första forskaren för att kunna jämföra resultatet (a.a. s.257). Min ambition har varit 

att i detta metodavsnitt tydligt redogöra för hur jag har gått tillväga som intervjuare samt hur 

jag har tolkat och hur jag har analyserat mitt resultat vilket förhoppningsvis talar för viss 

intern reliabilitet, den sociala roll jag har haft hade kunnat uttryckts tydligare och därmed 

förstärkt den externa reliabiliteten.     

 Ekologisk validitet är ett kriterium för hur pass organiskt resultatet är och om det går att 

tillämpa på människors naturliga sociala miljöer. Upplevelsen av ett fenomen kan ta sig olika 

uttryck beroende på vilken miljö intervjupersonen befinner sig i. Om forskaren griper in 

alltför mycket i en social miljö kan sannolikt studiens resultat bli mindre valida (a.a. s.45). I 

och med att intervjuerna skedde i intervjupersonernas hem kan den ekologiska validiteten 

möjligen ha stärkts. Sedan är alltid frågan om dem sa det som dem kände eller det som de 

upplevde att jag förväntade? 
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 Kunskapen uppsatsen har bidragit med har också ett värde i sig, ett egenvärd 

(Vetenskapsrådet, 2011) oavsett om uppsatsen inte genererat någon teori och heller inte 

skapat ett resultat som går att generaliseras till andra äldre människor. 

 

Etiska tankar  

Vår etik grundar sig på medvetna och reflekterade moraliska handlingar (Vetenskapsrådet, 

2011) och den måste även följa med då vi genomför forskning (a.a. s.15). Lagen (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor, syftar till att skydda den enskilda 

människan samt respekten för människovärdet vid forskning (a.a. s.20), vilket har varit även 

min ståndpunkt. 

 Jag har, inom ramen för studien, utgått från fyra etablerade forskningsetiska principer som 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vilar på: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Meuwisse m.fl. 2008, s.166): 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om studien samt om att deras 

deltagande är frivilligt – intervjupersonerna fick ett informationsbrev hemskickat inför 

intervjun (se bilaga 2). Samtyckeskravet betyder att intervjupersonen ska ha samtyckt till 

deltagandet utifrån den information de har fått ifrån forskaren – samtliga intervjupersoner har 

undertecknat en samtyckesblankett (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarnas identitet inte får röjas för obehöriga – intervjupersonerna förkommer med 

fingerade namn i uppsatsen, platser och personer som nämnts har ersatts med ett ”X” och det 

är enbart jag som har haft tillgång till deras personuppgifter. Inte ens i det transkriberade 

materialet förekommer deras riktiga namn. Nyttjandekravet betyder att den insamlade empirin 

endast får användas i forskningsändamål – den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig 

på Ersta Sköndal högskolas bibliotek.  

  Två intervjupersoner bad mig uttryckligen att inte ta med vissa privata saker som de 

berättade om under intervjun, vilket jag respekterade för att skydda dem som enskilda 

individer samt deras människovärde - i enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Det som dem berättade om hade visserligen relevans för 

studiens syfte men jag avgjorde att nyttan inte övervägde den skada som det hela hade kunnat 

medföra för dem själva samt människor omkring dem. En bärkraftig forskningsetisk princip – 

vinster ska överstiga risker. 
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Förförståelse  

Jag kom i kontakt med teorin om gerotranscendens år 2008 då jag var i Chile och studerade 

en kurs på distans från Sverige, ”Det friska åldrandet” hette kursen. Jag blev genast förtjust i 

teorin och en starkare fascination för ålderdomen väcktes inom mig. Andra gången jag kom i 

kontakt med teorin var år 2010, då inom ramen för utbildningen, vi läste kursen ”Samhälls- 

och beteendevetenskap med gerontologi”. Nu är det år 2012 och jag sitter här vid 

utbildningen sluttamp och skriver på min C-uppsats. Tanken och funderingar kring teorin om 

gerotranscendens har följt med mig hit. Min personliga attityd till teorin har hela tiden varit 

positiv, jag har känt mig nyfiken på den mystik som teorin uttrycker. Troligen har det 

synsättet påverkat mitt sätt att ta mig ann den här uppsatsen. 
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III. Teori   
 
I min studie används teorin om gerotranscendens som utgångspunkt – utifrån den teorin 

skapades intervjuschemat, den har även gett form åt de teman som återges i resultatet och den 

användes som verktyg vid genomförandet av analysen. Teoriavsnittet som här följer beskrier 

vad gerotranscendens innebär, jag redogör för dess tre dimensionerna samt för faktorer som 

kan gynna respektive hämma utvecklingen mot gerotranscendens. Ambitionen är att skapa 

närhet till frågeställningarna. Avslutningsvis nämns kritiska perspektiv på teorin.  

 

Gerotranscendens  

Enligt teorin om gerotranscendens kan man som gammal komma att nå ett transcendent 

(gränsöverskridande) tillstånd där man upplever en annan dimension av livet, en harmoni med 

allt levande en ökad tillfredsställelse med sitt eget liv. Åldrandet betraktas därmed som en 

positiv utvecklingsprocess för individen. Livsperspektiv förändras från ett rationellt och 

materialistiskt sätt att se på livet till ett kosmiskt och transcendent synsätt. Den äldre 

människan omdefinierar sitt jag, sina relationerna till andra människor samt synen på 

existentiella frågor enligt gerotranscendensteorin (Tornstam, 2010, s. 287, 296, 312). 

 En till synes tillbakadragen ”gamling” kan verka inaktiv medan det kan pågå en process i 

dennes inre som vi yngre inte kan föreställa oss. Precis som zenbuddisten sitter helt stilla 

medan djup meditation pågår. Zenbuddisten är inte disengagerad utan han eller hon lever i en 

värld som är mer gränsöverskridande där du och jag inte är åtskilda objekt utan två delar av 

samma enhet och där dåtid, nutid och framtid är samtidigt existerande. Engagemanget är stort 

men annorlunda definierat. Tornstam (2010) jämför gerotranscendens med zenbuddism för att 

understryka att gerotranscendens inte rör sig om något disengagemang, utan om ett djupt inre 

engagemang (a.a. s. 292- 295). 

 Graden av transcendens visar ett U-format samband med levnadsåldern, som barn lever vi i 

hög grad av transcendens där gränserna mellan du och jag, nu och då, fantasi och verklighet är 

flytande. Som vuxna socialiseras vi in i ett mer rationellt och materiellt sätt att tänka, än mer i 

sekulariserade samhällen. Vid ålderdomen kan vi träda tillbaka i det transcendenta tillståndet 

samtidigt som livets erfarenheter och visdom finns inneslutet i detta – ett gerotranscendent 

tillstånd. Då ålderdomen har sin alldeles egen mening och karaktär (a.a. s.287, 293-294). 

 Processen mot gerotranscendens är instinktmässig och trans-kulturell, men kan samtidigt 

präglas av kulturella särdrag. Antagandet är att teorin inte sammanhänger med religiositet 

(a.a. s.295). 



 18 

 

Gerotranscendensteorins tre dimensioner  

Gerotranscendensteorin innehåller tre huvuddimensioner: Jagets dimension 

(självuppfattning), den kosmiska dimensionen (tidsuppfattning) samt personliga och sociala 

relationer (sociala relationer) där vardera dimension innehåller fem teman (a.a. s.300-304). 

De tre dimensionerna med dess teman presenteras nedan, varje tema förkommer i slutet av 

meningarna satt inom parentes:   

 

Jagets dimension 

Jagets dimension innebär att man får en ökad självkännedom och möjlighet att konfrontera 

sina sämre sidor utan att ta ut detta på sin omgivning (självkonfrontation). Den äldre får en 

sund och hänsynsfull relation till den egna kroppen (kroppstranscendens).  Individen känner 

mer människokärlek och mindre egoism än tidigare (självtranscendens). Som ung kanske man 

känt sig som universums mittpunkt och nu tonas denna självcentrering ned (minskad 

självcentrering). Livets pusselbitar faller på plats och trots faktiskt ensamhet så känner man 

sig inte ensam, utan kan njuta av god ensamhet (ego-integritet). 

 

Den kosmiska dimensionen 

Den kosmiska dimensionen står för hur tiden får en ny betydelse då gränserna mellan nutid 

och dåtid känns alltmer luddigt – som ung kanske det kändes som en evighet sedan som Julius 

Caesar levde, medan man som gammal inte tycker att det känns som så länge sedan. 

Barndomen omtolkas, man ser tillbaka med nya ”glasögon” och ofta leder denna process till 

försoning (tid & barndom). Ens egna liv harmonierar med den eviga livskedjan, där det inte är 

den enskilda länken som är viktig utan hela kedjan och en ökad samhörighetskänsla till 

tidigare och kommande generationer uppstår (förhållande till tidigare generationer). De 

obesvarade frågor man bär på accepteras som livets mystik och man känner en rogivande 

känsla inför att allt inte har en rationell förklaring  (livets mysterium). Detta lugn bidrar till 

minskad rädsla för döden, man älskar livet men det gör heller inget om man dör (liv & död). 

Små vardagliga händelser, som att se en vacker blomma, kan bringa stor glädje (livets 

glädjeämnen).  

 

Personliga och sociala relationer 

Tredje dimensionen benämns som Personliga och sociala relationer där ett minskat intresse 

råder för ytliga kontakter samtidigt som man blir mer selektiv i sitt umgänge och har behov av 
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god ensamhet (förändrad innebörd och betydelse av relationer). Man blir varse om de roller 

man spelat och kan välja att ”kasta maskerna” alternativt inse att rollerna är väsentliga 

(medvetenhet om rollspelen i livet). Den äldre vågar ta för sig mer och visa upp sina barnsliga 

sidor utan att känna sig fånig (mogen emanciperad barnslighet). Toleransen blir större och 

man känner en större ödmjukhet inför vad som är rätt och fel vilket bidrar till att man 

fördömer andra i mindre grad (transcendent vardagsvishet). Man gör sig av med materiella 

ting och känner sig lättad av det då man inte längre anser att det är särskilt viktigt med prylar 

(modern asketism). 

 

Utveckling mot gerotranscendens 

Utvecklingen mot gerotranscendens sker stegvis och kan börja redan i tjugoårsårldern, men 

hög transcendens kan man nå först på gamla dar. Det hela kan liknas vid ett frö som behöver 

näring och vatten för att nå full utveckling och Tornstam (2010) menar att alla bär detta 

”möjlighetens frö” inom sig (a.a. s.295). Vissa faktorer är positiva och andra är negativa för 

utvecklingen av gerotranscendens vilket medför att man kan ha olika grad av tillståndet. En 

del individer identifierar sig mycket med gerotranscendensteorin medan andra kanske tycker 

att någon aspekt av teorin stämmer in på dem. 

 Livskriser kan vara positivt för utvecklingen mot gerotranscendens (a.a. 295). Tornstam 

genomförde enkätstudier år 1997 och 2003 bland 2.002 respektive 1.771 svenskar där det 

visade sig att de som (enligt dem själva) upplevt livskriser hade högre grad av kosmisk 

transcendens jämfört med dem som menade att de inte hade upplevt livskriser (a.a. s. 306-

307). Att leva i ett samhälle som accepterar att ålderdomen innebär en annan dimension av 

livet kan även främja utvecklingen.  

 En vanlig uppfattning är att gamla människor som drar sig undan och vänder sig in i sig 

själva behöver aktiveras (a.a. s.300). I kulturer där social aktivitet, jag-styrka och ”realistisk” 

världsuppfattning är normen, även bland äldre, råder en risk för att uppfattas som avvikande 

eller associal om man uppvisar de förändringar som gerotranscendensteorin uttrycker (a.a. 

s.299). Om den äldre individen känner skuld för sitt ”avvikande” beteende (som att 

exempelvis vilja vara ensam och filosofera) kan utvecklingen mot gerotranscendens hämmas.  

Tornstam (2010) anser att svensk äldreomsorg inte erbjuder aktiviteter som harmonierar med 

det gerotranscendenta tillståndet och att det heller inte finns någon upplysning eller 

vägledning för de äldre som känner igen sig i teorin (a.a. s. 298).  

 Alla äldre upplever inte det gerotranscendenta tillståndet, men Tornstam (2010) hävdar att 

en lång rad äldre människor har känt igen sig i teorin och upplevt en lättnad över att kunna 
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identifiera det dem kände med en positiv utveckling istället för något negativt och avvikande 

(a.a. s. 300, 313). Avslutningsvis menar Tornstam (2010) att teorin inte gör anspråk på att 

vara ”den nya allmängiltiga gerontologiska teorin” utan istället ett exempel på hur vi kan 

förstå ålderdomens mystik (a.a. s.313). 

 

Kritiska perspektiv på teorin om gerotranscendens  

Här lyfter jag kortfattat fram kritiska perspektiv på gerotranscendensteorin för att nyansera 

bilden av teorin - en vetenskaplig artikel (Jönson & Magnusson, 2001) och en uppsats 

(Hauge, 1998):   

 

Jönson & Magnusson (2001) 

Jönson & Magnusson (2001) menar att teorin om gerotranscendens vilar på en svag empirisk 

grund och att de forskningsresultat som teorin bygger på är problematiska(a.a. s. 322-329). 

Att en gammal människa kan uppnå gerotranscendent visdom som skiljer sig från den visdom 

individer i andra faser av livet besitter har inte kunnat bevisats med evidens. Det teorin 

konstaterar är snarare att meningsfull social aktivitet och förutsättningar för spirituell 

utveckling sammanhänger med livstillfredsställelse (a.a. s. 328). Tornstam (2010) använder 

sig av kvantitativa metoder i ett fenomenologisk (kvalitativt) sammanhang då han med 

statistiska mått undersöker upplevelsen av gerotranscendens. Detta blir komplicerat enligt 

Jönson & Magnusson (2001) då det blir oklart om teorin tillhör kvalitativ eller kvantitativ 

forskningstradition (a.a. s.324). 

  Gerotranscendensteorin har koppling till New Age (en nyandlig rörelse från 80-talet där 

metafysisk går före rationalism) samt romantisk Orientalism (romantiserande av exempelvis 

buddism och hinduism). Jönson & Magnusson (2001) hävdar att gerotranscendensteorin 

relateras till ovanstående strömningar i ett försök att försköna ålderdomen (a.a. s.326). Bilden 

av en ålderdom som innebär depression, inkapacitet och att vara en samhällsbörda förflyttas 

till ett antagande om att livet på gamla dagar innebär utveckling mot en djupare 

livstillfredsställelse. Och den egentliga anledningen till att Tornstam jämför gerotranscendens 

med zenbuddism är för att reflektera över vår kulturs tillkortakommanden vad det gäller 

synen på de äldre (Jönson & Magnusson, 2001, s.325).    

 Risken med teorin om gerotranscendens är att den framstår som det naturliga sättet att 

åldras och därmed blir normgivande. Om den transcendenta harmonin inte infinner sig, vad 

händer då? Är det något fel på en då? Gerotranscendens framstår som det ”rätta” sättet att 

åldras och skuggar mångfalden som existerar bland äldre människor där de som ej 
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transcenderar blir de avvikande. Jönson & Magnusson (2001, s.328-329) menar att det bör 

understrykas att teorin handlar om vad åldrande kan vara och inte vad det är. 

 

Hauge (1998) 

Hauge (1998) menar i sin kritik att det är oklart ifall teorin menar att ett transcendent sätt att 

leva är eftersträvansvärt genom hela livet eller om det biologiskt är mer naturligt att vara 

materialistisk och rationell i mitten av livet.  Det kan tolkas som att det är naturligt att vara 

materialistisk och rationell i mitten av livet då graden av transcendens visar ett U-format 

samband med levnadsåldern. Är detta U-formade samband ett genetiskt faktum som gäller 

alla människor eller är det något som är präglat av kulturella särdrag? Enligt (a.a.) behövs mer 

klarhet på den punkten.  

 Hauge (1998) frågar sig även, i likhet med Jönson & Magnusson (2001), om detta en teori 

om gerotranscendens eller om transcendens i allmänhet? 
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IV. Tidigare forskning 
 
Det finns både nationell och internationell forskning som berör äldres upplevelser av 

ålderdomen i relation till gerotranscendensteorin samt studier som belyser faktorer som 

påverkar utvecklingen mot gerotranscendens – i det här avsnittet av uppsatsen lyfter jag fram 

tre studier med relevans för ämnet.  

 

Socialgerontologiskt begrepp som liknar gerotransce ndensteorin 

För att ge teorin om gerotranscendens teoretisk stöd, i min uppsats, vill jag ge plats för en 

nationell studie från det socialgerontologiska forskningsfältet där en aspekt av ålderdomen 

kommer till uttryck på ett liknande vis. Studien genomfördes oberoende av 

gerotranscendensteorin och pekar på en aspekt av ålderdomen som benämns ”sinnesfrid” eller 

”peace of mind”. Jag refererar nedan till en vetenskaplig artikel (Nyström & Andersson-

Segesten, 1990) samt ett kapitel från en bok (Nyström, 2004) där författarna beskriver 

begreppet ”sinnesfrid” (jag använder mig utav det svenska begreppet) närmare:  

 

Nyström & Andersson-Segesten (1990) och Nyström (2004) 

I slutet av 1980-talet gjordes en studie med psykiskt klara äldre boende sjukhem. Syftet var att 

få en beskrivning av vad ”det goda livet som äldre” innebar för de äldre. Flera avdelningar på 

flera sjukhem studerades där de äldre deltog i ostrukturerade intervjuer. Två grundläggande 

villkor för ett gott liv återfanns i samtliga intervjuer: ett människovärdigt liv samt självkänsla, 

identitet och integritet. En del beskrev tillståndet sinnesfrid som ett villkor för ett gott liv 

(Nyström, 2004, s.97-98). Hur sinnesfrid uppstod fick man däremot inte besvarat och därför 

valde man att göra en uppföljande etnografisk studie i början på 90-talet för att få en mer 

detaljerad bild av situationen genom en längre och personligare kontakt med de äldre. Denna 

studie genomfördes på två sjukhemsboenden med 16 äldre personer, 12 kvinnor och fyra män. 

Nu skapades en djupare förståelse för vad som innefattade de tre villkoren som kom upp i den 

första studien (a.a. s. 98-100).  

 Ett människovärdigt liv innebar för de äldre på sjukhemmen att få grundläggande behov 

uppfyllda såsom att slippa svåra smärtor, få hålla sig ren, kunna äta, sköta toalettbestyr, 

förflytta sig någorlunda bekvämt samt att sova. Man var medveten om att man behövde hjälp 

från andra för att leva ett värdigt liv och ville trots detta kunna känna trivsel i vardagen samt 

känna sig som hemma på boendet. Att ha någon att prata med var också av vikt. Här 
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uttrycktes även en oro inför framtiden rörande exempelvis att bli dement, få ekonomiska 

bekymmer samt rädsla över att behöva flytta någon annanstans (Nyström & Andersson-

Segesten, 1990, s.58, Nyström, 2004, s.100-101). 

  Självkänsla, identitet och integritet betydde att man ville se sig själv som den person man 

varit eller åtminstone ha förutsättningen att kunna påminna sig själv om vem man en gång 

var. Den kompetens man besatt ville man fortsätta nyttja och trots den aktuella livssituationen 

ville man handla ansvarstagande. Det var viktigt att man bemöttes med respekt, att man 

bevarade sitt självbestämmande och fick ha en privat sfär. Här framhölls dessutom en ängslan 

över fysiskt eller mentalt förfall (a.a.).  

 Sinnesfrid beskrevs vara ett mentalt eller spirituellt tillstånd som hade mest betydelse för 

hälsan då man jämförde med ovanstående två villkor för ett gott liv på gamla dagar. Att ha 

sinnesfrid innebar för de äldre att känna tillfredsställelse och tilltro till det egna livet vilket 

medförde en lugn acceptans inför dåtiden, nutiden och framtiden. Man upplever att livet är 

gott, att man har hälsa trots försämrade funktioner samt att man fortfarande är jämlik sina 

medmänniskor. Då man blickar tillbaka på livets erfarenheter infinner sig en känsla av värde 

och uppskattning inför det som varit. Äldre människor som har sinnesfrid utstrålar ro och 

trygghet vilket kan kopplas till en känsla av mättnad på dagar och år. Synen på döden var ofta 

att den är naturlig och välkommen. Social aktivitet och anspråk avtar men de intressen man 

haft under livet bibehålls i den grad det är möjligt. Upprätthållandet av en god kontakt är av 

vikt, särskilt familj och vänner då genuina relationer tycktes leda till ro i själen (a.a.). 

 Det var däremot inte alla som uttryckte tillståndet sinnesfrid utan det fanns även äldre på 

sjukhemmen som inte befann sig i ett tillstånd av sinnesfrid och de som inte hade uppnått det 

ännu (Nyström & Andersson-Segesten, 1990, s.58-59). De äldre personer som inte befann sig 

i ett tillstånd av sinnesfrid gav uttryck för att känna sig olyckliga och pessimistiska. En dyster 

bild målades av verkligheten och de kunde uttrycka en rädsla inför framtiden. Många gånger 

var dessa äldre krävande individer som klagade på sin livssituation. Synen på döden skiljde 

sig från dem som upplevde tillståndet sinnesfrid, då döden ofta betraktades som den enda 

utvägen från ett liv i leda. Det fanns även de äldre som ännu inte uppnått tillståndet sinnesfrid 

och det rörde sig om personer som fortfarande var ganska aktiva och som trots att de var 

starkt beroende av andra människor kunde känna entusiasm och aptit på livet. Ofta var detta 

viljestarka individer (a.a.).     

 Vid tidpunkten för studien befann sig en tredjedel av de äldre i tillståndet sinnesfrid, en 

tredjedel befann sig inte i tillståndet och en tredjedel hade ännu inte uppnått tillståndet. Viss 

överrepresentation rådde bland de äldre som befann sig i tillståndet sinnesfrid (a.a. s.59). 
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Sinnesfrid är inte ett konstant och stabilt tillstånd utan man kan gå både in och ur 

sinnestillståndet, menar Nyström (2004, s.101). Bland de äldre som upplevde sinnesfrid och 

de som inte upplevt det ännu kunde livet pendla mellan det aktuella tillståndet och oro, olust 

samt hård kamp. Dock verkade det tillståndet som innebar att man inte upplevde sinnesfrid 

vara konstant och den olust man kände dominerade livet (Nyström & Andersson-Segesten, 

1990, s.59). 

 

Faktorer som påverkar utvecklingen mot gerotranscen dens  

Här redogör jag för två vetenskapliga artiklar vilka berör olika faktorer som påverkar 

utvecklingen mot gerotranscendens – båda är internationella studier, Wang (2011) och 

Ahmadi Lewin (2001): 

 

Wang (2011) 

Wang (2011) beskriver att flertalat studier från skandinaviska länder har funnit ett samband 

mellan psykosociala faktorer och/eller socialt stöd och utveckling mot gerotranscendens – 

bland annat studier genomförda av forskare såsom Braam, Mackinlay samt Tornstam (a.a. 

s.2628-2630). Däremot finns få trans-kulturella studier där man undersökt vilka faktorer som 

kan påverka utvecklingen mot gerotranscendens vilket begränsar teorins förutsättningar att 

tillämpas över hela världen (a.a.).  

 Med detta som bakgrund ville Wang (2011) bidra till kunskapsluckan genom att 

genomföra en studie inom ramen för området i en kultur långt bortom den skandinaviska, 

nämligen i Taiwan. Syftet med studien var att fastställa om fysisk förmåga, depression, socialt 

nätverksstöd, mening och tillfredsställelse med livet är faktorer som har samband med 

utvecklingen mot gerotranscendens (Wang, 2011, s.2630). Kvalitativ och kvantitativ metod 

användes tillsammans i denna tvärsnittsstudie som varade i sex månader. 195 äldre personer i 

åldrarna 65-98 år deltog i studien, hälften kvinnor och hälften män. De äldre var bosatta på 

sex olika institutionsboenden för äldre i Taiwan (a.a.).   

 Studieresultaten antyder att utvecklingen mot gerotranscendens bland institutionsboende 

äldre har samband med andliga och sociala faktorer såsom socialt stöd samt mening och 

tillfredsställelse med livet. Biologiska samt psykologiska faktorer som exempelvis fysisk 

förmåga och depression visade inget samband med utveckling mot gerotranscendens (Wang, 

2011, s. 2628, 2633). En känsla av mening med livet var den faktor som starkast korrelerade 

med gerotranscendens – studier genomförda av Mackinlay och Braam har hävdat samma sak. 

Mackinlay menar i en studie från 2001 att andlig utveckling hjälper den gamla människan att 
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transcendera från en materialistisk syn på livet till ett metaperspektiv (a.a. s.2634). Äldre 

personer tenderar att förstå meningen och värdet med livet och att nå ut bortom sig själv samt 

att skapa mening av sina erfarenheter i och med att dem besitter ett bredare perspektiv på 

livet. Därför är det naturligt att  bli mer  berörd av andliga värden när man blir gammal, 

förklarar Wang (2011, s.2634). Resultaten för studien är begränsade till institutionsboende 

äldre i Taiwan, andra generaliseringar kan inte göras (a.a. s.2633). 

 Wang (2011) poängterar att det är av yttersta vikt att de faktorer som är förknippade med 

den gerotranscendenta utvecklingen identifieras innan praktiska riktlinjer skapas för att främja 

gerotranscendens (a.a. s.2629). Andliga och sociala faktorer bör tas i beaktande vid planering 

av sjukvård och socialt arbete då dem i den här studien korrelerade med gerotranscendent 

utveckling (a.a. s. 2635). Därmed rekommenderas att aktiviteter för den här gruppen äldre 

väljs med försiktighet, särskilt aktiviteter där social interaktion förekommer (a.a.). 

 

Ahmadi Lewin (2001) 

I den här studien ville man undersöka hur kultur och religion på makronivå kan påverka 

individers utveckling mot gerotranscendens. En trans-kulturell ansats utgjorde ramen för 

studien. Syftet var att studera vilken inverkan olika kulturella kontexter hade på utvecklingen 

mot gerotranscendens - samt att diskutera religionens inverkan, betraktad som en del av den 

kulturella kontexten, mot denna utveckling (Ahmadi Lewin, 2001, s.398). I studien deltog sex 

grupper bestående av 73 äldre personer (57 män och 16 kvinnor) från tre olika 

etnicitetsgrupper – turkar boende i Turkiet, svenskar boende i Sverige och sent-i-livet 

invandrade iranier bosatta i Sverige. Varje etnicitetsgrupp bestod av en religiös grupp samt en 

icke-religiös grupp, därav sex grupper totalt. Samtliga personer var 65 år eller äldre (a.a. 

s.398-400). De intervjuades två gånger per person, först en intervju som handlade om 

personens livsberättelse och sedan en semi-strukturerad intervju.  

 Den inledande hypotesen var att att personer från länder där religionen gavs stor plats i det 

kulturella sammanhanget skulle ha lättare att utveckla gerotranscendens, medan personer från 

länder med individualistisk och sekulariserad kultur där religionen gavs mindre plats skulle få 

en fördröjd utveckling av gerotranscendens (a.a. s.395). Därmed trodde man att det var de 

religiösa turkarna och de religiösa iranierna som skulle vara mest gynnade i sin utveckling 

mot gerotranscendens, då de kulturerna är mer religiösa än den svenska. Det visade sig dock 

att det var iranierna och svenskarna – oavsett om de var religiösa eller inte - som var mest 

gynnade i sin utveckling mot gerotranscendens, medan turkarna hade en fördröjd utveckling 

av gerotranscendens. Religionen var därav inte en beroende faktor vid utveckling mot 
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gerotranscendens, utan mystiska och meta-fysiska sätt att tänka inom kulturen (a.a. s.411-

412). Islam är den rådande religionen i Iran och Turkiet, dock är sunnimuslimer vanligare i 

Turkiet medan shiamuslimer är vanligare i Iran. Skillnaden mellan dessa två  typer av 

anhängare till islam grundas inte bara på politiska motsättningar utan den är även filosofisk.  

Sunni karaktäriseras för att vara rationell medan shia tenderar vara mystisk till karaktären, 

beskriver Ahmadi Lewin (2001, s.407-411). I och med att iranierna tycks ha en mystisk 

mentalitet i kulturen kan det accelerera utvecklingen mot gerotranscendens bland folket. Att 

svenskarna hade lätt för att utveckla gerotranscendens förklarades med att det i vår kultur är 

vanligt förekommande med personlig andlighet, här råder en öppenhet inför transcendenta 

aspekter av livet, menar Ahmadi Lewin (2001) vidare.   

 Hypotesen att individualistiska och sekulariserade samhällen bidrar till fördröjd utveckling 

mot gerotranscendens visade sig å andra sidan  att vara sann (a.a. s.411-412). 
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V. Resultat 
 
Resultatet har uppkommit ur en tolkning tätt inpå intervjumaterialet i transkriberad form. 

Genom principen för datareduktion har intervjumaterialet blivit rådata, där det material som 

hade tydlig relation till uppsatsens syfte har valts medan det som inte hade det har reducerats 

bort. På det viset skapades en tydligare koppling till uppsatsens syfte, vilket är att undersöka 

hur äldre personers upplevelse av ålderdomen ter sig i relation till teorin om 

gerotranscendens och dess tre dimensioner – tidsuppfattning, självuppfattning och sociala 

relationer, samt att få en ökad förståelse av vilka faktorer som kan ha en avgörande påverkan 

för utvecklingen mot gerotranscendens. Den delen av syftet som efterfrågar vilka faktorer 

som kan ha en avgörande påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens kommer jag inte 

beröra i resultatet eller analysen, utan den delen återkommer jag till i Slutordet. 

 De nio teman som skapades inför intervjuerna blev efter datareduktionen fyra teman: 

Upplevelsen av livet som gammal, självuppfattning, tidsuppfattning och sociala relationer. 

Nedan kommer jag presentera resultatet utifrån dessa fyra teman, men först vill jag ge plats 

för en presentation av intervjupersonerna. De förekommer med fingerade namn i uppsatsen 

och namnen jag har valt åt dem i studien är gamla nordiska namn samt namn på olika träd. 

Avsikten var att skapa en mer levande läsning. Här följer en kort presentation av var och en 

av intervjupersonerna, deras fingerade namn, ålder, var de kommer ifrån (uppväxtort), 

civilstatus samt om de har barn: 

 

• Idra, 81-årig kvinna som kommer ifrån en lite by i Norrbotten. Hon lever ensam, har levt 

livet ”singelkvinna” utan att gifta sig och hon har inga barn. 

• Helmi, 88-årig kvinna som kommer ifrån Helsingfors. Hon är änka och lever ensam, hon 

har  en son. 

• Edda, 86-årig kvinna som kommer ifrån centrala Stockholm. Hon är änka och lever 

ensam,hon har en son och en dotter. 

• Boel, 85-årig kvinna som kommer ifrån södra Stockholm. Hon är änka och lever ensam, 

hon har två söner. 

• Otte, 91-årig man som kommer ifrån centrala Stockholm. Han lever ensam och har aldrig 

varit gift, han har inga barn. 

• Assar, 85-årig man som kommer ifrån centrala Stockholm. Han är gift och lever 

tillsammans  med sin hustru, han har två döttrar. 
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• Eila, 86-årig kvinna som kommer ifrån en tätort i Uppland. Hon är änka och lever ensam, 

hon har två döttrar.  

• Guli, 90-årig kvinna som kommer ifrån ett samhälle i Jämtland. Hon är änka och lever 

ensam, hon har en dotter. 

 

Upplevelsen av livet som gammal 

Intervjupersoner fick frågan hur de ser på sig själva och livet idag som gamla. De flesta ville 

hellre prata om hur de ser på livet än hur de ser på sig själv idag. Upplevelsen av livet som 

gammal är enligt majoriteten av intervjupersonerna något positivt: 

 

Ja, idag tycker jag att det är bättre än någonsin. Jag måste säga de att jag tror att kunna njuta av det 
man har och vara nöjd med sej själv, inte hålla på och jaga och fara och flänga och, att det måste 
hela tiden vara si eller så, utan vara nöjd med det man har.  

Idra 
 
Ja, jag har alltid liksom, ja. Ja, jag måste säga det, jag tycker att jag har varit ganska nöjd, till allt 
vad jag har gjort, jag tycker att det har, det har gått bra. Det är klart att de är ju, det är ju, man är 
upp och ner och det vet du väl, men att, men livet är ju så. 

Helmi 
 
Hur jag inom mej känner? Ja, jag tycker väl det känns jättebra med dom barn och barnbarn ja har 
och den aktivitet ja har och den anknytning till de politiska livet men ibland så kan ja ju tycka att, 
att de e lite tröttsamt i min ålder att vara sådär aktiv. Men samtidigt skulle jag sakna det om jag 
inte va det (skratt). Så att, så att det kan man säga att de e min stora glädje att ja e så aktiv, i och 
för sej, de får man väl säga. 

Edda 
 
O, det är fantastiskt. Allting har ordnat sej, ja, i och med att X och även min dotter, jag har gett 
henne då ett radhus och hon har bil och hon har det bra, så de, allting är ordnat. Och mina två 
pojkar (barnbarnen) och jag har vänner och jag har trevligt. (…) Jag spelar bridge två gånger i 
veckan.  

Eila 
 
Ja, just nu tycker jag att jag har det bra och de vågar jag aldrig säga, det ska man inte säga rent ut 
att man har det bra för då brukar det hända nånting tråkigt, så har jag varit med om när jag har sagt 
att ”oj, vad man har det bra”, ja, då har det blivit ett dödsfall. Min bror dog strax efter jag sa det, 
samma dag som ja sa det hände de och jag har varit med om de flera gånger, så lyckan ska tiga 
still.  

Guli 
 

Två intervjupersoner tänker på deras fysiska hälsa då jag frågar hur de ser på sig själva och 

livet idag: 

 

Ja, jag har det ganska bra och efter förhållandena så mår jag bra, nu har jag haft ont i ryggen här i 
fjorton dar – tre veckor så jag har inte varit ute på fjorton dar, men annars är det lite små skavanker 
men det är inget allvarligt på något sätt. 

Boel 
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Ja, det börjar bli bekymmersamt rent fysiskt alltså med orken och har börjat blivit lite 
balanssvårigheter och, men inte värre än att jag ännu så länge klarar mig tycker jag. Men de kan, 
jag skulle inte bli överraskad om de bara är fråga om en kortare tid innan jag måste få ett annat 
boende till exempel. Och de e inte så lätt. 

Otte 
 

Självuppfattning 

Självuppfattningen bland de äldre skiljer sig åt vilket ter sig naturligt då människors syn på 

sig själva vanligtvis ser olika ut. De uttrycker ord som egoism, bortskämdhet, blyghet, 

harmoni, självförtroende, hårdhet och ärlighet. Under intervjun i sin helhet har jag funnit 

beskrivningar av hur de uppfattar sig själva då de inte var så villiga att beskriva detta då 

frågan ställdes explicit. De flesta ger en kortare beskrivning av sig själva medan två 

intervjupersoner beskriver lite mer utförligt:  

 

Jaa, jag tycker ibland att jag är väldigt egoistisk för allting jag håller på med rör ju bara mej själv, 
vet du, eftersom jag är ensam (skratt). Men, jag försöker nog också att bry mig om andra, inte bara 
om mej själv. 

Idra 
 
Jo, men jag tror att det har blivit så, att jag kommer ihåg att jag tänkte så tidigare ”gud vad jag 
tyckte det var hemskt, vad jag tyckte det var synd”, vet du, massa saker som hände, hörru du. Jag 
har blivit mycket hårdare nu. 

Helmi 
 
Jag är väl ganska positiv så jag gräver inte ner mig i nånting. 

Boel 
 
(…) man har ju själv fått lite mera självförtroende och vet väl vad man ska göra och inte göra och 
säga och inte säga.  

Otte 
 

Eila och Guli beskriver under flera delar av intervjun hur de uppfattar sig själva idag, Guli ger 

en ambivalent beskrivning av hur hon uppfattar sin egen blyghet idag: 

 

Ja, jag är ju inte blyg längre, ja, men det tror jag nog att ja e när man e, plötsligt när man e i större 
sällskap, jo det finns kvar – blygheten. Det finns kvar.  
 
Så att visst, men jag tycker att jag blivit bortskämd av att vara ensam, för man har ju alltid haft och 
tänka på tidigare när man e, även om de va roligare när man va två förstås. 
 
En vanlig vardaglig människa, ja, rätt och slätt. En sån där, ja. 
 
Tillfreds tycker jag just nu, harmonisk invärtes. 

Guli 
 
 
(…) ja men jag är ju reko hör du det? Jag är absolut reko rakt igenom. 
 
(…) jag är en social människa, mycket. Alltid ett vänligt ord men inte överdriven, jag håller 
distans. 
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Jag tror att, ja jag tänker nog elaka tankar ibland, det gör jag väl. Men jag tror inte jag e, nej jag 
tror att, jag tror att jag är en ärlig människa, mycket ärlig är jag, det står jag för. Och jag tror alla 
människor har väl några brister. Men jag kan inte direkt och jag är inte avundsjuk på nån och jag e 
tacksam för allt jag har upplevt och sådär. 
 
Jag tycker det är viktigt att alltid vara glad och positiv, det är jag ju. Alltså jag har ju haft tio år i 
England och levt världens mest underbara liv. Jag kan inte vara bitter på det och helvetet jag gick 
igenom då. Då lyfte man ju upp sej, så jag tänker ibland att ”jag har ju klarat mej med ups and 
downs”.  

Eila 
 

Några uttrycker sin självuppfattning genom vad andra sagt om dem: 

 

Nej men jag har väl hört efteråt att man har sagt att ”du är en typisk ledare alltså, det har vi alltid 
tyckt alltså”, så att. Ja, de är jag fortfarande (…)  

Edda 
 
Ja, jag har fått lite omdömen, för den som var, hon var vice ordförande och hon sa de att ”ja, dej 
kan man alltid be, du säger aldrig nej och du är alltid glad” (skratt).  
 
(…) så har jag fått omdömet att jag är bra på apparater (skratt).  

Boel 
 
Såna som känner mig påstår att jag var väldigt självmedveten, att jag var rätt, hade vissa insikter 
om mina kunskaper alltså (…) Uppfattningen om mej e väl att jag har varit lite rättshaverist och så, 
hävdat och inte kompromissvillig. (…) Och där kan man ju säga att jag är envis eller nåt sånt där 
men eftersom jag kom med i X så måste de vart många som har uppfattat, uppskattat just, just en 
viss rakryggighet, civilkurage. 

Assar 
 

Otte ger uttryck för att åldern bör bidra till förändrad självuppfattning och Assar beskriver att 

synen på han själv är oförändrad: 

 

Någon förändring det måste ju ske helt naturligt, man får ju, så länge huvudet är någorlunda så 
man får ju, lägger man ju erfarenhet på erfarenhet. Sen glömmer man ju en del saker, det gör man 
ju. 
 
Mycket av min personlighet är ju densamma idag som då. (…) Ja, det är på samma sätt. En 
människa som har en uppfattning och står för sin uppfattning 

 

Tidsuppfattning 

Intervjupersonerna blev tillfrågade om de under de senaste åren märkt av någon skillnad i sitt 

sätt att uppfatta tiden. Alla intervjupersoner utom två beskriver att de upplever tiden 

annorlunda idag än då de var yngre. Fyra av intervjupersoner uttrycker att tiden går fortare nu: 

 

Det går fortare, ja det går fortare, väldigt fort tycker jag, väldigt fort tycker jag, tycker jag. En 
vecka (gör en ljudeffekt av något som svingar förbi). Oj, det går fort tycker jag. 

Helmi 
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Ja, ibland går tiden väldigt fort och ibland, alltså överhuvudtaget – åren går väldigt fort. Och man 
tänker sej, men de e ju de där som alla säger, när man gick i skolan och hade lov då, vad va de 
åtta-tio veckor eller nånting sånt där? De va en oändlig tid. Nu är året inte särskilt lång. Men det är 
så uppfattar man väl tiden när man blir äldre. Och så att dom här, sekelskiftet då tänkte jag ”nu har 
ju jag snart åttio år”, jag är född tjugoett så, och nu har man ju avverkat elva år, tolv nästan på, på 
det nya seklet och det kunde man ju inte tänka sig när man var ung alltså. Men de har gått fort, de 
gör de. Så att de brukar jag säga till dom som är lite yngre att ”tiden går fortare och fortare”.  

Otte 
 
Jag tänker aldrig på tiden. (…)  Ja men den går ju (tiden), allting går fort, allting går fortare nu, 
absolut. Rätt vad det är så är det bridgedag igen eller rätt vad det är så måste jag åka till X 
(dottern) , du vet jag har ju så inrutat med henne var fjortonde dag och sådär vidare, så därför 
märker man att tiden går fort.  

Eila 
 
Ja, jag tror alltid att jag har så gott om tid men det visar sej att det har man ju inte, man räknar med 
att jag hinner, jag ska hinna de och de för jag har ju tiden. Nej, så där e de fel, att man, jag 
uppfattar det så. Jag har så mycket fortfarande som jag trodde jag skulle hinna göra men jag hinner 
ju inte. 

Guli 
 

Assar menar att tiden gör sig påmind då man fattar olika beslut nuförtiden och Edda beskriver 

att tidsuppfattningen är personlig samt att den gamla människan har en annan tidsuppfattning, 

enligt henne:  

 

Jo, på, det blir ju på det sättet att man, om man ska (…) åstadkomma nånting så blir ju 
tidsperspektivet, på landet när vi håller på med sommarstället så intresset att göra de och de e ju 
annorlunda. Tidigare så var de, hade man en trettio-fyrtio-femtio år tillgodo på de nedlagda 
kapitalet eller vad man gjorde. Nu så e de då ett eller två eller tre eller fyra år. Tänkte köpa ny bil 
för den gamla bilen nu har sett sina bästa dar, det är självklart att det finns inget intresse att köpa 
en bil som varar i tjugo eller trettio år utan så, på det sättet så kommer ju naturligtvis tiden in i 
varje beslut.  

Assar 
 
Ja, det e ju som jag säger att, att dels är den ju personlig, hur man uppfattar tiden, det är den 
enskilda människan. Du och jag kanske inte ser likadant på tiden till exempel och gamla 
människor ser absolut olika för dom kan också minnas den gamla tiden så att säga. Dom kan sitta 
och tänka i sin ensamhet på hur de va när dom va tjugo eller trettio eller fyrtio år och tänka tillbaka 
och när dom anhöriga levde och så vidare. Och den tiden har ju sitt värde då, för de e ju den tiden 
den gamla människan lever via. Det e så att säga chansen till att kunna fylla sina tankar, ja det 
tycker jag. 

Edda 
 

Ett par intervjupersoner resonerar kring ifall tidsuppfattningen kan vara beroende av ifall du 

är sjuk och sängliggande eller ifall du har mycket engagemang: 

  

Åtminstone uppfattar jag det så ännu så länge, jag vet ju inte om man blir sjuk eller så då blir nog 
kanske tiden, går nog tiden långsamt om blir liggande. 

Otte 
 
Så det är för att man e engagerad som tiden går fort, för har du inte så mycket omkring dej, då tror 
jag att tiden går väldigt långsamt. 

Eila 
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Två intervjupersoner berättar att det inte är någon skillnad på hur tidsuppfattningen ser ut nu 

jämfört med tidigare. Boel menar att den var annorlunda när hon var barn men att sedan hon 

blev vuxen och bildade familj så har tiden konstant gått fort. Idra förklarar att hon lever i nuet 

och att tidsuppfattningen ser ut på samma sätt som tidigare:   

 

(tystnad) Nej, det kan jag väl inte säga, jag har alltid varit så sysselsatt så att tiden har aldrig blivit 
långsam. Det var när man var barn, när man vänta på sommarlovet och sånt där, då kunde man 
tycka att det skulle bli lördag eller nånting sånt, att det gick långsamt. Men, men sen i och med att 
man fick familj då har det aldrig gått långsamt, det går fortfarande inte långsamt (skratt). (…) Nej, 
så att, nej jag tycker inte att tidsuppfattningen, många tycker att de, att de går väldigt fort när dom 
blir äldre men jag tycker väl det har gått fort hela tiden.  

Boel 
 
Jaa, vad kan jag svara på det, jag tror det är nästan på samma sätt, ja tycker jag lever så mycket i, 
jag lever i nuet, jag håller inte på och analyserar framåt eller bakåt utan det är nu det gäller. Ja. 

Idra 
 

Idra menar samtidigt att hon har blivit lugnare och uttrycker ett tålamod inför att var sak tar 

sin tid: 

 

Jag tror att man har blivit lugnare, man kan ju slappna av på ett annat sätt, man behöver inte, ja 
men, ja. Jag vet ju inte om jag, men det tror jag är annorlunda, att leva nu och att man tar dan som 
den kommer och att det får ta den tid det tar med allting och man håller inte på och jäktar, och 
hinner man inte klippa den där ogräsmattan idag så kan jag ta.. Man har liksom insyn, insikt om att 
allting behöver inte göras med en gång, utan man kan dra ut på. 

 

Närhet eller distans till minnen och händelser från livet 

Trettionio, det är är helt plötsligt, ryssarna bombade ju oss va, trettionio i Helsingfors och vet du 

vad att jag fortfarande kommer exakt ihåg det. 

Helmi 

Citatet ovan speglar en närhet som en äldre människa kan känna inför ett gammalt minne. På 

frågan ifall intervjupersonerna upplevde att olika minnen och händelser från livet låg nära i 

tiden eller långt bort så svarade hälften att de upplever att det ligger nära i tiden, varav en av 

dem menar att det växlar. Två intervjupersoner svarar att de upplever att allt ligger långt bort i 

tiden. 

 
Ja, jag menar tänk bara hela krigstiden, alla dessa händelser där, ja dom är liksom etsade 
fortfarande, man kommer ihåg allting liksom precis sådär ja. Men jag tror att det är så att ja, det är 
såhär, liksom skojiga saker och (…) såna här innerliga saker och sedan begravningar och allt sånt 
där, det kommer man ihåg vet du, det är sånt där man kommer mest ihåg. (…) Ja men, för mej är 
de banne mej, förstår inte riktigt, ingenting är riktigt länge sen, jag kommer ihåg det så väldigt väl 
allt möjligt, så att jag tycker inte, jag kan ta massa saker från olika såhär, ja allt möjligt, massor 
utav saker från jag var barn och allt möjligt, nej men jag tycker inte, jag tycker inte de e länge sen. 

 
Helmi 
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Nej, jag tycker allting ligger nära. Jag tycker det var inte längesen mina barn var små, nej. (…) Ja, 
jag tycker att de, jag har väl minnen så att de, de sitter kvar, de sitter nära. Inte sådär att jag hellre 
tänker tillbaka på det som har varit förut utan jag har ju så mycket nu också.  

Boel 
 
Nej, nej det ligger inte långt tillbaka i tiden. Alltså livet, nittio år, jag har ju minnen då ifrån när vi 
flytta hit då tjugofyra (1924) så att, säg att jag kommer ihåg nånting från tjugofem tjugosex (1925-
26) sådär, men de va ju såna minnen. Men i och med att man börja skolan då, sju års ålder och det 
är klart att man kommer ju inte ihåg särskilda detaljer, vissa enstaka saker kan man komma ihåg 
men det är ju det som ligger närmast i tiden som man mest kommer ihåg, helt naturligt alltså. Men 
sen kan det dyka opp gamla saker, så det finns nog lagrat i datan här oppe. 

Otte 
 
Ja, det känns naturligtvis väldigt långt tillbaka. Jag lämnade Uppsala nittonhundrafemtioett (…) 
Det är ju sextio år, mer. Så visst låter det väldigt avlägset. 
 
Jag: Känns det avlägset också? 
 
Ja, men de e också, växlar också att en del händelser, nu när X-supén häromdan så träffade jag en 
som var med, en åklagare, vi tillhörde samma X så vi var ute och reste tillsammans. Och då när vi 
stod och pratade så sa han ”Kommer du ihåg Venedig, när vi var på X museum?”. Och då plötsligt 
så kommer en bild fram som jag inte har funnits, märkt tidigare. ”X, ja då” sa jag ”vi gick till 
vänster där ner, ja, kommer du ihåg att jag pilla, frågade om, det var nån tavla, om den var säkrad 
mot stöld och att jag gjorde såhär?” - ”ja, det kommer jag ihåg för du utlöste ju hela alarmet i hela 
museet”. Så att jag menar, men det tänkte jag ju inte på tidigare, det kom och ibland är de så att det 
kommer uppifrån eller utifrån eller inifrån, bilder. (…) även litteratur märker jag, det är väl väldigt 
typiskt, dikter och annat som jag trodde va döda inom mej, plötsligt kommer fram med stark 
lyskraft. Nu men kanske inte tidigare, men just nu, en viss tidpunkt, men hur riktigt det fungerar, 
det vet jag inte.  

Asssar 
 

Guli och Eila beskriver tvärtom att när de tänker tillbaka på olika minnen och händelser från 

livet så upplever de att det var för länge sedan:  

 

När jag ser tillbaka då tycker jag att det var väldigt länge sen och jag tycker det är märkligt att man 
har levat så länge, vissa saker jag tänker på ”men har jag verkligen varit med om det? - är det så 
länge sen?”. Ja, jag tycker på nåt sätt att det är väldigt stort det här att ha blivit så gammal att man 
har hunnit vara med om så mycke, de e på nåt sätt, ja, tycker det har varit långt och bra liv. 

Guli 
 
Nej, jag tycker allting e för länge sen.  

Eila 
 

Eila som har bott i England och flugit mellan Sverige och England i hela sitt liv upplever nu 

det senaste året en distans till England, landet som hon alltid tidigare känt en stark passion 

för: 

 

Nej, nej jag tycker att de e, det nära e bara nu, allt annat e borta o Englandstiden e långt borta (för 
länge sedan). Trots att jag pratar med dom då och då. (…) Men det har det inte varit, det e nu bara 
på senare år som jag känner så, så har det inte varit för jag menar vi åkte dit väldigt ofta förr. Sen 
jag var där i mars för ett år sen o då kände jag det, skillnad. Det var skillnad, det var känslomässigt 
skillnad, underligt nog. Jag kan inte säga, men jag har alltid velat, alltid velat att ”o, jag åker 
tillbaks imorgon” alltid ”å, jag längtar så det är inte sant”. Men när jag kom opp och det sa jag när 
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jag kom hem till mitt, det här underbara barnbarnet, jag sa ”det var annorlunda i år, den här 
gången”. Och varför var det de? Det vet jag inte. Mycket egendomligt. Så jag pratade just med min 
käraste väninna där borta, förra veckan tror jag, då sa hon det att ”du kommer väl snart?”. ”Nej” sa 
jag ”jag har ingen längtan längre, jag kommer bara om jag känner att jag måste hälsa på dej eller 
nånting sånt där”. 

 

Tidsuppfattning i relation till historiska personer 

På frågan om tidsuppfattningen har förändrats då de tänker tillbaka på historiska personer 

svarar Guli och Otte följande:   

 

Det kan väl hända det man läste när man va yngre att de, man tänkte inte så speciellt på dom där 
figurerna som jag, som jag gör nu, då förstår jag mej mera på vilka personligheter det har varit. Ja, 
jag förstår dom mera nu. 
 
Jag: Hur menar du då? 
 
Ja man tänker ”varför har man gjort det på de viset?”. Ja, dom levde i sin tid och då var det, måste 
det vara så eller jag menar när jag läser om alla, jag läser ju mycket historiska, historier, så får jag 
ut mycket mera nu än när man va ung. Ja, jag bryr mej om dom verkligen, just nu har jag läst en 
bok om öar och då, den författaren är så intresserad av att åka till olika öar och då har han just varit 
på Sankt Helena och då skriver han ju mycket om Napoleon. Och jag minns att även, redan när jag 
var ung så var jag så intresserad av Napoleon och hans liv, inte hans otäcka saker med krig i ett 
kör för de hade ju sina orsaker men just att han var en så bra människa samtidigt. Han såg om sina 
anhöriga, i sin släkt  och han, ja han ställde upp för dom i många, många lägen. Och det märkliga e 
att den här författaren som har skrivit nu om de, han kommer också fram till och plockar fram 
många fina sidor som Napoleon hade. Han va väldigt beläst och han va intresserad av som en 
religion, som ja filosofi, ja så ifall det va nånting och säga. 

Guli 
 
Ja, jag kan berätta, jag läser mycket svensk, mycket ska jag inte säga men jag läser svensk historia, 
har börjat och ju äldre man blir desto närmre i tiden ligger århundradena för en. Alltså 
femtonhundratalet det är inte särskilt långt tillbaka. När man gick i skolan då tyckte man, dom 
snacka om artonhundratalet då tyckte man det va, men så. Det kan jag hålla med om, man går 
bakåt i tiden, man kommer närmare o närmare, avstånden blir kortare. (…) Men det ger, det ger en 
ju också en uppfattning om hur skeendet som har varit då, historiska skeenden, man tyckte de va, 
dom här krigen som va Carl den tolfte o man går tillbaka, Gustav Wasas tid, det va ju, det är inte 
långt tillbaka i tiden. Man ser anknytningen till vår tid alltså, så de, de e rätt intressant faktiskt.  

Otte 
 

Sociala relationer 

Samtliga intervjupersoner menar att deras sociala relationer är viktiga för dem. Då jag frågade 

vad deras sociala relationer betyder för dem så berättar de flesta om varför det är viktigt med 

sociala relationer samt vilka som är viktiga för dem. De nämner familj, vänner, 

arbetskamrater och en intervjuperson relaterar frågan till härkomst och identitet. Vanligt 

förekommande var även att nämna grannar som en del av dagens sociala umgänge. En 

tolkning jag har gjort då jag lyssnat på deras svar är att en del av intervjupersonerna kopplar 

begreppet ”sociala relationer” till relationer såsom vänner, bekanta och kollegor snarare än 

familj. Såhär svarade dem: 
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Mycket, allt. Dels har jag ju mina, min, den här lilla mörka killen, det är min brorsdotters son och 
den andra är min systerdotters son och dom bor i Stockholm, så då umgås vi. (…) Men, dom här 
små, som jag har så bra kontakt med och som e glada när vi ses och, ja. Och sen mina vänner som 
jag har, pensionärsföreningens vänner och såna, jag gick på PRO folkhögskola (…) och då vart vi 
ett gäng som fortsatte att umgås (…) sen har jag mina gamla arbetskamrater som jag också 
fortfarande träffar (…) så det e hela tiden och det är ju det som jag tycker e viktigt, att man har 
sociala kontakter.  

Idra 
 
Därför, jo, ja herre gud, man kan inte, nej de e viktigt! Väldigt viktigt, ja vet inte, ja förstår inte ens 
en gång varför det är viktigt det är ju helt naturligt att det är viktigt, det tycker jag, det är ju 
naturligt att det är viktigt. (…) Ja, det är klart att viktigast är, anser ja, de är att, sina barn, ja tror att 
de e väldigt viktigt, jag har bara en son och de va de jag ville ha och de fick jag o han har alltid, vi 
har jättebra relation med varann, jag vet hans kärlekshistorier och alltihop, jätte roligt, va! Du 
förstår så att allt sånt där skojigt, vet du som man kan resonera och prata lite utav varje, så att jag 
tycker att det är alla tiders ja. Likaså väninnorna givetvis också, vi pratar om allt möjligt va. 

Helmi 
 
Det betaler mycket (felsägning) , betyder mycket sociala relationer, det kan ibland vara så att man 
tycker att vissa relationer man har, både politiska och andra uppbär en dag eller en vecka rent av 
och man diskuterar problem som man tillsammans har så tycker jag att relationen, om man 
hanterar den rätt är av stor betydelse. Hanterar rätt betyder för mig att man tar vara på relationerna 
för dom har väldigt mycket att berätta och ge om man e lyhörd och vill lyssna på den som vill 
prata.  
(…)  
Dels har jag väl gamla vänner som fortfarande är kvar i livet som ja försöker upprätthålla 
relationen med, dels har jag dom politiska relationerna och dels har jag allmänt relationen till folk 
som bor i huset eller vänner som man träffar och dom man har sett i många år, i min ålder har man 
ju träffat många människor och då, man hejar på dom och säger ”hur mår du då?”, ja, ja och så 
vidare. Så att man, man är inte relationslös, men det finns olika sorter.  

Edda 
 
Ja, det är väldigt trevligt, för ja, som jag sa här, jag har grannar som är väldigt trevliga och flera 
stycken som jag träffar i huset här. (…) Jag har en kusin som jag har kontakt ganska mycket med 
som bor i X, min man växte upp i X och jag har en svägerska som var gift med hans bror alltså och 
vi pratar väldigt mycket i telefon. 

Boel 
 
Jo, det betyder mycket. Dom kontakter jag har alltså, de har ju visserligen, dom vänner jag hade 
när jag var yngre, dom har ju gått bort. Kamrater som jag kände enda från skolåldern och dom, och 
deras familjer, dom gifte sej och fick barn och några barn har jag väl en liten kontakt, ingen 
kontakt som har nån betydelse men både man och hustru där har gått bort alltså, gått före mej, 
långt före mej alltså. Jag har fått nya vänner då genom den här pensionärsföreningen och de e vi 
som har lite kontakt men de vi, och jag e ju äldst utav alla också, så att, i stort sätt kan man säga, 
åtminstone dom jag träffar. (…) Och så min kontakt med min syster förstås (…) Så, sen är de en 
del släktingar också. Jag ska på, om fjorton dar så e de, den yngsta i släkten fyller ett år då (skratt). 
(...) Men de e klart att dom som man har mest kontakt med, de e dom som betyder mest för en 
naturligtvis.   

Otte 
 
Det är viktigt (…)  

Eila 
 

Guli uttrycker i likhet med dem andra att de sociala relationerna är betydelsefulla för henne, 

men hon utvecklar även resonemanget med att säga att det sociala umgänget är trevligt, men 

inte roligt nuförtiden: 
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Ja, det betyder ju väldigt mycket, skulle jag inte ha de då förstår jag, då skulle, om av nån 
anledning skulle ta slut, då skulle väl nog den där som heter Ensamhet kännas. Men som det nu e 
och jag bor så bra här, där vi har genom alla andra här i huset så, vi har mycket god kontakt och 
har det, har det väldigt bra här på så vis. Och sen har jag ju andra grupper som e, fortfarande e med 
i och de e ju också viktigt. (…) Ja, det e viktigt och roligt. Annars kan jag säga det också att jag 
kan inte säga att jag har det roligt. Allting, det mesta är trevligt men det där att ha roligt det vet jag 
inte riktigt vad det e, nu. (…) Jag tyckte det var väl roligt på den tiden man va två och man, man 
hade umgänge och, det va ju roligt när man va tillsammans så. Sen har det ju alltid varit roligt när 
man e två på resorna utomlands och så. Det var väldigt roligt när, när X (dottern) och vi, vi har 
haft bil tillsammans och vi tre ha varit ute på, ja det kan jag säga har varit roligt. Men vad är det 
som e roligt nu? Vad skrattar man åt till exempel? Ja, ja, ja. 

 

Assar avviker i sitt svar och relaterar frågan om sociala relationers betydelse till en känsla av 

att kunna identifiera sitt ursprung:  

 

Mycket! Det är väl det som också är ett uttryck för kulturarvet, att, ja häromdan talade jag väl om, 
att inte vara nåt fritt svävande som inte inte hör hemma någonstans, här (stampar i golvet) har jag 
mina rötter och det känns alltså, en identitet. Det betyder mycket. (…) Jo men att, jo det stärker ju 
självkänslan. Du läser vad invandrare säger så säger dom att ”vi är ju ingenstans, vi har ju inget 
ursprung, vi, till hälften är vi svenskar och till hälften kommer jag ifrån Korea”, eller vad det är 
och ”jag hör inte hemma någonstans, själen får inte ro”. Men i mitt fall har den i högsta grad, lite 
självmedveten också, att jag hör hemma på X, jag är inte nån anonym person utan jag e en individ 
(stampar i golvet några gånger) med rötter här och här ska jag begravas. Och det har underlättat 
livet, behöver aldrig be om ursäkt eller vara osäker utan jag har, det e min plats på jorden – det e 
här. 

 

Förändras relationerna med åren? 

Intervjupersonerna får frågan om relationerna har förändrats med åren och i så fall hur. 

Samtliga uttrycker, i olika grad, förändringar i relationerna från dåtid till ålderdom. Edda, 

Guli och Otte kopplar frågan till att förr var ungdomen och den innebar en annan typ av 

relationer och Otte antyder även att ålderdomens fysiska förändringar får konsekvenser för 

relationerna. Boel, Otte och Guli nämner att telefonkontakt är vanligt förekommande 

nuförtiden. Boel talar även om att många närstående har försvunnit, jag tolkar det som att 

Boel menar att dem har gått bort då hon säger att dem har försvunnit. Idra berättar att 

relationerna har förändrats på grund av att man har mer tid för dem nu. Helmi beskriver att 

relationer påverkas av att man flyttar från ett land till ett annat, hon menar även att dem 

relationer som gäller för henne nu är dem närmaste. Assar uttrycker att relationerna växlar då 

man har blivit besviken på många men att värderingarna fortfarande är dem samma, han 

förklarar även att den relationen som har förändrats mest är den mellan honom och hans 

hustru. Eila menar slutligen att hon inte har lika mycket folk hemma som hon hade när hon 

var yngre. Intervjupersonerna ger därmed uttryck för olika typer av relationsförändringar: 
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Ja, naturligtvis, jag hade ju helt andra grupper att ha relationer med, som ung så va de ju 
ungdomen och killarna fanns ju även då och jag ville gifta mig naturligtvis och få barn, det va 
alldeles klart inriktning. 

Edda 
 
Ja då var ju alla, alla unga så när jag tänker på dom så var ju ungdomstiden och man, man tyckte ju 
om alla vänner då, man gör på samma vis nu. Även om det blir mycket som blir telefonträffar 
mycket mer nu, man ringer till varann, ja, så får sånt utbyte mer än vad det varit förr.  

Guli 
 

(tystnad) Ja, det är klart det har ju försvunnit, såna som man har varit god vän med, det har de ju 
gjort. När man är äldst då i släkten så blir de ju, min man är borta och hans syster e borta o jag har 
inga syskon så att, en kusin som jag har kontakt med som bodde i X, han gick bort i höstas. (…) 
Ja, jo och det blir att dom umgås mest med är yngre, nu är det PRO, där har jag ju då fått lite goda 
vänner också.  

Boel 
 
Det är väl det att man har mera tid nu, vi kan ju träffas på dagarna och när som helst och när man 
jobbade, då var det ju, då hade man ju arbetskamrater och så, men inte umgänget så mycket 
utanför, man hann inte. Så att det är väl tiden som har blivit mera, att ägna sig åt varann. 

Idra 
 
Nej, jag har lika mycket, jag har varit så att jag, jag har, du vet att sen ska du tänka på de är lite 
skillnad (…) Du vet jag har förstått det här väldigt länge sedan när man flyttar från ett annat land 
va, så du förstår att, måste man skaffa sig ett (nätverk) och de gjorde jag och alltihopa de där ja 
och sen när vi flytta till staterna, det va samma sak liksom va. 
(…) 
nu gäller bara de som är nära mej, närheten, nära mej. Jag tror att jag har blivit lite så. Det händer 
för mycket nu, jag tror att det händer för mycket, alldeles för mycket. 
 
Jag: Hur menar du med det som är nära dig? 
 
Det är såklart att det som är nära mej är min familj naturligtvis och mina vänner, dom, det är ju 
hemska saker om något händer till mina vänner och min familj tycker jag. 

Helmi 
 
Det beror ju på, naturligtvis så växlar det, många människor har man ju blivit besviken på, så att. 
Men idéerna, värderingarna e dom samma. Värderingarna är dom samma, nu som förr, det är dom. 
 
Jag: Men just relationerna, hur dom ser ut idag jämfört med då du var yngre?  
 
Det är svårt och säga, kanske man inte gått och tänkt på (pratar med sänkt röst). Sen är det var tid 
har sitt. Det enda stora är ju då relationen med min hustru, att den har då förändrats på olika sätt, 
delvis är det mitt fel, delvis är det hennes.  

Assar 
 
Jag har inte främmande, jag har inte folk som kommer stup i kvarten, det är X (grannen) och jag 
då (skratt) som jag går in då, jag ska titta på hennes kläder och hon ska in och titta på mina kläder 
och sånt där. Jag brukar, nej hon kommer aldrig hit nu, hon orkar inte men hon har alltid kommit 
in. Nej, jag umgås inte, att jag har främmande, därför, det hade jag ju på Söder, jag hade en 
underbart vacker våning och ett underbart kök. (…) Underbart, och där träffades alla och där hade 
jag vin stående och puttra och sådär vidare och alla kom opp till mej. 

Eila 

Otte, Boel och Helmi beskriver även att det sociala umgänget är annorlunda på det viset att 

man i många sammanhang är den äldsta nuförtiden. 
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Större, mindre eller lika stort antal relationer som gammal? 

 
Det är nog ungefär samma, det är bara, det är att några av mina bästa vänner har gått bort. 
Eftersom man är i den här åldern.  

Idra 
 
Ja, vet du vad, men den där påverkar man själv anser jag, jag tror att alltså blir du gammal så blir 
de automatiskt mindre, därför att det är så många som dör före, speciellt när du blir så gammal 
som jag, så förstår du, så att. (…) Alltså det är en helt annan sak om du bor hela tiden på ett land 
va men flyttar du så tror jag att det är en, där måste du själv se till att du får.. 

Helmi 
 
Ja men nu e ju nästan alla borta. Dom som har varit ens närmare vänner, dom e ju, dom e ju döda 
för länge sen många, och ja. Men, men så dom som jag träffar verkligen nu, dom, det känns ju gott 
och bra. Dom som finns kvar.  

Guli 
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VI. Analys 
 
Här återkommer jag till de fyra teman som jag utgick från i resultaten - upplevelsen av livet 

som gammal, självuppfattning, tidsuppfattning och sociala relationer. Svaren relateras 

löpande till teorin om gerotranscendens:  

 

Upplevelsen av livet som gammal 

Gerotranscendensteorin menar, inom ramen för dimensionen självuppfattning, att man som 

äldre kan komma att känna mening och sammanhang med sitt liv, det accepteras och bejakas 

för vad det nu blivit. Livets pusselbitar faller på plats (Tornstam, 2010, s.303). Den 

övervägande positiva upplevelsen av hur livet var idag bland intervjupersonerna harmonierar 

med denna del av teorin. Såhär skildrar Edda och Eila det hela: 

 

Hur jag inom mej känner? Ja, jag tycker väl det känns jättebra med dom barn och barnbarn ja har 
och den aktivitet ja har och den anknytning till de politiska livet men ibland så kan ja ju tycka att, 
att de e lite tröttsamt i min ålder att vara sådär aktiv. Men samtidigt skulle jag sakna det om jag 
inte va det (skratt).  

Edda 
 
O, det är fantastiskt. Allting har ordnat sej, ja, i och med att X och även min dotter, jag har gett 
henne då ett radhus och hon har bil och hon har det bra, så de, allting är ordnat. Och mina två 
pojkar (barnbarnen) och jag har vänner och jag har trevligt.  

Eila 
 

Självuppfattning 

Enligt gerotranscendensteorin dimension för självuppfattning kan den äldre människan 

komma att konfrontera både sina positiva och negativa sidor som person, i synnerhet 

konfronteras de mörkare sidor man besitter. Samtidigt som denna självkonfrontation sker är 

personen mindre benägen att projicera sina sämre sidor på andra. Många gånger är detta ett 

steg till ökad självkännedom (Tornstam, 2010, s.303).    

 Sex av intervjupersonerna gav uttryck för en konfrontation av den egna personen på äldre 

dagar, vararv fem av dem nämner att konfronterar sina sämre eller mörkare sidor:   

 
Jag tror att, ja jag tänker nog elaka tankar ibland, det gör jag väl. Men jag tror inte jag e, nej jag 
tror att, jag tror att jag är en ärlig människa, mycket ärlig är jag, det står jag för. Och jag tror alla 
människor har väl några brister. Men jag kan inte direkt och jag är inte avundsjuk på nån och jag e 
tacksam för allt jag har upplevt och sådär. 

Eila 
 
 Jag har väl också krävt väldigt mycket av mej själv. Jag har krävt mycket av andra, det hör jag på 
gamla dar att dom har sagt ”när du var yngre, att vi var rädda för dig när du var på X (arbetet) för 
du krävde så mycket”. Det gjorde jag men jag har krävt lika mycket med mig själv.  

Assar 
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Ja, jag är ju inte blyg längre, ja, men det tror jag nog att ja e när man e, plötsligt när man e i större 
sällskap, jo det finns kvar – blygheten. Det finns kvar.  

Guli 
 
Jo, men jag tror att det har blivit så, att jag kommer ihåg att jag tänkte så tidigare ”gud vad jag 
tyckte det var hemskt, vad jag tyckte det var synd”, vet du, massa saker som hände, hörru du. Jag 
har blivit mycket hårdare nu. 

Helmi 
 
Jaa, jag tycker ibland att jag är väldigt egoistisk för allting jag håller på med rör ju bara mej själv, 
vet du, eftersom jag är ensam (skratt). Men, jag försöker nog också att bry mig om andra, inte bara 
om mej själv. 

Idra 
 

Tre av intervjupersonerna beskrev istället sin självuppfattning genom att berätta vad andra 

sagt om dem kan möjligen tolkas som en ovilja konfrontera sina sämre sidor på äldre dagar, 

på det sätt som denna dimension uttrycker (a.a. s.303). Såhär beskriver Edda och Boel sig 

själva genom vad andra sagt:   

 

Nej men jag har väl hört efteråt att man har sagt att ”du är en typisk ledare alltså, det har vi alltid 
tyckt alltså”, så att. Ja, de är jag fortfarande (…)  

Edda 
 
Ja, jag har fått lite omdömen, för den som var, hon var vice ordförande och hon sa de att ”ja, dej 
kan man alltid be, du säger aldrig nej och du är alltid glad” (skratt).  

Boel 
 

Tidsuppfattning 

I teorin om gerotranscendens dimension för tidsuppfattning beskrivs att definitionerna av tid 

och rum förändras på så vis att att gränsen mellan då och nu suddas ut, transcenderas. 

Förändringen i tidsuppfattningen kan vara så påtaglig att det kan kännas som att man befinner 

sig i dåtid och nutid samtidigt, trots att man vet att det egentligen inte är så (Tornstam, 2010, 

s.302). 

 Ingen av intervjupersonerna uttrycker att gränsen mellan då och nu kan suddas ut, men 

däremot uttrycker hälften av intervjupersonerna att många minnen ligger nära trots att de 

egentligen ligger väldigt långt bort i tiden. En intervjuperson menar att det kan växla mellan 

att kännas nära och långt bort, det var Assar som kunde känna att vissa minnen ibland trädde 

fram med stark lyskraft och på det sättet kändes nära. Detta kan relateras till det som 

gerotranscendensteorin beskriver om att definitionerna av tid och rum förändras. Två citat 

från Helmi och Boel får skildra det hela: 

 

Ja men, jag tycker såhär att det är massor utav saker som man kommer, som jag kommer ihåg som 
om det vara bara nån månad sen, förstår du, det är massor utav saker som jag kommer ihåg.  
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Helmi 
 
Nej, jag tycker allting ligger nära. Jag tycker det var inte längesen mina barn var små, nej. (…) Ja, 
jag tycker att de, jag har väl minnen så att de, de sitter kvar, de sitter nära.  

Boel 
 

Två intervjupersoner uttryckte även det motsatsen och menade att olika minnen ligger långt 

bort i tiden vilket skilde sig markant från det som beskrivs i gerotranscendensteorin. Gulis 

citat får spegla den upplevelsen:  

 

När jag ser tillbaka då tycker jag att det var väldigt länge sen och jag tycker det är märkligt att man 
har levat så länge, vissa saker jag tänker på ”men har jag verkligen varit med om det? - är det så 
länge sen?”.  

Guli 
 

Teorin om gerotranscendens menar även att förhållandet till tidigare generationer samt 

historiska personer kan förändras med åldern. En ökad känsla av samhörighet med tidigare 

generationer kan uppstå. De historiska personer som kändes som en evighet bort i tiden som 

ung kan på äldre dagar upplevas befinna sig nära en själv. Den äldre människan kan komma 

att känna sig i harmoni med den eviga generationskedjan av liv på ett sätt som aldrig tidigare 

(a.a. s.302). 

 Guli och Otte gav uttryck för något som kan relateras till den här delen av 

gerotranscendensteorin då jag frågade om tidsuppfattningen hade förändrats i relation till 

historiska personer:   

 

(…) ju äldre man blir desto närmre i tiden ligger århundradena för en. Alltså femtonhundratalet det 
är inte särskilt långt tillbaka. När man gick i skolan då tyckte man, dom snacka om 
artonhundratalet då tyckte man det va, men så. Det kan jag hålla med om, man går bakåt i tiden, 
man kommer närmare o närmare, avstånden blir kortare. (…) det va ju, det är inte långt tillbaka i 
tiden. Man ser anknytningen till vår tid alltså, så de, de e rätt intressant faktiskt.  

Otte 
 
Det kan väl hända det man läste när man va yngre att de, man tänkte inte så speciellt på dom där 
figurerna som jag, som jag gör nu, då förstår jag mej mera på vilka personligheter det har varit. Ja, 
jag förstår dom mera nu. (…) Ja man tänker ”varför har man gjort det på de viset?”. Ja, dom levde 
i sin tid o då var det, måste det vara så eller jag menar när jag läser om alla, jag läser ju mycket 
historiska, historier, så får jag ut mycket mera nu än när man va ung. Ja, jag bryr mej om dom 
verkligen (…) 

Guli  
 

Sociala relationer 

Teorin om gerotranscendens beskriver i dimensionen för för sociala relationer att åldern kan 

innebära ökad grad av selektivitet i sitt sociala umgänge, där tid tillsammans med närstående 
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går före sammankomster med avlägset bekanta personer (Tornstam, 2010, s.303). En av mina 

intervjupersoner uttryckte detta explicit: 

 

(…) nu gäller bara de som är nära mej, närheten, nära mej. Jag tror att jag har blivit lite så. Det 
händer för mycket nu, jag tror att det händer för mycket, alldeles för mycket. 
 
Jag: Hur menar du med det som är nära dig? 
 
Det är såklart att det som är nära mej är min familj naturligtvis och mina vänner, dom, det är ju 
hemska saker om något händer till mina vänner och min familj tycker jag. 

Helmi 
 

De andra intervjupersonerna nämnde familj, vänner, arbetskamrater och en intervjuperson 

relaterade frågan till härkomst och identitet. Vanligt förekommande var även att nämna 

grannar som en del av dagens sociala umgänge. Intervjupersonerna gav uttryck för olika typer 

av relationsförändringar men svaren harmonierade ej med den selektivitet av socialt umgänge 

som uttrycks i dimensionen. 
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VII. Slutord 
 
I det här avsnittet kommer jag sammanfatta mina slutsatser av analysen i direkt koppling till 

syftet där även tidigare forskning kopplas till slutsatserna. Nya forskningsfrågor tas upp och 

jag redogör även kortfattat för mina egna reflektioner. 

 Syftet med uppsatsen var att att undersöka hur äldre personers upplevelse av ålderdomen 

ter sig i relation till teorin om gerotranscendens och dess tre dimensioner – tidsuppfattning, 

självuppfattning och sociala relationer, samt att få en ökad förståelse av vilka faktorer som 

kan ha en avgörande påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens. Och vad kom jag fram 

till då? 

  

Upplevelse av ålderdomen i relation till gerotranscendensteorins tre dimensioner  

Precis som teorin uttrycker så kunde jag finna olika grad av det gerotranscendenta tillståndet 

bland samtliga intervjupersoner – hos några intervjupersoner stämde någon enstaka aspekt in 

på dem och några uttryckte flera saker som sammanhängde med teorin. Dock var inte mitt 

syfte att se vilka av de äldre som befann sig i ett gerotranscendent tillstånd, utan att se om det 

på något vis kom till uttryck i äldre personers beskrivningar av ålderdomen – och det gjorde 

den enligt min analys. Hos samtliga intervjupersoner har jag kunnat identifiera någon eller 

några aspekter av teorin i deras svar. 

 Inom dimensionen för självuppfattning uttryckte majoriteten av intervjupersonerna en ökad 

självkännedom med levnadsåldern samt självkonfrontation gentemot personlighetens mörkare 

och ljusare sidor. Under dimensionen för tidsuppfattning uttrycktes att tiden går väldigt fort 

samt att minnen tillbaka i tiden upplevdes ligga nära i tid trots att det var saker som skedde för 

länge sedan, detta resultat harmonierade med gerotranscendensteorin. Men det fanns även 

några intervjupersoner som ansåg att minnen från livet kändes avlägsna. Den dimension som 

stämde minst in på intervjupersonerna var dimensionen för sociala relationer – här var det 

bara en intervjuperson som explicit uttryckte en selektivitet i umgänget som gick att relatera 

till gerotranscendensteorin. De intervjupersoner som inte uttryckte en selektivitet i det sociala 

umgänget kan möjligen relateras till den grupp som Nyström & Andersson-Segesten (1990) 

benämnde ”de som ännu inte uppnått sinnesfrid” (se Tidigare forskning). De flesta av de äldre 

jag intervjuade var mycket aktiva individer som uttryckte en entusiasm och aptit på livet. 

Kanske hade dem (ännu) inte något behov av att vara selektiva i sitt sociala umgänge?   
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Faktorer som kan ha en avgörande påverkan för utvecklingen mot gerotranscendens 

Wang (2011) menar att andligt och socialt stöd kan påverka utvecklingen mot 

gerotranscendens positivt, Ahmadi Lewin (2001) beskriver att kulturell och religiös 

samhällskontext kan ha en avgörande inverkan på utvecklingen mot gerotranscendens och 

Tornstam (2010) förklarar att livskriser kan gynna utvecklingen mot gerotranscendens (a.a. s. 

295). Jag, som socionomstudent, har dock inte vågat mig på att dra några slutsatser om 

samband mellan dessa faktorer och intervjupersonerna möjliga utveckling mot 

gerotranscendens. Under intervjuerna frågade jag om dem var troende, var de hade bott i livet 

(kulturell bakgrund) och om negativa händelser (livskriser) som påverkat dem starkt i livet. 

Men vid framställningen av resultatet vågade jag mig inte på att försöka se några samband. 

Jag insåg mina begränsningar som forskare. Dock besvaras den här delen av syftet med hjälp 

av tidigare studier istället, under avsnittet Tidigare forskning. 

 

Nya forskningsfrågor 

Vid datareduktionen avgränsade jag mig till enbart fyra teman för att skapa en tydlig koppling 

och närhet till syftet, jag förlorade fem teman i den processen: ensamhet, livets mystik, liv & 

död, roller samt materiella ting. Inom några teman hade jag funnit intressanta fynd. 

Exempelvis ett rollfynd – två intervjupersoner förväxlade roller under intervjuerna. Den ena 

förväxlade sig själv med sin mamma vid ett tillfälle och benämnde sina bröder som sina söner 

på ett vis som jag inte tolkade som en vanlig felsägning, utan det hela skedde med inlevelse 

för sin mamma. Den andra intervjuperson talade tvärsäkert om hennes dotter fast hon inte 

hade några döttrar, möjligen kan hon ha menat ett barnbarn. Detta skulle vara intressant att 

forska vidare i. 

 En annan sak som kom upp var att några intervjupersoner uttryckte att intresset för historia 

hade ökat med levnadsåldern och det skulle kunna relateras till den samhörighetskänsla med 

tidigare generationer som beskrivs i gerotranscendensteorin (Tornstam, 2010, s.302). Eller 

vad kan det bero på att intresset för historia ökar med levnadsåldern? 

 

Mina reflektioner 

Jönson & Magnuson (2001) kritiserar teorin och menar att den inte har lyckas bevisa någon 

gerotranscendent visdom och detta är en kritik som kommer ifrån flera håll. Då frågar jag mig 

om man kan bevisa en visdom? Kan man överhuvudtaget bevisa att man befinner sig i ett 

särskilt sinnestillstånd? Hur ska man kunna bevisa att man blir klokare av en viss erfarenhet? 

Klokhet och visdom tror jag är något som är mycket svårt att bevisa med evidens. 
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Gerotranscendens är ett mentalt tillstånd man kan gå in i som gammal, i större eller mindre 

grad. Andra mentala tillstånd är att gå in i meditation, att ha psykos, att känna ångest, att vara 

lycklig - kan vi verkligen bevisa dessa tillstånd? 

 Jag tror att det kan vara ett misstag att kalla gerotranscendens för visdom för då går den 

miste om sin neutralitet och den framstår istället som något idealt, något bättre än andra 

tillstånd man kan befinna sig i som äldre. Därför benämner jag det genomgående som ett 

tillstånd. Samtidigt håller jag med Jönson & Magnuson (2001) om att det bör betonas att 

teorin handlar om ett sätt som ålderdomen kan upplevas på och inte ett idealt sätt för 

upplevelsen av ålderdomen är ju som sagt så rik på variation. 

 Efter arbetet med den här uppsatsen känner jag mig inte mätt på vad ålderdomen kan 

innebära relaterat till teorin om gerotranscendens, utan snarare mer ”sug” av att grotta ner mig 

ännu mer i detta. Möjligen utvecklar jag gerotranscendensteorin eller egna teorier inom ämnet 

lite längre fram på livets vägar… 
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Bilaga 1 – Intervjuschema 
 
Bakgrundsfrågor: 
Hur gammal är du? 
Var kommer du ifrån? (vilken typ av samhälle) 
Var har du levt i livet? (kulturell bakgrund) 
Har du barn? 
Är du troende? (andlighet) 
Kan du berätta om dig själv och ditt liv i korta drag. 
Berätta kort om händelser som har påverkat dig starkt i livet, både positiva och negativa. 
 
Självuppfattning 
1. Hur såg du på dig själv och livet när du var yngre? 
 
2. Hur ser du på dig själv och livet idag?  
 
3. Tänkte du mycket på hur folk uppfattade dig när du var yngre? Hur ser du på det idag? 
 
4. Hur upplever du ensamhet?  
 
Tidsuppfattning 
5. Har du under de senaste åren märkt av någon skillnad i ditt sätt att uppfatta tiden? 
 
6. Hur ser du på din barndom idag? 
 
7. När jag säger universum och livets obesvarade frågor, vad tänker du på då? 
 
8. Hur ser du på framtiden? 
 
Sociala relationer: 
9. Vad betyder dina sociala relationer för dig? 
 
10. Ser du nån skillnad på dina relationer nu jämför med då du var yngre? 
 
11. Man har ju olika roller i livet – som dotter/son, maka/make, mamma/pappa, arbetsrollen, 
rollen som pensionärer, vilka roller har varit betydelsefulla för dig och hur ser du på det idag? 
 
12. Hur är din syn på materiella ting?  
 
Processfrågor:  
Hur? På vilket sätt? Berätta! Är detta något som har förändrats med åren? 
 
Avslut: 
Finns något mer som du vill ta upp som inte har lyfts fram under intervjun angående 
åldrande? 
 
TACK! 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  
 

Stockholm, maj 2012 
Informationsbrev om studien och intervjun 
 
Mitt namn är Elinor Lierud och jag studerar på socionomprogrammet med inriktning mot 
äldre vid Ersta Sköndal Högskola. Just nu skriver jag på min C-uppsats och inom ramen för 
denna vill jag intervjua äldre personer om deras upplevelse av ålderdomen. 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur äldre upplever sin ålderdom utifrån aspekterna tid, 
självuppfattning och relationer. Jag kommer utföra kvalitativa intervjuer med personer som är 
80 år eller äldre. Materialet från intervjuerna kommer sedan utgöra en del av min uppsats i 
form av olika citat från er äldre. Uppsatsen kommer även innehålla teorier kring att åldras 
utifrån ovanstående aspekter samt beskriva vilken tidigare forskning som finns på området. 
Därefter kommer allt material tolkas och analyseras. 
 
 
Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och kommer göras på en plats där du känner dig bekväm. 
Jag kommer spela in samtalet.   
 
Tid och plats för din intervju: 
…...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Ditt deltagande i intervjun är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet 
om du önskar. Dina svar kommer avidentifieras i min uppsats vilket innebär att du kommer 
vara anonym och att dina svar inte kan härledas till dig som person. Allt intervjumaterial 
kommer behandlas konfidentiellt och det är endast jag som student som kommer ha tillgång 
till  inspelningsmaterial. När uppsatsen är godkänd kommer allt inspelningsmaterial att 
förstöras. Den färdiga uppsatsen kommer sedan finnas tillgänglig på Ersta Sköndal Högskola. 
 
Om du önskar kommer du självklart få ett färdigt exemplar av uppsatsen. 
 
Vid intervjutillfället kommer jag be dig om ett skriftligt samtycke till deltagandet.   
 
Din tid och energi uppskattas mycket av mig!  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Elinor Lierud 
 
Kontaktuppgifter till mig 
Tel: 070-482 11 44 
E-post: elinor.lierud@student.esh.se 
 
Övrig information 
Huvudansvarig: Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för socialt arbete 
Kursansvariga: Emilia Forssell, Marie Nordfeldt och Anders Kassman 
Smågruppshandledare: Anne-Lie Vainik 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett  
 
Studiefokus: Äldres upplevelser av ålderdom utifrån aspekterna tid, självuppfattning och 
relationer. 
Huvudansvarig: Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för socialt arbete 
Kursansvariga: Emilia Forssell, Marie Nordfeldt och Anders Kassman 
Smågruppshandledare: Anne-Lie Vainik 
Uppsatsansvarig student: Elinor Lierud, elinor.lierud@student.esh.se 
Utbildning: Socionomprogrammet, med inriktning mot äldre. 
 
 
 
 
 
 

Maj 2012 
Samtyckesblankett 
 
Jag har informerats muntligt och skriftligt om studien samt om de rättigheter jag som 
deltagare har. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och 
utan vidare förklaring kan avbryta mitt deltagande.   
 
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien: 
 
 
Ort och datum …...................................................................................... 
 
 
Namnteckning …...................................................................................... 
 
 
Namnförtydligande …............................................................................... 
 


