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Sammanfattning/abstract 
 
 
Inledning: Det är viktigt att öka kunskapen om den växande samhällsgruppen 
individer som är 65 år och äldre enligt Stockholms läns landsting (2013). Studien 
har undersökt hur denna samhällsgrupp beskriver sina relationer till sin 
ursprungsfamilj.  
Frågeställningar: Hur beskriver äldre individer sina relationer till sin 
ursprungsfamilj retrospektivt? Vilka relationella erfarenheter framstår som 
signifikanta i deras berättelser?  
Metod: Studiens metodval är kvalitativ och datainsamlingen utgjordes av en 
ostrukturerad intervjuform. Totalt intervjuades 5 personer. 
Resultat: Resultatet redovisas utifrån olika tidsperioder samt tre teman som 
framkom i analysen: Barndom och uppväxttid, ung vuxen och identitetskap samt 
vuxenliv och autonomi. 
Diskussion: Relationen idag bygger på minnen när respondenterna blickar 
tillbaka på sina liv. Mamma beskrivs ha haft ett alltför stort inflytande under 
uppväxten och pappa beskrivs som viktig - framför allt längre upp i åldrarna. 
Banden till syskonen har oftast stärkts under vuxenlivet. Respondenterna 
beskriver också att de har hittat strategier att acceptera, förlåta och försonas med 
det liv de hittills har levt, i takt med ju äldre de har blivit, vilket överensstämmer 
väl med teorin om gerotrancendens (Tornstam, 2010 
Nyckelord: Äldre individer, 67-75 år, ursprungsfamilj, retrospektivt, relationer  
 
Introduction: It is important to increase awareness of the growing social group 
of individuals who are 65 years and older according to the Stockholm County 
Council (2013). This study has investigated how this social group describes their 
relationships with their family of origin. 
Research question: How to describe older individuals their relationships with 
their family of origin retrospectively? Which relational experience emerges as 
significant in their stories? 
Method: The study's methodological choices are qualitative and data collection 
was made up of unstructured interview form. Total interviewed 5 people. 
Results: The results reported from different time periods and three themes that 
emerged from the analysis: Childhood and adolescence , young adult and identity 
munity and adulthood and autonomy. 
Discussion: The relationship today is based on memories when respondents look 
back on their lives. Mom described having had too much influence during 
childhood and father is described as important - especially later age. Bands 
siblings usually have strengthened during adulthood. Respondents also describe 
that they have found strategies to accept, forgive and reconcile with the life they 
have lived so far - as the older they become, which agrees well with the theory of 
gerotrancendens ( Tornstam, 2010). 
Keywords: Older people, 67-75 years, family of origin, retrospectively, 
relationships 
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1 Inledning 

 
 
 

Medellivslängden och andelen äldre människor i samhället ökar ständigt enligt en 
studie gjord av Stockholms läns landsting (2013). I och med det har samhällets 
intresse, för hur våra äldre nära och kära mår i själen, också ökat. Snart kommer 
en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara 65 år och äldre. Med fler äldre kan vi 
räkna med att behovet av psykoterapi för äldre kommer att öka och svensk 
forskning inom området äldre individer är därför angeläget (Stockholms läns 
landsting, 2013). 
I en artikel menar Fasth (2012) att många äldre talar om barndomsminnen och 
gamla minnen som dyker upp allt oftare ju äldre de blir och de finner större värde 
och nöje i de små, vardagliga sakerna i livet (Josephson, 2013). Gerotranscendens 
kallas denna positiva åldringsprocess, som oftast inte blir märkbar förrän under 
andra halvan av livet. Man förändrar då sakta men säkert sin syn på tillvaron men 
också på sig själv. Många äldre kan glädjas åt de inre förändringar man tidigare 
undrat över och kunnat känna oro inför (Fasth, 2012). Men många äldre bär också 
enligt Fasth (2012) på smärtsamma minnen och en livshistoria med händelser som 
aldrig blivit lyssnade på (Fasth, 2012).  
I denna rapport fokuseras det på äldre människor och deras relationer till den 
familj de har vuxit upp med. Många människor har goda relationer med sin släkt 
sedan barnsben och andra tar avstånd till både släkten och familjen. Då det är 
viktigt att öka kunskapen om den samhällsgrupp individer som är 65 år och äldre, 
enligt Stockholms läns landsting (2013), och kunskapen är låg då det inte har 
gjorts mycket studier inom detta område, ökar behovet av att utforska äldre 
människors tankar och känslor kring bland annat ursprungsfamiljen. Det kan 
också vara viktigt att ta tillvara denna samhällsgrupps erfarenheter och visdom 
som de har tillförskaffat sig genom livserfarenhet. Den här rapporten kommer att 
undersöka hur äldre individer beskriver sina relationer till sin ursprungsfamilj 
retrospektivt samt vilka relationella erfarenheter som framstår som signifikanta i 
deras berättelser.  
 
 
 
2 Teoretisk bakgrund 

 
 
2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Följande teoretiska utgångspunkter uppfattas dels ha relevans för 
forskningsfrågan och dels för tolkningen av studiens resultat. 
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Psykodynamisk teori  
Freuds utvecklingsteori baseras på olika faser som barnet genomgår (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2002). Den oidipala perioden handlar om faderns 
introduktion i pojkens värld och Freud beskriver perioden som en uppgörelse 
mellan far och son och om vem modern tillhör (Sigrell, 2000). Resultatet av den 
oidipala situationen behöver dock inte ha en sexuell orientering, utan det kan vara 
att ha förmågan till intimitet, erotiska relationer och ömsesidighet. Den oidipala 
situationen kännetecknas också av ömsesidig romantik och idealisering 
(Holmqvist, R. 2007).  
 
De nya kvinnopsykologernas tankegångar innebär att flickornas och pojkarnas 
utveckling är olika redan från det att de föds (Freuds teori utgick helt från det 
manliga könet). Det relationella bandet mellan mor och dotter är ofta mycket 
starkt och pappa är oftast för långt borta känslomässigt för att kunna vara ett 
alternativ. I stället blir flickans situation sådan att hon inkluderar pappan utan att 
behöva överge mamman (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994).  I sin relation 
med pappan får flickan en berikad upplevelse av sig själv och hon kan se pappan 
som en relaterande individ vilket ger utrymme för en viss identifiering med 
honom. Pappan blir som ett stöd för flickan under hennes frigörelse. I 
kärnfamiljen blir det dock tydligt att pappa endast finns med som en avlägsen 
person och mamman får stå för både normer, uppfostran och känslomässig 
näring. Denna mer eller mindre faderslösa uppväxt gör att barn måste forma sin 
uppfattning om manligt och kvinnligt utifrån mammans föreställningar – såväl 
medvetna som omedvetna. Pappan kan också då idealiseras i sin frånvaro.  Att 
pappan är känslomässigt avlägsen försvårar barnets frigörelse från mamman och 
gör det svårare att skapa en egen identitet (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 
1994).  Finns pappan närvarande så hjälper han däremot flickan att modifiera sin 
uppfattning om den överdrivet dåliga bilden av mamman, som flickan har skapat 
och likaså den överdrivet goda bilden av pappan. Detta så att flickan kan förstå att 
gott och ont kan inrymmas hos båda föräldrarna. Pappan bekräftar också flickan i 
hennes begynnande heterosexuella intresse och hennes fantasier och 
föreställningar om vad en sådan relation skulle kunna innebära. Om pappan lyckas 
dåligt med sitt bekräftande av flickan så finns det en risk att flickan blir kvar i en 
ambivalent, men bunden och outvecklad relation till sin mamma (Fredelius, Klein 
Frithiof & Ursing, 1994). 
 
Eriksons utvecklingsteori 
Eriksons utvecklingsteori går ut på att människan utvecklas genom 8 olika faser. 
Varje fas kopplas till en viss ålder och varje fas innehar ett problem eller konflikt. 
Hur man sedan löser konflikterna i de olika faserna avgör hur människan 
fortsätter att utvecklas psykosocialt. Eriksons utvecklingsteori skiljer sig från andra 
teorier då Erikson anser att personutvecklingen pågår under hela livet. Efter 
Eriksons död lade hans fru till en nionde fas i teorin; Ålderdomsfasen 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002). 
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I Eriksons utvecklingsteori inträffar identitetsfasen någon gång under puberteten 
och tonåren (Erikson, 1985). Under denna fas får individen en ökad säkerhet 
beträffande det egna jaget och en känsla av tillhörighet beträffande till exempel en 
yrkeskarriär.  Den som inte upplever den ökade säkerheten kan enligt Erikssons 
utvecklingsteori i stället uppleva en förvirring om vem man egentligen är och vad 
man har för roll. Den grundläggande personlighetsstyrkan som är, enligt Erikson, 
knuten till säkerheten om det egna jaget är trohet. Den negativa patologiska 
motsatsen är således avvisandet (Erikson, 1985). 
Senare, som ung vuxen, utvecklas enligt Eriksons utvecklingsteori, en förmåga till 
intimitet och närhet där individen får uppleva och reglera en del av sitt liv 
tillsammans med en partner – oftast av motsatt kön. Misslyckas man med att 
utveckla sin förmåga till nära relationer kan individen i stället känna isolering och 
ensamhet. Den grundläggande personlighetsstyrkan är, enligt Erikson, kärleken 
och dess motsats förkastandet (Erikson, 1985).  
Enligt Eriksons utvecklingsteori så uppträder ett fundamentalt accepterande av att 
det egna livet har varit meningsfullt och givande i precis den formen livet råkat få. 
Individerna upplever ofta att pusselbitarna ramlar på plats. Man upplever helhet 
och meningsfullhet i det liv som man passerat. Om man däremot inte uppnår 
känslan av meningsfullhet och jag-sammanhang känner man förtvivlan och 
fruktan inför döden. Erikson talar vidare om att visdomen är den grundläggande 
personlighetsstyrkan och avsmaken och föraktet dess negativa patologiska motpol 
(Erikson, 1985).  
 
Gerotranscendens 
Teorin om gerotranscendens sträcker sig längre än andra utvecklingsmodeller. I 
likhet med Eriksons utvecklingsteori så betraktas åldrandet som en 
utvecklingsprocess som kan resultera i ett kvalitativt högre mognadsstadium. 
Gerotranscendensutvecklingen innebär en framåt och utåtriktad process men som 
också innefattar omdefinitioner av verkligheten (Tornstam, 2010).  
Gerotranscendens innebär en existentiell vidgning och gränsöverskridande av 
tillvaron och dess förlopp, ett saktmod och en ödmjukhet samt en tacksamhet 
inför vad livet har bjudit på (Tornstam, 2010).  Individer har också under 
vuxenlivet en förmåga att kunna flytta över emotioner från en människa till en 
annan. Behovet av det ökar oftast i den medelålders vuxna individens liv i 
samband med att föräldrar dör, barn växer upp och flyttar hemifrån menar 
Tornstam (2010).   
 
Systemteori 
Systemteori är ett samlingsbegrepp för flera olika teorier som har sitt ursprung i 
cybernetiken, det vill säga vetenskapen om styrning och reglering av system. I ett 
systemteoretiskt sammanhang kan inga delar betraktas som isolerade från helheten 
och helheten kan heller inte betraktas som isolerad från delarna. Den enskilda 
familjemedlemmen är ett avgränsat system med egna processer. Familjen utgörs 
av relationerna mellan dess medlemmar och familjesystemet ingår sedan i ett 
större sammanhang som en del av det övriga samhället (Schjödt & Egeland, 



  
6 (26) 

 

 

1994). Liksom Eriksons utvecklingsfas för individer så är familjens livscykel 
indelad i olika stadier kopplat till olika svårigheter som familjen måste gå igenom 
beskriver Schjödt och Egeland (1994). För att till exempel kunna lämna sin 
ursprungsfamilj är det viktigt att man känner att man kan klara sig på egen hand. 
En central del i det är den egna identiteten. Individuationsprocessen bör ha nått så 
långt att individen kan se på sig själv som en självständig individ som är redo för 
att frigöra sig från sina föräldrar (Schjödt & Egeland, 1994). Hur man relaterar till 
sin ursprungsfamilj har sedan en stor betydelse för till exempel valet av den egna 
partnern. Vissa gifter sig för att komma bort från sin ursprungsfamilj utan att 
förhållandena till andra familjemedlemmar har utretts. En del tar med sig olösta 
konflikter från sin ursprungsfamilj och lever ut dem i den nya familjen. 
Flergenerationsproblem präglas av dolda koalitioner med en lång historia bakåt 
(Schjödt & Egeland, 1994). I det senare familjelivet definieras nya relationer och 
roller och föräldrar kan bli far- och morföräldrar enligt Schjödt och Egeland 
(1994). När föräldrarna börjar bli äldre tvingas de att anpassa sig efter det faktum 
att livet går mot sitt slut. Efter närståendes dödsfall kommer sorgearbete och ofta 
ser man att storfamiljer i sådana faser återigen kan knytas tätare (Schjödt & 
Egeland, 1994).  Beträffande gränser runt familjer som helhet och som subsystem 
så handlar en viktig gräns om familjens relationer med föräldrarnas 
ursprungsfamiljer menar Mats Lundsbye (2010). Någon av föräldrarna kan vara 
insnärjd i sin ursprungsfamilj och fylla en viktig homeostatisk funktion i far- och 
morföräldrarnas make-maka-subsystem. De kan fastna i konflikter som 
representanter för sina ursprungsfamiljer. När dessa olösta konflikter rinner över 
från makarnas subsystem till föräldrasubsystemet kan också ett eller flera barn i 
tredje generationen bli symtombärare i sin familjestruktur (Lundsbye, 2010). 
 
 
 
3 Tidigare forskning 
Det finns flera studier som är gjorda på äldre människor och betydelsen av social 
samvaro. Däremot har ingen studie hittats som har undersökt hur äldre individer 
beskriver sina relationer till sina ursprungsfamiljer retrospektivt samt vilka olika 
relationella erfarenheter de har.  
Familjen berörs i flera studier och att äldre människor stärks av att vara sociala 
med sin familj. Här har två empiriska studier valts. Delar av dessa studier har 
ansetts ha relevans för den här studien. En av de två är från 1991 och har 
undersökt själva innehållet i gerotranscendensteorin – sett från ett 
inifrånperspektiv. Den andra studien är polsk och är från 2012. Den har 
undersökt berättelser om relationer till föräldrar utifrån medelålders vuxna och 
äldre individers perspektiv.  
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3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
1991 påbörjades en kvalitativ studie med svenska män och kvinnor. I studien 
ingick sammanlagt 50 personer.  Syftet med studien var att utifrån ett 
inifrånperspektiv kunna beskriva de förändringar i människans livsperspektiv som 
teorin om gerotrascendens innebär. Resultatet av studien var att själva 
gerotrancendensen kan beskrivas som förändringar i tre olika huvudteman. Det 
första temat är den kosmiska dimensionen. Detta tema tar upp tid och 
barndomen. Här menar studien att definitionen av tid förändras och gränserna 
mellan nutid och dåtid inte längre är lika tydliga. Det i sin tur innebär att äldre 
människor oftare går tillbaka till barndomsupplevelser och gör omtolkningar av 
barndomen. Samma tema berör också förhållandet till tidigare generationer. När 
individer blir äldre uppfattar de sig snarare som en länk i en generation än som 
ensam individ. De andra två huvudtemana handlar om jaget samt personliga och 
sociala relationer. Under jagets tema tas bland annat egointegriteten upp. Här 
jämför man resultatet med Eriksons åttonde utvecklingssteg. Här bejakas och 
accepteras livet som det blev och alla pusselbitar faller på plats. Individen 
upplever sammanhang i livet och finner mening. Detta är en punkt i livet där man 
kan komma in i en lugn och positiv kontemplativ ensamhet. I det tredje temat tas 
bland annat transcendent vardagsvisdom upp. Studien menar att den äldre 
människan är mindre benägen att döma och fördöma. Ofta visar man ett mer 
nyanserat sätt att tänka och man blir mer tolerant och vidsynt enligt hemsidan 
Gerotranscendence – A Developmental Theory of Positive Aging, (2005).  
 
I en polsk studie från 2012 berättar vuxna individer om relationer till sina 
föräldrar. Studien är baserad på både kvantitativa undersökningar samt kvalitativa 
analyser. Studiens syfte var att analysera den identitetskapande processen i en 
människas liv. Två olika åldersgrupper studerades; En grupp med 20 kvinnor och 
10 män i åldrarna 30-45 år och en grupp med deltagare mellan 50 och 80 år samt 
med minst ett eget barn över 18 år. Samtliga individer uppmanades att berätta om 
sina föräldrar. Resultatet av studien visade att berättelserna från deltagarna som 
var mellan 50 och 80 år hade sitt fokus på ett historiskt sammanhang, ett 
idealiserande av barndomen och en positiv inställning till barndomsminnen. När 
resultaten mellan de två åldersgrupperna jämfördes konstaterades att den äldre 
gruppens berättelser mer tenderade att följas åt av tiden samt att också en parallell 
process hade skett i form av förflyttning från ett egocentrerat berättande till ett 
mer icke egocentrerat perspektiv (Budziszewska & Dryll, 2012).   
 
 
 
3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
I en C-uppsats, gjord vid Luleå tekniska universitet, beskriver Isaksson och 
Selberg (2010) teorin om geotranscendens och betydelsen i omvårdnad i en 
litteraturstudie. Syftet med studien var att ta reda på hur geotranscendens beskrivs 
i litteraturen. Resultatet av denna studie belyste vikten av att vårdpersonal ser 
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tecken på geotranscendens som ett normalt åldrande samt som en process där 
fortfarande äldre utvecklas.  
 
I en studie fick Socialstyrelsen uppdraget att skapa vägledning för verksamheter 
inom vård och omsorg för att öka stödet till äldre människor med psykisk ohälsa. 
Rapportens syfte var att sprida kunskaper och erfarenheter av psykologiska 
gruppbehandlingar för äldre. I gruppsamtalen arbetades bland annat med olika 
teman som kom upp under sessionerna. Exempel på sådana teman kunde vara att 
bli äldre och långsammare, att vara rädd för sjukdomstillstånd, oron för att bli 
beroende av andra, uppväxt och hur barn uppfostrades på 30- och 40-talet, nära 
relationer i ursprungsfamiljen och nutid samt syskonrelationer etc (Stockholms 
läns landsting, 2013). 
Eftersom Sveriges befolkning av äldre ökar så har också intresset för forskning 
inom denna grupp ökat menar Stockholms läns landsting (2013).  
 
 
 
4 Frågeställningar 
Hur beskriver äldre individer sina relationer till sin ursprungsfamilj retrospektivt? 
Vilka relationella erfarenheter framstår som signifikanta i deras berättelser?  
 
 
 
5 Metod 
Metoden som har använts är kvalitativ. Valet av metod bygger på syftet med 
studien som har varit att öka förståelsen av innebörd och mening relaterat till 
frågeställningarna. I enlighet med de egenskaper som är lämpliga att studera med 
en kvalitativ metod har denna studie varit kontextberoende, föränderlig och 
subjektiv. Mänskliga upplevelser har sällan en linjär kausalitet, utan olika saker 
påverkar varandra ömsesidigt. De kan också vara beroende av sitt sammanhang 
och i enlighet med den hermeneutiska cirkeln går det inte att förstå någonting om 
vi inte har ett sammanhang och omvänt tolkas sammanhanget utifrån vad som 
händer däri (Langemar, 2008).   Begreppet förståelse härrör från den 
hermeneutiska vetenskapstraditionen. Förståelse uppnås genom tolkning och 
själva tolkningsprocessen fungerar enligt den hermeneutiska cirkeln så att det sker 
en pendling mellan delarna och helheten. Förståelse och tolkning är centrala 
begrepp för den kvalitativa metoden som har använts.  Enligt den hermeneutiska 
cirkeln finns det inte i kvalitativ metod en naturlig avgränsning där en 
undersökning börjar och slutar utan forskningsprocessen kommer att vara cirkulär 
där olika moment kommer att kunna pågå parallellt (Langemar, 2008).  
 
Undersökningens design kan beskrivas som en ostrukturerad intervju som i detta 
fall bygger på helt öppna samtal kring studiens frågeställningar, med fem stycken 
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undersökningsdeltagare (Langemar, 2008). Denna studie kommer inte att kunna 
lägga grunden till att bygga en allmän teori och resultatet kommer heller inte att 
kunna generaliseras till ett bredare fält. 
 
 
 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Urvalet av undersökningspersoner har skett genom ett bekvämlighetsurval. Inom 
ramen för bekvämlighetsurvalet förekommer dels personer från en i Stockholm 
verksam organisation, Äldrekontakt, och dels från personer som funnits 
tillgängliga genom bekantas bekanta. Således har ingen av intervjupersonerna varit 
känd för författaren. Undersökningspersonerna har bestått av sammanlagt fem 
personer varav en man och fyra kvinnor, samtliga i åldersspannet 68-75 år. 
Samtliga personer är bosatta i Storstockholm. Skälet till att datainsamlingen har 
skett på ovanstående sätt är att författaren till uppsatsen är bosatt i Storstockholm 
och att ovanstående personer har funnits att tillgå. 
 
 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Data i form av intervjuer med fem äldre personer, 68-75 år, har samlats in. Syftet 
med studien har varit att undersöka hur äldre individer beskriver sina relationer till 
sin ursprungsfamilj retrospektivt samt vilka relationella erfarenheter som framstår 
som signifikanta i deras berättelser. För att uppnå en djupare förståelse och 
komma nära intervjupersonernas upplevelser har en ostrukturerad intervjumetod 
valts där intervjupersonerna har kunnat tala fritt om sina upplevelser. Det har varit 
särskilt viktigt att lyssna nogsamt på vad respondenterna har berättat för att ha 
kunnat försöka förstå och följa upp den information som har kommit fram. Varje 
intervju har inletts med en kort introduktion om undersökningen såsom 
intervjuns innehåll och hur den utformas och kommer att gå till. Introduktionen 
har innehållit själva syftet med undersökningen, etiska aspekter såsom vad 
materialet ska användas till och av vem, konfidentialitet och att respondenten har 
rätt att avbryta eller inte alls svara på frågor. Dessutom har intervjuaren beskrivit 
hur informationen om resultatet av undersökningen kommer att ges. 
Respondenterna har också fått möjlighet att ställa frågor innan själva intervjun 
och inspelningen har börjat. Då en ostrukturerad design har använts har 
respondenterna också fått förklarat vad det innebär. Inledningsvis har intervjuaren 
ritat upp en livslinje där respondenterna har fått fylla i några årtal som de har 
ansett varit av vikt. På så sätt har respondenterna kommit igång med sitt 
berättande och intervjuaren har kunnat följa upp med öppna frågor och 
följdfrågor. Ett exempel på en följdfråga som intervjuaren har ställt är ” Hur blev 
det för dig när du fick syskon…” eller ”Hur menar du då..?”. Intervjuaren har 
också i samtalet, när det flutit på, kunnat bekräfta respondenterna genom 
kroppsspråk. På det sättet har intervjun blivit mer explorativ då de aspekter som 
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har varit viktiga för respondenten lätt har kommit fram.  Intervjuaren har inte 
styrt samtalet utan varit följsam i det som intervjupersonerna har valt att själva 
berätta. Innan intervjuerna har avslutats så har intervjuaren bett om att få 
återkomma till respondenterna om det skulle behövas. Intervjuaren har också 
lämnat sitt telefonnummer och mailadress om respondenterna har haft något 
behov att tillägga något till intervjun.  Inga uppföljningar har dock varken gjorts 
eller behövt göras. Varje intervju har varit 60-90 minuter långa och har 
transkriberats av intervjuaren i nära anslutning till intervjuns genomförande.  
 
 
 
5.3 Bearbetningsmetoder 
Samtliga intervjuer har transkriberats och delar av innehållet i intervjuerna har 
presenterats i citaten.  För att bearbeta det insamlade materialet har tematisk 
analys använts. Författaren till rapporten har intervjuat, transkriberat och 
analyserat materialet. Enligt Langemar (2008) används en tematisk analysmetod 
för att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial som i detta fall är data från 
intervjuer. Data struktureras utifrån teman som antingen, enligt Langemar (2008), 
är förutbestämda eller som utarbetas utifrån det insamlade materialet.  
Efter det att materialet har transkriberats till text har materialet lästs i sin helhet ett 
flertal gånger. Nyckelord har tagits ut ur den transkriberade texten. Dessa 
nyckelord har varit relevanta för frågeställningarna.  Exempel på nyckelord har 
varit: livserfarenhet, krig, mamma sträng, pappa snäll, starka kvinnor, mor- och 
farföräldrar, syskon, utbildning, yrke etc. Nyckelorden har sorterats utifrån olika 
preliminära teman. Exempel på sådana teman har varit: barndom, identitet 
autonomi etc. Därefter har texten bearbetats igen och det som har varit relevant 
för temat har skrivits ner. En slutgiltig benämning av varje tema har valts samt en 
indelning i olika tidsperioder har skett utifrån teorin. Materialet har sammanfattats 
med egna ord och har belysts med respondenternas citat.  Resultatet har 
sammanfattats. 
 
 
 
5.4 Genomförande 
Intervjuaren har deltagit i en ”onsdagsträff” på organisationen för äldre 
människor i centrala Stockholm för att informera om studien. De som har blivit 
intresserade av att delta har anmält, vid samma tillfälle, sitt intresse direkt till 
intervjuaren. Intervjupersonerna har sedan kontaktats per telefon då de också har 
givit samtycke till intervjuerna. Vid samma tillfälle har intervjupersonerna 
informerats om ramarna kring intervjuerna. Sedan har intervjupersonerna 
kontaktats ytterligare en gång då plats och tid har bekräftats. De intervjupersoner 
som inte har ingått i organisationen för äldre människor har kontaktats på samma 
vis men första kontakten har föregåtts av en bekants bekant som har tillfrågat 
intervjupersonerna om de har velat delta i studien.   



  

11 
(26) 

 

 

Intervjuerna har föregåtts av en provintervju med, för författaren, en bekant 
person. Innan intervjuerna sedan har påbörjats informerades intervjupersonerna 
ytterligare en gång om ramarna för intervjun, det vill säga att intervjuaren har 
tystnadsplikt och att materialet endast kommer att användas i utbildningens syfte. 
De har vidare informerats om att de, när som helst, under intervjuns gång har 
kunnat avbryta intervjun. Intervjuaren har också lämnat sitt telefonnummer och 
sin mailadress om de i efterhand har velat tillägga eller fråga något.  
Därefter har kvalitativa ostrukturerade intervjuer genomförts med fem äldre 
människor som samtliga är bosatta i Storstockholm. Två av intervjuerna har skett i 
intervjupersonernas hem. Två av intervjuerna har ägt rum i en psykoterapilokal i 
centrala Stockholm och en av intervjuerna har ägt rum i en psykoterapilokal i 
Stockholms utkant. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av en 
mobiltelefon. Anteckningar har förts under intervjun och intervjuaren har använt 
sig av en livslinje som stöd i själva samtalet. Varje intervju har begränsats till 60-90 
minuter. 
 
 
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
I enlighet med forskningsetiska regler, SFS 2003:460, framgår i andra paragrafen 
att etikprövning inte krävs vid arbete som utförs inom ramen för en 
högskoleutbildning som utförs på grundnivå eller avancerad nivå. Etiska riktlinjer 
inom psykologisk forskning i Sverige utarbetas av Vetenskapsrådet (2011). 
Riktlinjerna utgår från två grundläggande aspekter; forskningskravet och 
individskyddskravet. Forskningskravet innebär att allmänheten har rätt att 
förvänta sig att den forskning som bedrivs är till nytta för samhället. 
Individskyddskravet innebär att forskning inte får innebära att individer utsätts för 
psykisk eller fysisk kränkning samt otillbörlig insyn i privatlivet. 
Individskyddskravet finns i fyra huvudkrav: information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Organisationen för äldre personer i Stockholm har 
givit tillåtelse att informera om studien på en av deras onsdagsträffar och övriga 
intervjupersoner har själva gett sitt samtycke och låtit sig bli informerade av dels 
bekantas bekanta samt av intervjuaren själv.  
 
 
 
7 Resultat 
Resultatet redovisas utifrån de teman och olika tidsperioder som är relevanta till 
uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur äldre individer beskriver 
sina relationer till sin ursprungsfamilj retrospektivt samt vilka relationella 
erfarenheter som framstår som signifikanta i deras berättelser.  
Teman och tidsperioder är: Barndom och uppväxttid, Ung vuxen och identitetskap, 
Vuxenliv och autonomi. 
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Figur 1: Förtydligande av studiens frågeställningar. 
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7.1 Relationen till och erfarenheter av ursprungsfamiljen 
            Barndom- och uppväxttiden 
Mamma beskrivs ha påverkat respondenterna under uppväxttiden i egenskap av 
att ha varit den vuxna personen som har varit närvarande i hemmet och som har 
haft huvudansvaret för familj, barnuppfostran och hem men också för sociala 
kontakter rörande familjelivet. Flera beskriver relationen som att den har varit 
ansträngd och spänd samt att mamma har varit sträng och bestämmande. 
Respondenterna menar att det har bidragit till en oro och otrygghet i hemmet. 
Samtidigt beskrivs också relationen med mamma som att mamma har haft höga 
ambitioner för sig själv och barnen. Det har funnits en vilja att förändra den 
livssituation som har rått under respondenternas barndom.  Detta har mamma 
bland annat visat genom att hon har haft en egen vilja att förkovra sig på olika sätt 
samt att utbilda sig. Den spända relationen med mamma har funnits kvar genom 
hela livet eller endast under uppväxttiden men att försoning sedan har skett i 
vuxen ålder.  
En viktig aspekt för respondenterana som ofta nämns är att mamma på olika sätt 
har visat en otillfredsställelse med det liv som hon har levt. Det tycks ha påverkat 
respondenterna till att ha fått en egen motivation så att respondenterna tidigt har 
velat frigöra sig samt tidigt har skaffat sig en utbildning eller ett arbete. Att 
mamma har varit sträng nämns ofta och tar stor plats i respondenternas minne, på 
så vi tycks det vara signifikant för respondenterna. Då relationen till mamma 
också beskrivs som att den har varit orolig på något sätt fanns det  respondenter 
som menade att mamma troligtvis har lidit av det som vi idag kallar för psykisk 
ohälsa och detta har på olika sätt påverkat respondenterna i negativ riktning. En 
kontinuerlig reflektion är hur respondenterna beskriver att de har saknat ett lugn 
hemma som har varit tillförlitligt. Med det menas att man har saknat en vardaglig 
trygghet i hemmet. Det har visat sig ha haft en negativ påverkan på 
respondenternas barndom.  
 

Morsan var hemma med oss alla barn.  Hon var duktig och kandiderade senare till 
riksdagen och hade sig. Hon var politiskt engagerad. 
 
Min mamma var hemmafru och det var mysigt när jag var liten. Fast mamma ville väl 
ut mer, hon tyckte nog att hon var lite instängd, hon ville ha mycket social kontakt.  
Mamma var långt före sin tid på många sätt. 

 
Jag var rädd för min mamma när jag var liten. Jag var rädd för att få stryk. 
 
På lördagarna så möttes mamma och jag efter hennes arbete och då köpte vi godis. Vi 
åkte på semester en vecka per år – på pensionat. Då fick jag lära mig hur man uppför 
sig i en sådan miljö. 
  
Morsan lät oss ungar jobba på gården. Hon gled undan. Hon var mest intresserad av 
att synas och höras – hon var lite hysteriskt lagd. 
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Mamma var rastlös och vi fick flytta mycket. Det blev ibland hetsiga diskussioner 
hemma – men jag visste ju att det alltid gick över. 

 
Samtliga respondenter har vuxit upp under andra världskriget och deras pappor 
har legat ute i kriget och har varit borta långa perioder från hemmet. Efter 
krigsslutet beskrivs relationen med pappa återkommande som att pappa har haft 
rollen som familjeförsörjare och har inte varit speciellt mycket närvarande i 
respondenternas uppväxt. Relationen med pappa under uppväxttiden minns 
respondenterna ändå som att de har blivit bekräftade av sin pappa socialt och som 
individer. Respondenterna minns pappa som en vuxen person som man inte har 
känt så väl under uppväxttiden utan snarare en person som man har sett upp till 
och idealiserat. Att ha sett upp till pappa och den roll han har haft i familjen är 
signifikant för samtliga respondenter då detta påstående återkommer flera gånger 
under intervjun. Det har också påverkat respondenterna längre fram i livet till 
exempel när det har gällt yrkesval och det sociala livet utanför familjen. Samtidigt 
minns respondenterna att pappa har varit en snäll, varm och kärleksfull person 
samt någon som de har tyckt om och har hyst stor respekt för. Respondenterna 
återkommer till att pappa har varit den förälder som har levt ett liv utanför 
hemmet. I pappans sociala liv så har respondenterna inte ingått utan papporna har 
haft egna fritidsintressen eller har umgåtts med arbetskamrater också utanför 
arbetet. Respondenterna förklarar att de har upplevt pappas liv på det sättet för att 
de själva inte har känt till så mycket av pappas värld utanför hemmet. När det har 
gällt själva hemmet så beskriver tydligt respondenterna att pappa inte har haft så 
mycket att säga till om.  
 

Pappa gillade det mesta jag gjorde. Han var social och det är ju jag också.  
 
Far var en väldigt rejäl karl, han ville att rätt skulle vara rätt. Det har jag också 
anammat. 
 
Pappa var väldigt snäll och honom har jag stått väldigt nära i stora delar av livet. Jag 
såg upp till hela pappas familj. 
 
Pappa var med i kriget så honom såg jag inte så mycket av när jag var liten. Sedan 
fick han en chefsposition på arbetet men hade inget att säga till om hemma.  

 
 
Signifikant för respondenterna som har syskon är att de har tagit mycket ansvar 
för sina syskon under tiden när de har vuxit upp och att relationen till syskonen 
har varit kärleksfull och ansvarsfull på ett positivt sätt under uppväxttiden. 
 
 

Jag var äldst och tog ansvar för mina syskon. Det gör jag på sätt och vis fortfarande. 
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Min bror blev sjuk som ung och honom har jag tagit hand om ända tills han dog. 
 
 
Far- och morföräldrarna beskrivs som att de har varit viktiga under uppväxten. 
Dessa relationer har stått för en grundtrygghet som respondenterna har saknat i 
relationen till föräldrarna under barndomen. Relationerna till den äldre 
generationen har upplevts som mer stabil än föräldrarnas då respondenternas 
pappor inte har varit så mycket närvarande under uppväxttiden samt att 
mammorna inte alltid har räckt till. På så vis har far- och morföräldrarna fungerat 
som extra föräldrar. Relationerna till far- och morföräldrar har varit varma, 
kärleksfulla och bekräftande på ett lugnt och behagligt sätt och detta kan således 
bedömas vara signifikant för respondenterna då detta nämns flera gånger. 
Respondenterna beskriver hur de har fått lära sig olika saker av far- och 
morföräldrarna. De har fått lov att delta i vardagliga sysslor men även i 
yrkesrelaterade sysslor redan som små. Den nära relationen med far- och 
morföräldrarna har påverkat respondenterna till att ha fått en trygghet under 
uppväxten.  
 

Mormor och morfar var alltid snälla. Jag var hos dem när mamma och pappa var 
borta. Det var där jag lärde mig att sy och sådär. Mormor var hemmafru och hos henne 
fick jag lära mig att baka kakor. Morfar hade ett skrädderi – hos honom fick jag lära 
mig att sy i knappar. 

 
Jag får ofta höra att jag är dominant och det var ju farmor och hela släkten på pappas 
tid också och det är ju både positivt och negativt. 

 
Morfar blev väldigt betydelsefull för mig. Jag gick till hans arbete efter skolan och fick 
vara med honom på jobbet och lära mig massor av saker. Han bodde hemma hos oss 
och var den som bestämde hemma. Han lärde mig alla traditioner och vi gjorde stora 
julbord. Jag blev lite uppfostrad på morfars villkor och fick lära mig det som morfar 
tyckte var roligt.  

 
Farmor var mycket sträng och skulle ha saker och ting på speciella sätt. Det var 
ordning och reda men på ett varmt sätt. Farmor var dominant men också smart och 
intellektuell. Jag har nog en hel del egenskaper efter henne och hela pappas familj.  

 
 
 
7.2 Relationen till och erfarenheter av ursprungsfamiljen  
 Ung vuxen och identitesskapande 
Själva flytten från barndomshemmet tyckts ha skett relativt odramatiskt då den 
har skett på grund av studier eller arbete. Signifikant för respondenterna är dock 
den tidiga längtan efter att komma hemifrån och självständighet då 
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respondenterna återkommer till detta kontinuerligt under intervjun.  
 

Längtan efter självständighet fanns och att tjäna egna pengar. Det bara var så – man 
ville försörja sig själv.  

 
Respondenterna beskriver att de inte har velat identifiera sig själva eller sina 
partners med mamma då de har lärt känna sidor hos mamma som de inte har 
tyckt om. De upplever att mamma har varit otillfredsställd med sin roll i hemmet 
och mammas otillfredsställhet har resulterat och påverkat respondenterna på olika 
negativa sätt. Signifikant är, då det återkommer flera gånger under intervjuerna, att 
de har känt av en otrygghet i hemmet som har varit ett resultat av mammas 
livssituation. Mammas ständiga närvaro har blivit detsamma som att hon har varit 
med och bestämt allt. Det har inte getts så mycket utrymme för egna beslut för 
respondenterna. Relationen har varit spänd med mamma – speciellt för de 
kvinnliga respondenterna. Det har gjort att respekten för mamma under tiden 
som ung vuxen har avtagit. 
 

Mamma var sträng och bestämde allt – hon var hemsk. 
 

Jag vill inte vara som mamma. 
 
Ingen av de längre relationerna jag har haft, har varit med någon som är lik min 
mamma. Eller – det skulle vara min första fru, kanske. 
 

Genomgående under intervjun beskriver respondenterna hur de har sett upp till 
pappa och hur de har velat efterlikna honom. Pappa beskrivs som ha varit snäll 
och kärleksfull. Pappa beskrivs också som att han har varit tillitsfull och trygg 
under tiden när respondenterna har varit unga vuxna.  Det beskrivs som något 
som har varit centralt i relationen med pappa längre upp i åldrarna. Vidare minns 
flertalet respondenter att de har blivit bekräftade av pappa i sina tidiga val som 
unga vuxna och att de också har blivit stöttade i att ta egna beslut. Detta kan till 
exempel ha gällt såväl det första valet av partner som vägen till ett framtida 
yrkesliv.  Respondenterna beskriver kontinuerligt under intervjun att det har varit 
en mindre spänd relation med pappa än med mamma. De har respekterat pappa 
och har sett honom som den mera utåtriktade föräldern. Pappas liv utanför 
hemmet har inte respondenterna känt till i någon större mening men det har 
skapat fantasier hos respondenterna om något som har varit positivt i livet men 
som mamma inte har haft tillgång till. Respondenterna beskriver att de också har 
sett pappa som ansvarsfull och behövd utanför hemmet. Signifikant för 
respondenterna är att de har idealiserat pappa och har velat identifiera sig med 
honom under tiden som unga vuxna. Respondenterna beskriver att de har 
påverkats av sin pappa och att de har egenskaper som de direkt kan identifiera sig 
med. Exempel på sådana egenskaper är att vara social utanför hemmet, att ha ett 
lustfyllt sätt, att vara snäll och tillitsfull samt egenskaper som är yrkesrelaterade. 
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Jag har nog valt att bli lite mer som pappa. Han var social och spelade teater i en 
teatergrupp. Han var inte så sträng och tyckte om det jag gjorde. 
 
Farsan hade gården och var både polis och militär. Han var behövd och var en rejäl 
karl. Jag såg nog upp till pappa och märkte att han var omtyckt av andra.  Jag ville 
bort från gården och ville utbilda mig. Jag hade lyssnat många gånger på farsan och 
hans kollegor och förstod tidigt att hans värld utanför gården var mycket mer attraktiv 
för mig än att stanna kvar och ärva samt driva gården. Jag gillade lumpen och trivdes 
med att leva under enkla omständigheter. Det var inte svårt för mig då det var under 
fattiga omständigheter jag växte upp.  

 
Jag är lik pappa och hans släkte. Pappa tyckte jag skulle välja själv i livet. Vi hade 
en väldigt speciell och nära relation som var mycket fin. 

 
Pappa var lugn och inte så högljudd som mamma. 

 
Far och morföräldrarna beskrivs som viktiga för respondenterna. Dessa relationer 
har betytt mycket och har varit varma och kärleksfulla framför allt under 
barndomen och uppväxttiden. Senare under perioden när respondenterna har 
flyttat från barndomshemmet och har varit på väg in i vuxenlivet har far- och 
morföräldrarna blivit gamla och ibland sjuka. Den direkta kontakten och 
relationen mellan respondenter och far- och morföräldrar beskrivs som att den 
har förändrats under perioden som ung vuxen. Respondenterna har fått uppleva 
far- och morföräldrarnas ålderdom och vissa minns att relationen med far- och 
morföräldrarna har varit en jobbig period. De har upplevt och sett sina far- och 
morföräldrar bli allt mer skröpliga men respondenterna framhåller att kärleken till 
far- och morföräldrarna även under denna tidsperiod har varit stark. 
Respondenterna minns att de som unga vuxna har insett att far- och 
morföräldrarna som har betytt så mycket för dem inte längre har varit samma 
personer. Då far- och morföräldrarna så småningom har avlidit så har flera av 
respondenterna upplevt och känt sorg. Flera av de intervjuade ser ett identitetskap 
med far- och morföräldrarna. Respondenterna beskriver att de tydligt kan se en 
koppling till bland annat sitt yrkesval och sina far- och morföräldrar. 
 

Min första utbildning var på tillskärarakademin i Stockholm och sedan fortsatte jag 
med både mode och -aktrisutbildningen i Köpenhamn.  Det var ingen slump att jag 
gick där utan det hade varit med mig ända sedan jag satt med morfar och sydde i 
knappar på hans skrädderi när jag var riktigt liten. 

 
Mormor och morfar dog innan jag hann växa upp. Jag saknar dem. 

 
Morfar har jobbat i restaurangbranschen i hela sitt liv. Jag fick lära mig alla årets 
mattraditioner av honom. Julbord är jag duktig på – det har jag lärt mig av morfar.  
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Utbildning var en självklarhet för mig – det fick jag höra av farmor och farfar redan 
när jag var liten. 

 
 
 
7.3   Relationen till och erfarenheter av ursprungsfamiljen  

Vuxenliv och autonomi 
Relationen med mamma under vuxenlivet har varierat bland respondenterna. 
Flera berättar om hur mamma även under respondenternas vuxna ålder har 
försökt att bestämma över deras liv på olika sätt. Ett möjligt sätt för några av 
respondenterna har varit att till exempel som vuxna flytta långt bort från 
barndomshemmet och distanserat sig från mamma. De har undvikit att bli 
avvisade som vuxna på ett liknande sätt som de har upplevt under barndomen. 
Det beskrivs att mamma har kunnat vara gränslös i samband med att 
respondenterna har fått egna barn. Gränslösheten har påverkat respondenterna till 
att de har fått lära sig att ha ett speciellt förhållningssätt till mamma för att ha 
kunnat behålla en relation till mamma i vuxen ålder. Samtidigt har mamma också 
bidragit till många roliga upplevelser i respondenternas vuxenliv.  Relationen till 
mamma och påverkan av henne i respondenternas vuxna liv har varierat mycket 
och respondenterna har en ambivalent inställning till hennes påverkan under 
vuxenåldern. Signifikant är dock att de har tagit hand om sina föräldrar under 
deras ålderdom.  
 

Under mitt vuxna liv har jag nog fått hålla tillbaka lite när jag var med mamma. 
 
Mamma var olycklig efter allt som hänt i hennes liv. Hon ville aldrig ha mig. Hon 
hotade mig med att begå självmord och jag sa inte ifrån förrän långt upp i vuxen ålder. 
När mamma dog hade vi hunnit försonats 3 månader tidigare. Det är skönt. 

 
Jag hjälpte morsan en del när hon blev gammal. 

 
Mamma kunde bara rusa in till mig fast att jag kanske precis skulle lägga barnen. 
Hon tog ingen hänsyn. 

 
Min mamma skulle bestämma fortfarande – om hon fick. Min bror och jag hjälps åt 
nu att ta hand om henne. 

 
Relationen med pappa beskrivs som att respondenterna har delat sitt vuxna liv 
med pappa på olika sätt. Flera beskriver pappa som en social individ även under 
respondenternas vuxenliv men också en individ som har arbetat hårt och 
respondenterna förknippar den vuxna relationen till pappa med att de har 
presterat inom yrkeslivet. Flera av respondenterna har valt att gå i samma 
yrkesmässiga fotspår och har också haft en naturlig relation till pappa där själva 
yrket (prestationen) har varit den gemensamma faktorn. Relationen beskrivs av 
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respondenterna som att den har varit djup och har funnits med livet ut. Olika 
identifierade kroppsliga svagheter hos respondenterna jämförs under intervjun 
med ärftliga kroppsliga svagheter och sjukdomar som pappa har lidit av. 
Respondenterna beskriver också egenskaper hos pappa, som de har tyckt mindre 
om, såsom att pappa har varit underlägsen gentemot mamma och flera av 
respondenterna reflekterar om huruvida papporna skulle ha stått ut i sina 
respektive äktenskap med dagens levnadsförhållanden.  
 

Pappa var väldigt snäll och honom har jag stått väldigt nära i hela livet. 
 
Pappa var snäll men hade nog aldrig så mycket att säga till om hemma. 

 
Pappa var lite svag mot mamma ibland. Vågade inte säga till. 

 
Pappa och jag hade mycket att prata om. Jag jobbade ju med samma saker som han. 

 
Pappa fick först en stroke och sedan något med hjärtat – precis som jag.  

 
Respondenterna beskriver att banden till syskonen har stärkts under vuxenlivet. 
Relationen har fördjupats efter det att de har lämnat barndomshemmet. Samtalen 
syskonen emellan har berört sådant som de inte förut har vågat talat om, till 
exempel förhållandena de har vuxit upp under och hur relationerna till 
föräldrarana har varit. Respondenternas beskrivning handlar mycket om det 
ansvar som respondenterna har känt till sina småsyskon redan under uppväxten 
och som har kvarstått under vuxenlivet. Ansvar har också kunnat gå över i oro.  
Det beskrivs att syskon som inte har haft så stort utbyte av varandra när de var 
små har kunnat stärka sina relationer efter det att de har förstått att alla syskon har 
haft ett behov av att fjärma sig från mamma.  Banden har stärkts och relationen 
intensifierats.  
 

Som vuxna bodde min syster och jag nära varandra och hade en fin kontakt. Jag 
förstod att min syster och jag hade en likadan uppfattning om vår mor. Min bror bor 
längre bort men vi har också en bra kontakt idag.   
 
Jag var äldst och tog alltid ansvar för mina syskon. Det gör jag på sätt och vis 
fortfarande. 
 
Jag har tagit ett enormt ansvar för min bror – då han blev tidigt sjuk.  Nu är han död 
och trots att jag sörjer honom, har den delen av mig som ständigt var orolig för att något 
skulle hända honom, släppt. 
 

Signifikant för respondenterna är att de under lång tid i livet på ena eller andra 
sättet har stått under sina föräldrars inflytande och har haft en mer eller mindre 
komplicerad relation till framför allt sin mamma. Detta återkommer kontinuerligt 
under samtliga intervjuer. Respondenterna minns att det speciellt har märkts när 
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deras föräldrar har dött eller när de själva har fått barnbarn och respondenterna 
har blivit den äldsta generationen. Respondenterna beskriver att det ibland har 
kunnat märka det genom att till exempel mamma har haft kvar sin makt över 
respondenterna till exempel genom att ha velat bestämma över respondenterna 
även under vuxenlivet. Det beskrivs också om att respondenterna har velat 
konkurrera med sina föräldrar, speciellt med pappa, i sina prestationer. Situationen 
har ibland också blivit den omvända och respondenterna har hållit tillbaka sin 
egen prestation för att ha kunnat behålla en god relation med en förälder. Flera 
berättar om att när deras föräldrar har börjat åldras så har det medfört en jobbig 
period i respondenternas liv. Den perioden har också på många sätt varit en 
känslomässig period.  Känslorna har varit blandade och allt från värme och kärlek 
till aggression, skuld och hämnd har nämnts av respondenterna. Relationen till de 
gamla föräldrarna beskrivs av respondenterna som att det har skett en mer eller 
mindre uttalad försoning eller en slags acceptans av föräldrarna. Signifikant är att 
respondenterna beskriver att de har accepterat sina föräldrar under vuxentiden 
eftersom att de då har förstått att tiderna och levnadsvillkoren för deras föräldrar 
har varit annorlunda och svårare vilket i sig har förklarat varför deras uppväxt och 
relation till föräldrar har varit som de var. Det är signifikant då informanten anser 
att detta tar ett stort utrymme för respondenterna under intervjuerna.  

 
Det var skönt att mamma och jag försonades innan hon dog. 
 
Vi hade det så fattigt på gården när jag växte upp. Det var nog tufft för morsan 
många gånger.  Det är andra tider nu. 

 
 
 
8 Diskussion 
Här kopplas resultat till teorier om utveckling, psykodynamisk teori, Eriksons 
utvecklingsteori, gerotrancendens och systemteori samt även till tidigare 
forskning. Diskussionen omfattar både analys av resultat samt tankar och 
antaganden om fortsatt forskning. 
 
 
 
8.1 Metoddiskussion 
Det har varit en viktig ansats i denna kvalitativa studie att försöka fånga 
respondenternas relation till sin ursprungsfamilj utifrån där de befinner sig nu. 
Ambitionen har varit att få respondenterna att känna sig bekväma nog för att 
beskriva hur relationen har varit och hur och när de på olika sätt har påverkats av 
sin ursprungsfamilj. Under intervjuerna har lyhördheten, följsamheten samt 
nyfikenheten att försöka förstå innebörden av respondenternas berättelser och 
beskrivningar varit närvarande. Utifrån detta perspektiv har den kvalitativa 
forskningsmetoden föredragits för att öka förståelsen utifrån undersökningens 
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syfte.  För att ytterligare uppnå en djupare förståelse och att komma nära 
intervjupersonernas upplevelser har en ostrukturerad intervjumetod använts där 
intervjupersonerna har kunnat tala fritt om sina upplevelser. Denna metod har 
varit den mest relevanta med tanke på frågeställningen. 
Den kvalitativa forskningsmetoden har stöd i hermeneutiken och i den 
hermeneutiska spiralen vilket innebär att det behövs en växelverkan emellan 
förförståelse och en ny förståelse av mening i enlighet med den hermeneutiska 
cirkeln. Hermeneutiken står för en tolkande hållning för att kunna uppnå ny 
förståelse (Langemar, 2010). Insamlandet av data är därför en växelvis analys 
utifrån intervjuarens förförståelse som kvinna på 56 år, förälder, maka till man på 
68 år, dotter till numera avlidna föräldrar och blivande psykoterapeut.  
 
Den kvalitativa genomförda undersökningen skulle kunna följas upp av ytterligare 
en undersökning och valet av metod skulle då kunna vara kvantitativ. Med hjälp 
av till exempel enkäter skulle fokus kunna läggas på de tendenser som den 
kvalitativa undersökningen har visat och genomföras på ett större urval av 
respondenter i samma åldersklass. Det skulle dock finnas en risk att 
frågeställningarna skulle bli alltför snäva och att enkätsvaren inte skulle täcka in de 
individuella beskrivningarna som bidrar till den ökade kunskapen i studiens syfte. 
 
Urvalet kan tyckas vara få till antalet samt något snävt då respondenterna endast 
representerar individer från Storstockholm. Å andra sidan har merparten av 
respondenterna vuxit upp på andra orter än i Storstockholm och deras 
ursprungsfamiljer har bott utanför Storstockholm. Det finns också en risk med 
den utförda studien att urvalet har bestått av sammanlagt fyra kvinnor och en 
man. Könsskillnaderna kan eventuellt ha haft betydelse för de signifikanta 
relationerna i den utförda studien. Om urvalet till exempel hade bestått av enbart 
män kan resultatet ha blivit annorlunda. En annan fallgrop skulle kunna vara att 
intervjupersonerna har haft ett uppdämt behov av att prata av sig då detta kan ha 
varit den första gången som de, på detta sätt, har blivit lyssnade på. Det skulle 
också ha kunnat bidra till att respondenterna har berättat om sådant som de har 
trott skulle kunna vara intressant för undersökningens syfte. Urvalet samt antalet 
intervjuade i denna studie har dock begränsats av ramarna för denna uppsats. 
 
 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Respondenterna i studien ger svar på frågeställningarna; Hur beskriver äldre 
individer sina relationer till sin ursprungsfamilj retrospektivt och vilka relationella 
erfarenheter framstår som signifikanta i deras berättelser?  
 
Den relation som respondenterna har idag med sin ursprungsfamilj bygger på 
deras minnen när de blickar tillbaka på sina liv. Sammanfattningsvis uttrycker 
respondenterna, som samtliga är mellan 68 och 75 år, att de upplever sin relation 
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till sin ursprungsfamilj som att mamma har haft ett alltför stort inflytande under 
barndom och uppväxttid. De berättar att mammas arbetsbörda med ensamt 
ansvar för barn och hem har gjort att hon har varit missnöjd med sin livssituation 
och detta beskriver respondenterna vara en anledning till att mamma har kunnat 
vara både sträng och hotfull. I flera fall beskrivs att mamma också har haft 
ambitioner att ta sig ur sin tyngda livssituation. Respondenterna menar att de har 
påverkats av detta och tidigt i livet ha velat skaffa sig arbete, egen försörjning samt 
också fått motivation att studera och skaffa en egen utbildning.  
I de fall där far- och morföräldrar har trätt in som ställföreträdande förälder har 
respondenterna fått både goda förebilder och trygghet.  Pappas betydelse och 
relation med respondenterna beskrivs som viktig framför allt längre upp i 
åldrarna. När respondenterna var yngre har en del av respondenterna sett upp till 
pappa och försökt efterlikna honom på olika sätt. Pappa har senare påverkat 
respondenterna i val av fritidsintresse och yrke. Som vuxna har respondenterna 
blivit alltmer självständiga. Relationen med syskonen har stärkts och man har 
hittat strategier att acceptera, förlåta och försonas med det liv man hittills har levt. 
I enlighet med resultatet av en studie om gerotrancendensens beskrivning av 
människors förändring ur ett livsperspektiv så gör människor ofta omtolkningar 
av barndomen. Hela studien återges på hemsidan Gerotranscendence – A 
Developmental Theory of Positive Ageing (2005). I den här studien menar man 
också att definitionen av tid kan förändras och gränsen mellan nutid och dåtid inte 
längre är tydlig. Detta kan i så fall innebära att respondenterna kan minnas fel 
samt att de kan ha ändrat och tolkat om sin uppväxt.  Tidsandan då 
respondenterna växte upp kan också vara av betydelse i den gjorda studien på så 
vis att kultur och samhälle såg annorlunda ut då än nu. 
 
När respondenter berättar om hur deras relation med mamma har varit under 
barndomstiden och uppväxten framkommer det att mamma har varit den förälder 
som har varit närvarande och stått respondenterna närmast när de var små. 
Respondenterna minns ofta relationen till mamma som ambivalent och ansträngd. 
Med ansträngd menar till exempel respondenterna att de minns att mamma har 
stått för en sträng barnuppfostran och att en del har upplevt att de har varit rädda 
på olika sätt för sin mamma. Detta stämmer med det Fredelius, Klein Frithiof & 
Ursing (1994) skriver om flickors frigörelse från mamma som de menar stärker 
banden till pappa. Pappan och manliga egenskaper kan också idealiseras av flickan 
enligt en modernare tolkning av Oidipuskomplexet. Flickan kan enligt Fredelius, 
Klein Frithiof & Ursing (1994) använda pappa i kampen för att skapa en kvinnlig 
identitet som är skild från mamma och flickan får en ny relation till pappa som 
berikar hennes upplevelse av sig själv som en relaterande person. Det ger också 
utrymme för en identifiering med pappa och mammans goda egenskaper, såsom 
det lilla barnet har uppfattat dem, förs över till pappa. Kvar i flickans bild av 
mamma finns då mest negativa minnen som den ambivalenta och onda 
modersbilden lämnat kvar (Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994). 
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Pappa är den förälder som har varit minst närvarande under barndomen och 
respondenterna beskriver att de har haft pappa som en förebild och ibland också 
haft en förskönad bild av hans leverne utanför hemmet. Det skulle kunna tyda på 
just det som Fredelius, Klein Frithiof & Ursing (1994) skriver om risken med en 
frånvarande pappa. De beskriver att speciellt flickor kan stanna kvar i ett 
förskönande av det manliga och i en inre övertygelse om att det kvinnliga är dåligt 
(Fredelius, Klein Frithiof & Ursing, 1994). Först senare när respondenterna har 
blivit äldre har pappas betydelse ökat och relationen har stärkts. Detta torde ha 
varit i samband med att pappa har blivit mer tillgänglig för respondenterna i och 
med att kriget har tagit slut.  Enligt Eriksons utvecklingsteori (Erikson, 1985) så 
inträffar identitetsfasen någon gång i tonåren. Det är också under denna period 
som individen utvecklar en ökad säkerhet hos sig själv och känslan av tillhörighet 
till exempel beträffande en yrkeskarriär eller fritidsintressen.  Som unga vuxna så 
har respondenterna ofta haft honom som förebild, inte minst i sina yrkesroller. 
Här skiljer sig Eriksons teori något med vad den här studien visar. Enligt Eriksons 
utvecklingsteori så inträffar identitetsfasen redan i tonåren medan respondenterna 
i den här studien menar att detta har kommit senare då de var unga vuxna. Enligt 
en polsk studie så avstannar däremot inte identitetskapandet alls utan pågår under 
hela livet (Budziszewska  & Dryll, 2012). Hänsyn bör också tas till att den här 
studien endast återger ett fåtal respondenter samt att respondenternas ålder kan ha 
betydelse så tillvida att man kan minnas fel. Det skulle också kunna vara så som 
Sigrell skriver att individers personliga historier förändras under en terapi och det 
är viktigt att förstå att människors egen historia inte alltid är fråga om en historisk 
sanning. Varje människa har ett antal minnen och personliga historier som kallas 
och anses vara personliga. Det kan ofta handla om myter och familjelögner som 
varje individ gärna håller fast vid i sina berättelser (Sigrell, 2000). 
I det här fallet kan det handla om att respondenterna har ett antal minnen och 
personliga historier och respondentens minnesbilder kan under en ostrukturerad 
intervju liksom i en terapi förändras. 
 
Relationen med pappa har ökat under respondenternas tid som unga vuxna. Det 
vill säga att respondenterna har upplevt sig komma närmare sin pappa parallellt 
med att den varma och trygga relationen med far- och morföräldrarna har 
förändrats under perioden som ung vuxen. Far- och morföräldrarna har under 
den här perioden blivit gamla vilket har medfört att respondenternas relation med 
far- och morföräldrarna har fått en annan karaktär. Känslor som framkallar ännu 
mera värme och kärlek till sina åldrande nära är inte ovanligt (Erikson, 1985, 
Tudor-Sandal, 2010). 
 
Respondenterna beskriver hur de har försökt att identifiera sig med sina pappor. 
En del har velat ha samma yrke som pappa och andra har försökt att efterlikna 
honom genom att skaffa sig liknande fritidsintressen som pappa har haft. Samtliga 
respondenter beskriver också hur nyfikna de har varit på pappas sociala liv 
utanför familjen, det vill säga det sociala liv respondenterna inte har haft tillgång 
till varken under barndomen eller under tiden som unga vuxna. Pappa har haft ett 
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eget liv. Det har lockat respondenterna till att skaffa sig ett eget liv och som 
respondenterna uttrycker det: 
 

Mammas liv har varit inlåst och tråkigt medan pappa har haft tillgång till ett friare liv 
med mera sociala inslag.  

 
Som vuxna så minns respondenterna att relationen med mamma har varit av 
blandad karaktär. I enlighet med den systemiska teorin så har respondenterna 
blivit utsatta för mammas gränslöshet. Mamma har betett sig på samma sätt som 
under respondenternas barndom och har försökt att ha kontroll på 
respondenternas vuxna liv på olika sätt. Detta har oftast skett i samband med att 
respondenterna har skaffat partner och så småningom egna familjer. I 
systemteorin resonerar man om hur relaterandet med ursprungsfamiljen också har 
betydelse för valet av partner. Vissa gifter sig för att komma bort från sin 
ursprungsfamilj och en del tar med sig olösta konflikter från sin ursprungsfamilj in 
i den egna familjen (Schjödt & Egelan, 1994). Respondenternas påverkan av sin 
ursprungsfamilj går att känna igen i studien som har utförts. Familjegränser, som 
helhet och som subsystem, handlar om en viktig gränssättning för familjens 
ursprungfamiljer (Lundsbye, 2010).   
 
Med hänsyftning till tidigare referenser så har relationen med pappa under den 
vuxna tiden karakteriserats av gemensamma intressen eller att man har haft 
samma yrke och på så sätt ett gemensamt intresse. Under den vuxna tiden i 
respondenternas liv har relationen med syskonen stärkts på olika sätt. 
Respondenterna beskriver hur de som vuxna har vågat tala mera öppet om sin 
uppväxttid med syskonen. De har i vissa fall också behövt samarbeta med att ta 
hand om sina alltmer åldrande föräldrar. I och med att föräldrarna har åldrats så 
har respondenterna alltmer accepterat sin relation med båda föräldrarna. För flera 
av respondenterna så har det skett en förändring under den vuxna och alltmer 
autonoma tiden. Man ser på händelser och oro på ett mindre plågsamt sätt och 
har mera försonats med sina minnen av både barndom och tiden fram till nu. Man 
har i tanken försonats med det som man har upplevt med sin ursprungsfamilj – 
accepterat och förlåtit.  Relationen med ursprungsfamiljen förändras i och med 
autonomiteten.  
I enlighet med teorin om gerotrancendens så innebär det för de flesta individer en 
existentiell vidgning och en större acceptans av tillvaron och dess förlopp samt en 
ödmjukhet inför av vad livet har bjudit på hittills. Man släpper också oro som har 
funnits tidigare i livet och har lättare att förlåta (Tornstam, 2010). Detta 
resonemang stärks också av systemteorin (Schjödt & Egelan, 1994). Erikson 
menar att ett fundamentalt accepterande av det egna livet som meningsfullt och 
givande i precis den formen livet råkat få, uppträder i respondenters åldersgrupp 
och individerna upplever ofta att pusselbitarna ramlar på plats (Erikson, 1985).  
 
Respondenterna poängterar att de har haft en varm och kärleksfull relation till 
sina far- och morföräldrar så länge de har levat. Dock har relationen förändrats 
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beroende på far- och morföräldrarnas åldrande. Samtliga av respondenterna 
menar att de har fått sin grundtrygghet av i första hand sina far- och morföräldrar. 
En del av dem har också gått i dessas yrkesmässiga fotspår.  
 
 
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det finns förhållandevis lite forskning om äldre personer mellan 65 och 
75 år och Sveriges befolkning tenderar till att bestå av en allt större del av just 
denna åldersgrupp så är all forskning som rör denna åldersgrupp av vikt. 
Forskning som dessutom berör relationer till ursprungsfamiljen i det hittills levda 
livet är så gott som obefintlig. Författaren anser att denna åldersgrupp har upplevt 
mycket och har mycket att lära ut. De är fortfarande alerta och villiga att berätta 
och få av dem har fått blivit lyssnade på. Det är dessutom fortfarande en relativt 
aktiv grupp i vårt samhälle och under de senaste 65-75 åren har det hänt mycket 
inte minst vad det gäller synsättet på familjen och olika familjekonstellationer. Det 
vore särskilt intressant att forska vidare på just denna åldersgrupps eget 
familjebildande och hur de förhåller sig till sina egna barn och barnbarn. 
Ytterligare en kvalitativ studie på ett något större urval med samma åldersgrupps 
barn skulle kunna utföras för att kunna fördjupa och undersöka vilka deras 
relationer är till deras ursprungsfamiljer. 
 
Det vore också intressant att genomföra en kvantitativ undersökning på ett större 
urval i samma åldersgrupp, 68-75 år, samt med hypoteser ställda utifrån denna 
studies resultat. En sådan hypotes skulle exempelvis kunna inrikta sig mer på hur 
mammas närvaro och pappas frånvaro från hemmet har bidragit till olika 
egenskaper hos individer som är mellan 68 och 75 år. Parallellt skulle det vara 
intressant att undersöka en yngre åldersgrupp, 40-68 år, och använda samma 
hypotes men att lägga till ytterligare en hypotes; Hur har pappas närvaro och 
mammas frånvaro från hemmet bidragit till olika egenskaper hos individer som är 
mellan 40-68 år. Ovanstående kvantitativa undersökningar ställer givetvis stora 
krav på att urvalet av respondenter blir korrekt.  
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