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Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för några äldre personers 
livsberättelser med fokus på livstillfredställelse och livskvalitet.  Följande frågeställningar var 
i fokus: Vilka viktiga händelser lyfter intervjupersonerna fram och hur menar de att dessa 
händelser har inverkat på deras livssituation? Vilka livsstrategier nämns? Urvalet bestod av 
två män och två kvinnor i åldern 79-95 år. Formen för intervjuerna var ostrukturerad. 
Resultatet visade att intervjupersonerna hade en positiv inställning till olika händelser i livet. 
Sociala relationer upplevdes som viktiga för välbefinnandet. Intervjupersonernas 
copingstrategier och livstillfredställelse diskuterades.  Intervjupersonerna betonade också 
vikten av att vara nyfikna och positiva. I diskussionen lyftes följande teman fram: att ha 
relationer, att hantera livet, att tänka positivt.  
 
Nyckelord: äldre, livstillfredställelse, livskvalitet, livsberättelser.  



 
POSITIVE LIFE STRATEGIES AS A PART OF THE LIFE STORY 

- Narratives of some elderly people 
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Abstract 
  
The aim of this study was to gain deeper understanding of the life stories of a few elderly 
people, focusing on life satisfaction and quality of life. Questions in focus were key episodes 
in the participants’ lives, the influence of these episodes on their life situation along with their 
life strategies. The sample consisted of two men and two women aged 79-95 and the 
interviews were unstructured. The result showed a positive attitude to life among the 
participants. Relations were recognized as important for well-being, as was the importance of 
curiosity and positivity. Coping strategies and life satisfaction of the participants were 
discussed. The discussion concerned: to have relations, to handle life, and to think in a 
positive way.  
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Introduktion 
 
Det är värdefullt att förstå vilka faktorer som gör att äldre upplever en god livstillfredställelse. 
God livstillfredställelse och livskvalitet är något som de allra flesta önskar sig. Psykologisk 
forskning kring äldres livstillfredställelse och livskvalitet kan ge relevanta personalgrupper 
och anhöriga möjlighet att ge de äldre bästa möjliga stöd och bemötande. Andrews och 
Whitey (1976; ref. i Berg, Hassing, McClearn och Johansson, 2006) definierar 
livstillfredställelse dels som en kognitiv komponent som handlar om subjektivt välbefinnande, 
dels som en emotionell komponent med negativa eller positiva affekter. Lazarus och Lazarus 
(2006) menar vidare att graden av livstillfredställelse hos en individ ofta ligger på ungefär 
samma nivå genom livet. Ett näraliggande begrepp till livstillfredställelse är livskvalitet, vilket 
enligt World Health Organization Quality of Life Group (1995; ref. i Camfield & Skevington, 
2008) definieras som en individs upplevelse av sin livssituation avseende bland annat fysisk 
och psykisk hälsa, relationer, levnadsmiljön samt graden av självständighet. 
     Föreliggande studie handlar om livstillfredställelse och livskvalitet i ålderdomen, där några 
livsberättelser kommer att lyftas fram, med fokus på betydelsefulla händelser och viktiga 
livsstrategier hos några äldre personer. 
 
 
Åldrande 
 
Tornstam (2005) menar att åldrandet är en process som kan relateras till individens 
kronologiska ålder och som innebär förändringar som är oundvikliga och irreversibla. 
Tornstam (2005) och Stuart-Hamilton (1995) menar vidare att förändringarna som uppstår till 
följd av åldrande är av biologisk, social och psykologisk art. Tornstam (2005) beskriver med 
utgångspunkt i Schroots (1988; ref. i Tornstam 2005 s 25) att begreppet åldrande kan ses som: 
 

”en händelsekedja av förändringar eller transformationer, där varje sådan förändring eller 
transformation innebär en kumulativ förändring av tidigare förhållanden”   
 

Stuart-Hamilton (1995) beskriver att det kan vara svårt att sätta en definitiv tidpunkt då 
medelåldern övergår i ålderdom. Alla i en viss ålder visar inte samma mängd ålderstecken, 
vilket skulle kunna betyda att kronologisk ålder inte är en helt tillfredsställande 
bedömningsgrund. Vanligt är dock att säga att ålderdomen börjar mellan 60 och 65 års ålder 
(Bromley 1988; Decker 1980; Kermis 1983; Rebok 1987; Ward 1984; ref. i Stuart-Hamilton, 
1995).   
 
 
Livstillfredställelse och livskvalitet hos äldre 
 
Berg, Hassing, McClearn och Johansson (2006) har i en svensk studie studerat äldre 
människors (80-98 åringar) tillfredställelse med livet. Berg et al. (2006) visar i sin studie att 
det finns signifikanta kopplingar mellan livstillfredställelse och kvalitén på individens sociala 
nätverk. Dessutom påverkas tillfredställelsen med livet av den subjektiva hälsouppfattningen 
och depressiva symptom. Berg et al. (2006) redogör vidare för att tillfredställelsen med livet 
inte skiljer mellan män och kvinnor. Däremot är det olika aspekter av livet som påverkar 
mäns respektive kvinnors livstillfredställelse. Studien visar att män påverkas i högre grad av 
livskamratens bortgång. Hos kvinnor påverkas tillfredställelsen med livet mer av aspekter 
som depressiva symptom och subjektiv hälsa.  
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      En annan faktor som visar sig vara viktig för livstillfredställelsen är känslan av att ha 
kontroll. Antonucci (2001) beskriver känsla av kontroll som en kognitiv konstruktion kring 
individens sociala verklighet. Detta förklarar han som individens upplevelse av kontroll över 
sin situation. Även Slagsvold och Sørensen (2008) tar upp detta begrepp. De delar dock upp 
känslan av kontroll i upplevd kontroll över omgivningen, samt den upplevda förmågan att 
faktiskt kontrollera omgivningen. Det finns alltså en del som handlar om individens upplevda 
möjlighet till faktisk påverkan och en del som innebär att individen tror att omgivningen och 
omständigheterna är påverkbara. Flera författare (Jang, Kim & Chiriboga 2006; Marmot et al. 
1998; Rodin 1986; Rosenfield 1998; ref. i Slagsvold & Sørensen, 2008) hävdar att känsla av 
kontroll har en positiv inverkan på människors hälsa. De beskriver att känsla av kontroll kan 
motverka både psykisk och fysisk ohälsa.  
     Flera författare (Antonucci, 2001; Berg et al., 2006; Lazarus & Lazarus, 2006) beskriver 
sociala relationer som en viktig aspekt för individers välbefinnande. Antonucci (2001) 
definierar sociala relationer som interaktion mellan människor som medför socialt utbyte för 
individerna. Socialt stöd innebär själva utbytandet av stöd mellan individer. Vidare beskriver 
författaren vikten av sociala nätverk, det vill säga människor som individen har en varaktig 
relation med. Granovetter (1973; ref. i Antonucci, 2001) menar att de nära relationerna har 
störst betydelse för individens välbefinnande. Flera författare (Berkman 1995; Cohen & 
Willis 1985; Penninx et al. 1997; Mor-Barak et al. 1992; ref. i Hagberg & Rennemark, 2004; 
Hendry och Kloep 2002; Antonovsky, 1979) menar att sociala nätverk kan ses som en 
copingresurs och därmed ett skydd mot stress. Detta ger ett ökat välbefinnande hos individen. 
Antonucci (2001) menar vidare att upplevelsen av socialt stöd ger individen ett antal positiva 
effekter, till exempel en mer positiv syn på sig själv och sina förmågor. Goda sociala 
relationer ger också bättre hälsa och bättre immunförsvar. Även Antonovsky (1979) menar att 
psykologiska faktorer påverkar den objektiva fysiska hälsan hos en individ. Ett konstruktivt 
förhållningssätt kan leda till bättre hälsa, menar han. 
     Powell Lawton (2001) tar upp tre aspekter av livskvalitet, nämligen social livskvalitet, 
psykologisk livskvalitet och upplevd livskvalitet. God social livskvalitet kan exempelvis vara 
att ha ett bra socialt nätverk. Upplevd livskvalitet handlar om subjektiva delar av livskvalitet, 
som tankar kring den ekonomiska situationen eller kvalitén i relationerna med familjen. 
Psykologisk livskvalitet handlar enligt Powell Lawton (2001) om individens känslor och 
stämningsläge. Upplevelsen av livskvalitet påverkas även av kulturella aspekter samt 
individens förväntningar och mål i livet (World Health Organization Quality of Life Group, 
1995; ref. i Camfield & Skevington, 2008). Powell Lawton (2001) fokuserar på livskvalitet 
vid livets slut och menar att livskvalitet är ett relevant begrepp att diskutera i samband med 
hälsa, åldrande och vid livets slut. Författaren menar vidare att allvarlig sjukdom kan försämra 
livskvaliteten för en individ. Powell Lawton (2001) menar att begreppet fysisk eller 
hälsorelaterad livskvalitet hänvisar till hur sjukdomar påverkar en individs livskvalitet, 
välbefinnande och beteende. Exempel på detta kan vara demens eller smärta som kan påverka 
livskvaliteten negativt medan god hälsa har en positiv effekt på livskvaliteten.  
 
 
Ett salutogent perspektiv 
 
Antonovsky (1979) myntade begreppet Känsla av sammanhang, KASAM, utifrån sin 
forskning i medicinsk sociologi. Det är en salutogen modell, som innebär att människor 
kommer att få en bättre hälsa om de har en positiv livsstrategi, en Känsla av sammanhang. 
Detta kan också liknas med Slagsvold och Sørensen (2008), som menar att känsla av kontroll 
ger positiva hälsoeffekter. Lazarus och Lazarus (2006) anser att stress kan ha såväl direkta 
som indirekta hälsoeffekter. De direkta hälsoeffekterna är bland annat att stress försämrar 
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immunförsvaret hos individen. Indirekta aspekter är att stressade individer tenderar att leva 
mer osunt och exempelvis dricka mer alkohol. Rennemark och Hagberg (1999) har studerat 
samband mellan hälsa och känsla av sammanhang. De kom fram till att individer som 
upplever sig ha få sjukdomssymptom tenderar att ha starkare känsla av sammanhang. De 
sjukdomssymptom som har samband med svag känsla av sammanhang är exempelvis 
depression, huvudvärk, ”ont i bröstet” och ont i ryggen. Antonovsky (2005, s. 46) definierar 
begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som: 
 

“en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig 
men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 
livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 
utmaningar, värda investering och engagemang.”  
 

     Begreppet KASAM kan alltså delas upp i de tre komponenterna begriplighet (1), 
hanterbarhet (2) och meningsfullhet (3). Antonovsky (2005) menar att de generella 
motståndsresurserna kan bidra till en stark känsla av sammanhang genom att de ger 
erfarenheter som stärker individen. På samma sätt kan generella motståndsbrister göra att en 
person skapar en svag känsla av sammanhang. Wiesmann och Hannich (2008) har prövat 
Antonovskys teori om KASAM i en enkätundersökning utförd bland aktiva äldre. I 
undersökningen ställdes frågor om motståndsresurser, KASAM och subjektivt välbefinnande. 
Resultaten visar att självförtroende och tilltro till sin egen förmåga, samt utbildning, är 
resurser som påverkar välbefinnande och känsla av sammanhang positivt. Wiesmann och 
Hannich (2008) menar att god KASAM ofta också innebär ett välbefinnande hos individen.  
Vidare kan KASAM-teorins (Antonovsky 1979, 2005) hanterbarhetsaspekt liknas vid 
Slagsvold och Sørensens (2008) definition av individens känsla av kontroll. De menar att 
känsla av kontroll handlar om en individs upplevelse av förmåga att kontrollera de 
omständigheter hon lever under.  
     Nygren, Norberg och Lundman (2007) har studerat äldre män och kvinnor som är över 85 
år.  Intervjupersonerna studeras i ett salutogent perspektiv, vilket innebär att studien inriktar 
sig på hälsa, inre styrka och positiva faktorer i de äldres liv. Intervjupersonerna har utvalts 
eftersom de fått höga värden på inre styrka i en tidigare enkät. Särskilt fokus har Nygren et al. 
(2007) i intervjustudien på begreppet inre styrka, som de menar leder till en känsla av 
kontroll, en positiv självbild och välbefinnande. Roux, Dingley och Bush (2002; ref. i Nygren 
et al., 2007) har utarbetat begreppet utifrån kvalitativa studier där kvinnor intervjuats. De 
beskriver att inre styrka innebär att individen försöker hitta meningsfullhet i sitt liv. Vidare 
betyder begreppet att individen tar emot hjälp från andra, försöker vara engagerad och söka 
det positiva, samt hjälpa och bry sig om andra. Begreppet inre styrka har paralleller och 
likheter med Antonovskys (1979, 2005) begrepp känsla av sammanhang. Båda teorierna 
understryker vikten av meningsfullhet, begriplighet och strävan efter att konstruktivt hantera 
motgångar. Nygrens et al. (2007) studie visar att inre styrka hos äldre innebar att se på 
ålderdomens förändringar med ett positivt synsätt och känna tilltro till sig själv och andra. Här 
ingår även en bild av sig själv som stark och handlingskraftig, samt att kunna acceptera och 
anpassa sig till förändringar. Vidare har de äldre med god inre styrka, en känsla av att ingå i 
ett sammanhang, och en upplevelse av samhörighet med tidigare generationer. Resultatet visar 
också vikten av att ”vara glad för det lilla”. Sammanfattningsvis menar Nygren et al.(2007) att 
inre styrka för äldre innebär ”att följa med” när livet går vidare och att se till att uppleva livet 
helt och fullt. 
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Utmaningar och resurser 
 
Stressorer är en benämning för det som orsakar stress hos individer. Antonovsky (1979) 
beskriver stressorer som ”krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller adaptiva 
responser på” (Antonovsky 1979, s 72). Lazarus och Folkman (1984; ref. i Hagberg och 
Rennemark, 2004) har en liknande definition av stressorer men tillägger att stressorer ofta 
hotar individens hälsa eller välbefinnande. Antonovsky (1979) menar att det finns faktorer hos 
individer som motverkar att stressorer upplevs som stressande. Dessa skyddande faktorer 
benämner han som generella motståndsfaktorer och kan vara exempelvis kognitiva, 
emotionella eller finnas i form av socialt stöd från andra. Men även ekonomiska tillgångar kan 
vara en resurs. De generella motståndsfaktorerna skiljer sig från specifika motståndsresurser 
som är mer situationsbundna. Dessa menar Antonovsky (1979), beror på tursamma och 
slumpmässiga omständigheter.  
      Hendry och Kloep (2002) har utarbetat en modell som beskriver utmaningar i ett 
utvecklingsperspektiv. De menar, likt Antonovsky (1979), att individer har ett antal resurser 
som hjälper dem att hantera stressorer och utmaningar. Den individuella resursdispositionen 
påverkar graden av motståndskraft mot stressorer. Hendry och Kloep (2002) tar upp följande: 
biologiska förutsättningar, sociala resurser, kunskaper och förmågor inom olika domäner, 
självkänsla samt strukturella resurser. Vidare anser de att starka resurser ger en känsla av 
trygghet, vilket också gör att individen ser mer positivt på utmaningar. Individen upplever då 
en tilltro till sin förmåga att hantera problem. En känsla av otrygghet, å andra sidan, leder till 
att individen undviker utmaningar (Hendry och Kloep 2002). Kanske kan känsla av kontroll 
ses som en motståndsresurs då Krause (1987; ref i Slagsvold och Sørensen, 2008) och 
Pudrovska, Schieman, Pearlin och Nguyen (2005; ref i Slagsvold och Sørensen, 2008) menar 
att känsla av kontroll gör att individer bättre klarar av ekonomiska problem? 
     Vidare kan Slagsvold och Sørensens (2008) undersökning bland individer mellan 40-79 år, 
påvisa att kvinnorna i undersökningen har lägre känsla av kontroll, och att könsskillnaderna 
blir större ju äldre individerna är. Forskarna menar att detta kan förklaras med att äldre 
kvinnor generellt sett har lägre utbildning än äldre män. De tror att skillnaderna skulle ha varit 
betydligt mindre om utbildningsnivåerna var lika för äldre kvinnor och äldre män. Slagsvold 
och Sørensen (2008) kunde också se att kvinnors sämre fysiska hälsa var en orsak till lägre 
känsla av kontroll. Slagsvold och Sørensen (2008) redogör vidare för att en amerikansk studie 
från 2002 (Ross och Mirowsky 2002; ref. i Slagsvold och Sørensen, 2008) har fått i stort sett 
överensstämmande resultat.       
     Hendry och Kloep (2002) menar att individer på sin färd genom livet utvecklar förmågor 
och resurser genom att klara av utmaningar. Antonovsky (2005) menar å sin sida, att en del av 
KASAM är att individen tar sig an utmaningar med en känsla av att det är meningsfullt att 
engagera sig för att klara av problemet. En individ med god känsla av sammanhang kommer 
att försöka se meningen med den uppkomna händelsen och hitta sätt att hantera den, snarare 
än att för mycket tänka på varför man drabbats av denna oväntade händelse. God KASAM 
innebär alltså att välja de bästa motståndsresurserna. Vidare kommer en person med en god 
känsla av sammanhang att välja en copingstrategi som är relevant för den aktuella situationen 
(Antonovsky 2005.) Tornstam (2005) definierar coping som beteendemässiga eller kognitiva 
reaktioner på stress eller påfrestningar, som är till för att förändra situationen eller att 
kontrollera känslan av stress. Coping kan också handla om att förbereda sig på något som 
kommer att hända. Lazarus och Lazarus (2006) beskriver två vanliga typer av coping: 
problemfokuserad och emotionsfokuserad coping som kan förekomma, dels var för sig, dels i 
kombination. Problemfokuserad coping innebär att en person fokuserar på hur hon ska kunna 
förändra sin situation för att den ska bli mindre stressande. Det handlar om en 
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handlingskraftig strategi, där individen vill förändra det som stressar. Emotionsfokuserad 
coping handlar snarare om att hantera känslorna kring stressen, istället för att förändra 
stressorerna. Det kan handla om att personen föresätter sig att ändra sin inställning till en 
situation. Individen beslutar sig för att framöver inte tycka att situationen är ett problem 
(Lazarus & Lazarus 2006). Martin, Kliegel, Rott, Poon och Johnson (2008) beskriver aktiv 
beteendefokuserad coping som att individen gör åtgärder för att hantera situationen, 
exempelvis kan individen utarbeta en plan och sedan följa den. Aktiv kognitiv coping innebär 
att förändra sitt tankesätt, och exempelvis försöka se situationen mer objektivt. Undvikande 
coping definierar de som att individen försöker glömma eller ignorera den stressande 
situationen. Martin et al. (2008) har i en undersökning av copingstrategier hos äldre (60-
100+år) kommit fram till att aktiv kognitiv coping var vanligare hos individer med fysiska 
nedsättningar. Undvikande coping har ett samband med negativa känslor och upplevd dålig 
hälsa. Aktiv beteendefokuserad coping är vanligt hos individer med god förmåga att klara av 
uppgifter i vardagslivet. Denna copingstrategi har också samband med goda sociala relationer. 
Martin et al. (2008) kunde inte se några skillnader i copingstrategier relaterade till utbildning 
eller kön. Däremot hittades ålderskillnader, där yngre äldre (medelålder 65,6 år, vid det första 
mättillfället) oftare använde aktiv beteendefokuserad coping, än de med högst medelålder 
(medelålder 100,8 år, vid första mättillfället ).  
     Tornstam (2005) menar att individer kan välja att se på sig själva som sjuka eller friska, 
delvis oberoende av den faktiska fysiologiska hälsan. Han menar att det är vanligt att 
människor tar på sig en sjukroll då individen förväntas vara passiv, improduktiv och beroende 
av andras hjälp. Individen kommer sedan att agera i enlighet med den rollen. Han anser att 
detta är en form av copingstrategi. Tornstam (2005) menar vidare att det hos många 
människor finns en diskrepans mellan den objektiva hälsan och den subjektiva upplevelsen av 
den individuella hälsan. Samma objektiva hälsostatus kan således uppfattas mycket olika av 
olika individer. Han beskriver också att en individ tenderar att uppfatta sin hälsosituation 
ganska lika genom hela livet, vilket innebär att försämrad objektiv hälsa inte upplevs som en 
så förhållandevis stor förändring. Om individen har uppfattat sig som frisk så fortsätter hon 
med det trots den objektiva försämringen. Antonovsky (1979) menar att man kan se på hälsa 
som ett kontinuum. Han menar att vi alla är lite sjuka och lite friska i olika proportioner. Det 
viktiga är att försöka röra sig mot den friska polen, den friska delen av skalan. Eventuella 
sjukdomar finns kanske kvar men det individen kan förbättra mot bättre hälsa, ska individen 
ändra på.       
     Tornstam (2005) beskriver en typ av coping som är viktig hos äldre. Han benämner denna 
coping som anticepatoriska processer. Anticepatoriska processer är en strategi där individen 
mentalt förbereder sig på nästa fas av livet och de utmaningar som kan uppstå där, en slags 
mental förberedelse på vad som kan komma att hända i nästa del av livet. Detta kan göra att 
individen kan hantera eventuella framtida svårigheter på ett bättre sätt.  
     Antonovsky (2005) beskriver två delar av begreppet KASAM som kan kopplas till 
individens acceptans av åldrandet, nämligen begriplighet och hanterbarhet. Begriplighet 
handlar om att uppleva sin situation som begriplig, i motsats till att uppleva situationen som 
kaotisk. Individen kan förstå vad som händer, även om situationen inte är önskvärd. 
Hanterbarhet innebär att ha en känsla av att ha resurser (egna eller i sin omgivning) att räkna 
med i oväntade situationer. Individen kommer att känna att denne har kontroll och kan klara 
av att hantera situationen (Antonovsky 2005).  
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Livsberättelser  
 
Hagberg (1995; ref. i Hagberg & Rennemark, 2004) menar att en individ som tänker tillbaka 
på sitt liv, kan välja att se händelser i olika perspektiv. Tolkningen av livserfarenheterna beror 
på individens personlighet. Om personligheten förändras kommer tolkningen av 
livserfarenheterna också att ändras. Här åsyftas alltså inte den objektiva, faktiska livshistorien 
utan istället individens subjektiva uppfattning om livserfarenheterna. Därmed kan personen i 
efterhand ändra synsätt på redan upplevda episoder. Livsloppsreflektion kan ske både på egen 
hand och i terapisammanhang, men metoder och djup skiljer sig åt.  
     Rennemark (2004; ref. i Hagberg & Rennemark, 2004) menar vidare att bearbetning och 
perspektivskifte kring livshistorien kan förändra en individs självbild. Han beskriver att denna 
förändring kan ske, både på ett positivt och på ett negativt sätt. De negativa delarna av 
livsloppsreflektion kan vara att individen återminns händelser som kopplas till negativa 
känslor, exempelvis sorg eller skuld. Positiva aspekter kan vara att se tillbaka på händelser på 
ett nytt sätt och sedan omvärdera sin syn på händelsen. Rennemark (2004; ref. i Hagberg & 
Rennemark, 2004) framhåller också att det aktuella sinnestillståndet hos individen påverkar 
hur livshistorien kommer att tolkas vid återminnandet.  
     Rennemark (1999) har även studerat 71-åriga individer med fokus på livsberättelser, 
känsla av sammanhang och sociala relationer. Socialt nätverk är viktigare för kvinnors än för 
mäns upplevda hälsa. I studien syns också skillnader i vilken del av det sociala nätverket som 
påverkar män och kvinnor mest och hur detta visar sig i psykosomatiska besvär. Studien visar 
även att de individer som har en positiv syn på sitt liv under uppväxten och vuxenlivet, också 
har en stark känsla av sammanhang i äldre åldrar. Rennemark (1999) menar att resultatet 
därmed överensstämmer med Antonovskys (1979) syn på känsla av sammanhang som något 
som utvecklas under en människas liv. Han redogör också för att detta kan kopplas till 
Eriksons (1982; ref. i Rennemark, 1999) tanke om att individens liv idag påverkas av hur livet 
varit under tidigare livsfaser. Särskilt KASAM-aspekterna (Antonovsky 1979) meningsfullhet 
och begriplighet kan enligt Rennemark (1999) kopplas till värderingen av den individuella 
livsberättelsen. Vidare kan Rennemark (1999) visa att positiva värderingar av vuxenlivet har 
ett samband med ett bra socialt nätverk.   
     Sammanfattningsvis är flera forskare (Antonovsky 1979, 2005; Hendry & Kloep, 2002; 
Nygren et al., 2007; Wiesmann & Hannich, 2008; Slagsvold & Sørensen, 2008) överens om 
att individer innehar olika resurser. Det gäller för individen att mobilisera sina resurser, för att 
på ett konstruktivt och hälsofrämjande sätt kunna hantera sitt åldrande. Flera forskare menar 
vidare att individers positiva livssyn har samband med god fysisk och psykisk hälsa (Jang, 
Kim & Chiriboga 2006; Marmot et al. 1998; Rodin 1986; Rosenfield 1998; ref. i Slagsvold & 
Sørensen, 2008; Antonucci, 2001; Berg et al., 2006; Lazarus & Lazarus, 2006; Antonovsky, 
1979). Den sammantagna tillfredsställelsen med livet är lika stor hos män och kvinnor, men 
livstillfredställelsen hos män respektive kvinnor påverkas av olika aspekter (Berg et al., 2006)  
     Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för några äldre personers 
livsberättelser med fokus på livstillfredställelse och livskvalitet.  
     Specifika frågeställningar är: 

• Vilka viktiga händelser lyfter intervjupersonerna fram och hur menar de att dessa 
händelser har inverkat på deras livssituation? 

• Vilka livsstrategier nämns?  
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Metod 
 
Intervjupersoner 
 
I föreliggande studie intervjuades fyra äldre personer. Urvalet bestod av två kvinnor och två 
män. Kvinnorna var 81 respektive 85 år gamla. Männen var 79 respektive 95 år gamla. 
Intervjupersonerna var bosatta i södra Sverige och Mellansverige. Samtliga intervjupersoner 
hade varit gifta, den äldre mannen hade varit gift två gånger. Tre intervjupersoner hade barn. 
Den yngre kvinnan hade arbetat på barnhem och förskola. Den äldre kvinnan hade mestadels 
arbetat i gatukök.  Den yngre mannen hade arbetat på industrier och kraftverksbyggen. Den 
äldre mannen hade arbetat på industrier och inom lantbruk. 
     Intervjupersonerna utvaldes genom subjektivt urval (Denscombe, 2000). Utarbetade krav 
fanns således för att intervjupersonerna skulle överensstämma med studiens syfte. I 
urvalsproceduren fanns en strävan efter att få ta del av både kvinnors och mäns livsberättelser, 
eftersom man kan anta att kvinnors och mäns upplevelser och perspektiv kan skilja sig åt. 
Intervjupersoner av båda könen kunde därmed ge studien fler nyanser (Maykut & Morehouse, 
2003). Vidare söktes intervjupersoner som var i åttioårsåldern eller äldre.  
 
 
Material 
 
Intervjuerna hade fokus på intervjupersonernas egna livsberättelser. Intervjuerna spelades in 
med ljudupptagare.  Intervjupersonerna ombads att berätta om några viktiga händelser eller 
vändpunkter i sina liv. Intervjuaren kom med spontana följdfrågor som bland annat handlade 
om hur den aktuella händelsen påverkade intervjupersonen. Följdfrågorna handlade även om 
hur intervjupersonen tänkte och kände vid tidpunkten för händelsen. Ostrukturerad 
intervjuform valdes med intentionen att förstå hur äldre personer upplever sin livskvalitet. 
Intervjuformen gav dessutom möjlighet för de äldre att välja vad de ville lyfta fram ur sina 
livsberättelser.  
 
 
Procedur  
 
Intervjupersonerna kontaktades per telefon och tillfrågades om att deltaga i studien. I enlighet 
med vad Maykut och Morehouse (2003) föreskriver så informerades intervjupersonerna om 
studiens syfte, och om intervjuarens önskan om att spela in intervjun med ljudupptagare. 
Samtliga samtyckte till att deltaga, vilket innebar att det inte fanns något bortfall. Intervjuerna 
utfördes i intervjupersonernas hem, med undantag för en person som intervjuades i särbons 
hem. Vid intervjutillfället utdelades ett informationsbrev (se bilaga 1) där studiens syfte 
framgick. Anonymitet och frivillighet garanterades (Maykut & Morehouse, 2003). 
Intervjutiden varierade mellan 35-50 minuter. Under intervjun kom intervjuaren med 
följdfrågor i den mån det behövdes (Lantz, 1993).  Intervjuaren var emellertid mån om att det 
var intervjupersonen som valde vilka ämnen som skulle tas upp. Följdfrågorna fokuserade 
således endast på de ämnen som intervjupersonen valde att ta upp.  
 
 
Analys  
 
Intervjuerna analyserades induktivt i enlighet med Maykut & Morehouse (2003). 
Inledningsvis skrevs intervjuerna ut i sin helhet. Därefter indelades de i mindre delar, där 
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varje del kunde sägas ha en betydelse – ett budskap. När alla intervjuer indelats i mindre 
betydelseenheter, utarbetades större kategorier under vilka flera betydelseenheter kunde 
inordnas. Kategorierna kom sedan att analyseras och studeras noggrant för att hitta de 
underliggande betydelserna (Maykut & Morehouse, 2003).  Därefter följde ytterligare en 
studie av intervjuerna, där fler betydelser söktes (Maykut & Morehouse, 2003).  
     En kvalitativ analys ska inte bara innehålla en återgivning av intervjupersonernas 
berättelser, utan även en analys och en koppling till relevanta teorier (Lantz, 1993). I 
föreliggande uppsats kopplades resultatet både till psykologisk teori och till föreliggande 
studies empiri, i diskussionsavsnittet.  
     Resultaten är ej generaliserbara, men gäller för denna grupp av fyra aktiva och positiva 
äldre individer. Syftet med studien var inte heller att ge generaliserbara resultat, utan istället 
att ge en djupare förståelse för hur några äldre individer ser på sina livsberättelser.  
 
 

Resultat 

 

Relationer  
 
En stor del av intervjupersonernas livsberättelser handlade om relationer. Alla 
intervjupersoner hade varit gifta och just giftermålet togs upp relativt tidigt i alla intervjuer. 
Den yngre mannen berättade om när han träffade sin fru: 

 
”Det blev ju giftermål tillslut. (…) Min mor var ju själv med. Så det var väl mest hon som ville att 
jag skulle ha en bra kvinna då. Ja, en som hon trodde att jag skulle tycka om. Och ja, det gjorde 
jag. Så vi har väl varit ihop sedan dess.”   

 
Intervjupersonerna berättade också om livet tillsammans med sina partners i mycket positiva 
ordalag. Samtliga intervjupersoner hade blivit ensamma efter att livskamraten avlidit. 
Maken/makans bortgång upplevdes som mycket sorglig. Den yngre mannen upplevde även en 
förvåning över att frun dog före honom. Intervjupersonerna såg tiden efter livskamratens 
bortgång som en tung och svår period. Samtidigt framhöll de att det var en begränsad period 
och poängterade vikten av att se framåt. Den äldre mannen skildrade det såhär: 
 

 ”Det är klart att det var ju mörkt och tråkigt i början. Men, det var ju en övergång. Det var ju till 
att inte hänga upp sig på det för mycket. Man får ju fortsätta.” 

 
De intervjupersoner som hade barn och barnbarn menade att dessa hade varit ett stöd för att 
hantera situationen. En intervjuperson menade att partnerns sjukdomstid gjorde att 
intervjupersonen hann förbereda sig litet grand på att partnern skulle gå bort. Det blev en tid 
då det fanns möjlighet att förbereda sig på vad som komma skulle. Några intervjupersoner 
hade flyttat till en ny bostad strax efter sin partners bortgång. En intervjuperson valde också 
att resa bort under en tid för att besöka olika släktingar.  
     Några hade senare träffat en ny partner, som de hade ett särboförhållande med. 
Intervjupersonerna uttryckte positiv förvåning över den nya relationen. ”Ja det känns, (…) nästan 
bättre än vad man hade trott”. De menade att det inte var detsamma som att träffas i ungdomen, 
men menade samtidigt att det var en mycket positiv relation.  
     De tre intervjupersoner som hade barn, barnbarn och barnbarnsbarn, berättade mycket om 
dessa. De upplevdes som viktiga relationer och de var måna om att det skulle gå bra i livet för 
de här familjemedlemmarna. Intervjupersonerna berättade om när barnen var små. De var 
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också glada för att de hade en fin relation till sina barn idag. Alla tre hade också under någon 
period passat barnbarn eller barnbarnsbarn som ett alternativ till barnomsorg. Den äldre 
mannen hade inga barn och tog inte upp ämnet ”barn” under intervjun. 
     Några intervjupersoner berättade om sin barndom och ungdomstid. Utmärkande för dessa 
minnen var att det var upplevelser som var emotionella. En person lyfte fram sin allvarliga 
sjukdom i barndomen. Några beskrev sina föräldrar, och särskilt roliga händelser under 
uppväxten. Den yngre kvinnan berättade om sina syskon, och att hon tyckte att de hade roligt 
tillsammans.  
     Alla intervjupersoner berättade även om vänskapsrelationer, även om den delen var 
kvantitativt betydligt mindre än berättelserna om familjerna. Berättelserna handlade om vikten 
av att ha goda vänner.  
 
 
Hälsa och åldrande  
 
Samtliga intervjupersoner talade om sin hälsa idag, och tidigare i livet. Generellt upplevde de 
att de hade haft god hälsa och några lyfte fram att det var viktigt. Vidare gav alla 
intervjupersonerna uttryck för en positiv syn på sin hälsa, även när den inte varit så god. När 
de berättade om perioder av ohälsa avslutades ofta berättelsen med att de hade tur som blev 
friska, eller att de lyfte fram någon positiv aspekt av sjukdomstiden.  
     Den yngre mannen var mycket sjuk som barn och var då nära att dö. Han bröt ryggen och 
fick ligga i gipsvagga i två år. Trots att det var en svår tid kunde han se positiva aspekter 
också, som gemenskapen med de andra barnen på sjukhuset. Han talade inte så mycket om 
hur hans hälsa var idag.  
     Några av intervjupersonerna talade om att de vid olika sjukdomar inte har accepterat 
läkarens syn på deras sjukdom. De hade valt att inte ta ordinerade mediciner eller att inte 
acceptera ställda diagnoser. En intervjuperson hade vid flera tillfällen vägrat att ställa in resor 
vid sjukdomstillfällen, trots att läkare ibland avrått från att resa. Intervjupersonen ville inte 
anpassa sitt liv efter sjukdomen. Personen menade också att det är viktigt att inte identifiera 
sig med sjukdomen. Under sjukdomstiden åkte intervjupersonen direkt från strålbehandlingen 
på sjukhuset och hämtade sina barnbarn:  
 

”Jag tänkte att det här är väl ingenting. Och det, det går. Bara man har den inställningen. Men 
om jag skulle ha talat om för mig själv, att nu är du sjuk, nu går du och lägger dig. Jag hade en 
väninna som hade precis sak samma. När hon hade varit på strålning gick hon hem och la sig, för 
då var hon sjuk. Men jag menar, då blir det ju därefter. Nä nä, man ska bara lägga det under 
mattan. Det är det enda. Man måste glömma på en gång.” 

 
Samtliga intervjupersoner tog upp sitt åldrande. De uttryckte en tacksamhet för att de hade en 
god hälsa även som äldre. Intervjupersonerna framhöll vikten av att se positivt på livet och 
åldrandet. Samtliga intervjupersoner upplevde att saker alltid ordnar sig och att de kunde klara 
av det mesta. De verkade också se försämrad hälsa som en del av åldrandet, alltså inget att 
”klaga” på. Någon menade att man helt enkelt får acceptera åldrandet. De ansåg att en del 
äldre klagar och gnäller mycket på sin situation, men intervjupersonerna tyckte att det är fel. 
Man måste vara positiv, menade de.  En intervjuperson sa såhär om att vara positiv: 
 

”Men det är rätt så spännande egentligen. Allting är spännande om man bara vill vara lite positiv. 
Och är man inte det, då kan man lägga av. Då behöver man inte hålla på med livet. Då tycker jag 
det är kört, helt enkelt.” 
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Aktiviteter  
 
Samtliga intervjupersoner hade ett aktivitetsfyllt liv, både idag och tidigare i livet. Några var 
med i pensionärsföreningar. De intervjupersoner som hade barnbarn och barnbarnsbarn 
redogjorde också för att de försökte att träffa dessa ofta. Flera intervjupersoner tyckte mycket 
om att resa och menade att nyfikenhet var en anledning till att resa utomlands . Några åkte på 
flera resor om året, både utomlands och i Sverige. Den äldre mannen berättade om att han 
tyckte om att träffa vänner. Han åkte också gärna på utflykt med bilen med vänner, eller med 
särbon. Vidare berättade den yngre kvinnan om att hon tränade på styrketräningslokal, vilket 
hon tyckte mycket om. De två intervjuade kvinnorna berättade om olika projekt de sysselsatte 
sig med, som exempelvis att baka kakor. En intervjuperson brukade hjälpa sitt barnbarn med 
hans restaurang, vilket upplevdes som roligt. Den yngre kvinnan gav uttryck för att förmågan 
till aktivitet upplevdes som ett tecken på att hon inte var gammal. 
 

 ”Jag tvättade alla fönster här i lördags. (.... ) Och sen tvättade jag alla golv och dammade. Och 
orkar man med det på en dag, då är man inte gammal. Jag tror inte det. (…) Gammal kommer jag 
aldrig att bli. Det har jag ju bara bestämt.”  

 
 
Arbete  
 
I berättelserna om arbetet fanns beskrivningar av de arbetsuppgifter intervjupersonerna haft 
och berättelser om episoder som de kunde minnas särskilt tydligt. Den yngre mannen 
berättade om sitt arbete och om sin fru som var hemmafru. Han gav uttryck för att han tyckte 
att frun fick ta ett stort ansvar för både hem och barn.  
     Den äldre mannen talade mycket om vikten av att vara nyfiken och att hela tiden lära sig 
mer på arbetet. ”Ja, jag har tyckt det har varit roligt att kunna det, att kunna det från grunden. Det har varit 
min princip.” Den yngre kvinnan hade ett liknande synsätt. Hon menade att allt var intressant 
och att det var viktigt att vara nyfiken.  
     Några intervjupersoner berättade om pensioneringen. Den äldre kvinnan tyckte det var 
skönt att gå i pension. Den yngre mannen blev uppmanad av sin arbetsgivare att gå i 
förtidspension eftersom fabriken skulle säga upp anställda. Först bestämde han sig för att inte 
acceptera det, men sedan behövde hans dotter hjälp med barnpassning. Då bestämde han sig 
för att sluta arbeta och istället vara hemma med sina två barnbarn, så att dottern kunde arbeta. 
Han såg det som att han fick flera år till skänks.  
 
 
Unika upplevelser  
 
Några intervjupersoner beskriver händelser som är unika i detta intervjumaterial. Här nedan 
redogörs för den äldre mannens upplevelser av att vara inkallad i andra världskriget, samt den 
yngre mannens erfarenheter av att vid två tillfällen varit nära att dö.  
     Den äldre mannen berättade att han till en början tyckte att det var lite skrämmande att 
vara inkallad, men att det blev bättre efterhand. Han trodde att minnet av den här tiden skulle 
ha blivit annorlunda om Sverige hade hamnat i krig. Han menade också att man blir 
avtrubbad, man kan inte vara nervös hela tiden. Slutligen berättade mannen en hel del om vad 
han lärde sig i det militära. Även här kom nyfikenheten fram. 
     Den yngre mannen har varit nära döden vid två tillfällen. Vid det första tillfället blev han 
som liten allvarligt sjuk, som en komplikation efter att han hade brutit ryggen. Vid det andra 
tillfället var han nära att förolyckas i en arbetsplatsolycka, men överlevde:  
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”Vi hade en reparationsverkstad där, som de drog på medar, som var längre bort. Och där 
brukade jag sitta och äta medan de sköt. (…)Men då fanns det en gubbe.(…)Han gick och tjatade 
på mig att jag skulle följa med. (…) Och han tjatade, så då tänkte jag att jag går väl upp (…). Och 
så sköt de en salva och det vart en smäll utav guds like. Så ur hela tunnelmynningen flög det skrot 
och plank och det var som den värsta hagelbössa ur mynningen. (…)Så min kur som jag skulle ha 
suttit i, det fanns inte en flisa kvar. Jag skulle ha legat klistrad efter bergväggen någonstans.(…) 
Vi brukade kalla honom för Gubben Jansson. Han räddade mitt liv egentligen.”   
  
 

Sammanfattningsvis visar den kvalitativa analysen att intervjupersonerna i föreliggande studie 
lyfter fram många händelser som berör nära relationer. Intervjupersonerna i föreliggande 
studie redogör för sina livsstrategier och hanterandet av förluster och motgångar beskrivs. 
Samtliga intervjupersoner förespråkar en positiv livssyn och flera menar att det är viktigt att 
se på livet med nyfikenhet. Aktivitet i olika former är viktigt för intervjupersonerna. De 
berättar även om sina erfarenheter i arbetslivet. Samtliga intervjupersoner i föreliggande 
studie uttrycker tacksamhet för att de idag har en god hälsa. Några intervjupersoner i 
föreliggande studie har under perioder haft sämre hälsa och beskriver då hur de hanterat det. 
Tyngdpunkten i intervjuerna har kommit att hamna på nära relationer och intervjupersonernas 
positiva livsstrategier. Som en följd av denna analys kommer diskussionsdelen att fokusera på 
följande aspekter: att ha relationer, att hantera livet och att tänka positivt.  
 
 

Diskussion 

          

Att ha relationer  
 
Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för några äldre personers 
livsberättelser med fokus på livstillfredställelse och livskvalitet. Specifika frågeställningar är: 
Vilka viktiga händelser lyfter intervjupersonerna fram och hur menar de att dessa händelser 
har inverkat på deras livssituation? Vilka livsstrategier nämns?  
     Flera forskare (Antonucci, 2001; Berg et al., 2006; Lazarus & Lazarus, 2006) beskriver 
sociala relationer som en viktig aspekt för individers välbefinnande. Berg et al. (2006) och 
Rennemark (1999) menar att det finns kopplingar mellan livstillfredställelse i vuxenlivet och 
kvalitén på individens sociala nätverk. Granovetter (1973; ref. i Antonucci, 2001) menar att 
det är de nära relationerna som har störst betydelse för individens välbefinnande. De 
intervjupersoner i föreliggande studie som har barn, barnbarn och barnbarnsbarn berättar 
mycket om relationen till dessa. Samtliga intervjupersoner har varit gifta och flera berättar 
mycket om sin make/maka samt om den nya partnern. I föreliggande studie framkommer att 
nära relationer upplevs som mycket viktiga för intervjupersonerna. Vidare berättar 
intervjupersonerna betydligt mindre om vänner, vilket möjligen kan styrka Granovetters 
(1973; ref. i Antonucci, 2001) teori om att det är de nära relationerna som är av störst vikt för 
individens välbefinnande. Den intervjuperson i föreliggande studie som inte har barn, lyfter 
dock fram vännerna något mer än övriga intervjupersoner i föreliggande studie. Kanske är 
vännerna viktigare för honom eftersom han inte har barn?     
     Flera forskare (Berkman 1995; Cohen & Willis 1985; Penninx et al. 1997; Mor-Barak et 
al. 1992; ref. i Hagberg & Rennemark, 2004 ; Hendry & Kloep 2002; Antonovsky, 1979) 
menar att det sociala nätverket kan ses som en copingresurs. Flera intervjupersoner i 
föreliggande studie menar att barnen och andra nära släktingar var ett viktigt stöd vid 
partnerns bortgång. De beskriver att de anhörigas stöd hjälpte dem att hantera situationen. 
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Den äldre mannen har inga barn och berör inte ämnet socialt stöd i sin intervju. Han har varit 
gift två gånger. Vid förlusterna av fruarna har han strävat efter att se framåt och har sett 
sorgen som en övergående fas. Detta kan kanske tolkas som emotionell coping, nämligen 
hantering av känslorna (Lazarus & Lazarus, 2006)? Några intervjupersoner har vid 
maken/makans bortgång valt att sälja det gemensamma huset och flytta till en annan bostad, 
vilket kanske kan ses som en form av aktiv beteendefokuserad coping (Martin et al. 2008)? 
     Den yngre mannen uttrycker förvåning över att hans fru gick bort före honom. Han hade 
väntat sig att han själv skulle gå bort före henne. Motsvarande resonemang finns inte hos 
kvinnorna. Detta överensstämmer med Berg et al. (2006) som i en studie visat att mäns 
livstillfredställelse påverkas i högre grad än kvinnor av att bli änklingar. Den äldre mannen 
uttrycker dock inte förvåning över att bli ensam, kanske för att det har gått relativt lång tid 
sedan hans förluster? En intervjuperson menar att partnerns sjukdomstid gjorde att 
intervjupersonen hann förbereda sig litet grand på att partnern skulle gå bort. Detta skulle 
kanske kunna kopplas till Tornstams (2005) beskrivning av anticepatoriska copingprocesser, 
som gör att individen mentalt kan förbereda sig på nästa fas i livet? 
     Antonucci (2001) menar att socialt stöd ger individen en mer positiv syn på sig själv och 
sina förmågor. Spekulativt skulle intervjupersonernas positiva syn på livet och positiva 
attityder kunna kopplas till att alla uppger att de har ett bra socialt nätverk.  
 
 
Att hantera livet  
 
Antonovsky (1979) och Hendry och Kloep (2002), lyfter fram att socialt stöd kan ses som en 
resurs, med vilken individen kan klara av svårigheter på ett bättre sätt och att det finns 
kognitiva och emotionella resurser hos individen. Kanske finns en hel del kognitiva och 
emotionella resurser hos intervjupersonerna i föreliggande studie? Intervjupersonerna i 
föreliggande studie verkar ha god förmåga att hantera negativa känslor. De tänker positivt och 
ser framåt. Spekulativt skulle man kanske kunna säga att detta kan bero på att de har goda 
resurser och därmed kan hantera motgångar väl (Antonovsky, 1979, 2005; Hendry & Kloep, 
2002; Wiesmann & Hannich, 2008). Antonovsky (1979, 2005) menar att en individ med goda 
individuella resurser kan bygga upp en god känsla av sammanhang (KASAM) med de tre 
huvudkomponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hanterbarhet och 
begriplighet är framträdande i föreliggande studie. Flera av intervjupersonerna upplever att 
saker alltid ordnar sig och att de klarar av det mesta. Nygren et al. (2007) menar att äldre med 
inre styrka har en upplevelse av att vara handlingskraftig och stark. Möjligen kan den inre 
styrkan spela in när intervjupersonerna i föreliggande studie framhåller att de faktiskt har 
klarat av flera svåra händelser? Intervjupersonernas tilltro till att kunna klara av utmaningar, 
kan kanske också kopplas till Hendry och Kloep (2002) som menar att individer med goda 
resurser också har god tilltro till sin förmåga att hantera utmaningar? Det handlar om att se det 
positiva i varje situation och om att ändra på tankar och känslor när det är omöjligt att ändra 
själva situationen, aktiv kognitiv och emotionell coping i enlighet med Lazarus och Lazarus 
(2006) och Martin et al. (2008). Antonovsky (2005) menar att en individ med god känsla av 
sammanhang försöker att se meningen med den uppkomna händelsen och hitta sätt att hantera 
den, snarare än att för mycket tänka på varför man drabbats av denna oväntade händelse. 
Intervjupersonerna i föreliggande studie beskriver meningsfullhet i vardagen både i nutid och 
i dåtid. De verkar också ha hittat en ”ny” mening med livet efter att barnen blivit stora och 
intervjupersonerna gått i pension. Aktiviteter av olika slag upplevs som viktiga. 
     I Rennemark och Hagbergs (1999) studie visades att individer med få subjektivt upplevda 
och rapporterade sjukdomssymptom hade en starkare känsla av sammanhang. I en studie av 
Berg et al. (2006) fanns signifikanta samband mellan livstillfredställelse och subjektiv 



 13 

bedömning av hälsan. Flera intervjupersoner beskriver sin hälsa som god och beskriver 
mycket få sjukdomssymptom, vilket kanske skulle kunnas ses som god KASAM och god 
livstillfredställelse? Detta tankesätt kan också kopplas till Antonovskys (1979,2005) tanke om 
att var och en bör se hälsa som ett kontinuum där man kan sträva efter att röra sig mot den 
friska delen. Tornstam (2005) menar vidare att individer kan välja att se på sig själva som 
sjuka eller friska, delvis oberoende av den faktiska fysiologiska hälsan. Flera intervjupersoner 
i föreliggande studie uttrycker ett synsätt som kan liknas vid Tornstams (2005) resonemang. 
Flera intervjupersoner i föreliggande studie uttrycker också att de inte upplever sig som 
gamla. Åldrandet ses som något naturligt och intervjupersonerna framhåller vikten av ett 
positivt synsätt på åldrandet.  
     Ross och Mirowsky (2002; ref. i Slagsvold och Sørensen, 2008) och Slagsvold och 
Sørensen (2008) menar att kvinnor tenderar att ha lägre känsla av kontroll än män. I 
föreliggande studie ger dock samtliga intervjupersoner intryck av att ha god känsla av kontroll 
och detta ligger alltså inte i linje med resonemangen hos Ross och Mirowsky (2002; ref. i 
Slagsvold och Sørensen, 2008) och Slagsvold och Sørensen (2008).  
 
      
Att tänka positivt  
 
Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie uttrycker att de är nöjda med sin livssituation. 
De tycker att de har ett bra liv, med god hälsa och bra relationer. Spekulativt kan det kanske 
tolkas som att intervjupersonerna upplever en god livskvalitet, i enlighet med World Health 
Organization Quality of Life Group (1995; ref. i Camfield & Skevington, 2008)?  
     Flera intervjupersoner i föreliggande studie menar att det är viktigt att kunna tänka positivt, 
trots att åldrandet kan innebära att hälsan blir sämre. De menar att det inte är konstruktivt att 
beklaga sig över sin situation, istället bör man alltså se positivt på livet. Kanske kan det tolkas 
som att intervjupersonerna i föreliggande studie i sådana situationer förespråkar 
emotionsfokuserad och aktiv kognitiv coping, i enlighet med Lazarus och Lazarus (2006) och 
Martin et al. (2008)?  Inre styrka är ett begrepp som har utarbetats av Roux, Dingley och Bush 
(2002; ref. i Nygren et al., 2007) och även använts i en studie av Nygren et al. (2007). 
Begreppet liknar till viss del känsla av sammanhang, då det syftar på en upplevelse av 
meningsfullhet och känsla av kontroll. Dessutom handlar det om att både kunna ge och ta 
emot hjälp från andra. Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie beskriver inre styrka 
och en positiv grundsyn på livet. De uttrycker också livet som spännande och har en strävan 
efter att lära mer om livet. Flera intervjupersoner menar att nyfikenheten gör att de tycker om 
att resa. De menar också att arbetslivet varit spännande och lärorikt, alltså något som varit värt 
engagemang och intresse. Kanske kan detta synsätt kopplas till Antonovskys (1979) 
meningsfullhetsbegrepp inom KASAM-teorin?  
     Intervjupersonerna beskriver en positiv livsinställning som funnits hos dem genom hela 
livet. Detta kan sägas överensstämma med Rennemarks (1999) observation om att individer 
med en positiv syn på barndom och vuxenliv vanligen har en god känsla av sammanhang i 
ålderdomen. Kanske kan detta positiva synsätt på livet också tolkas som att 
intervjupersonerna i föreliggande studie upplever en god livstillfredställelse (Andrews & 
Whitey, 1976; ref. i Berg et al., 2006), då intervjupersonerna både ger uttryck för kognitiva 
och emotionella aspekter av sin livstillfredställelse? En studie av Nygren et al. (2007) visar att 
individer med inre styrka hade en positiv syn på sitt åldrande och en förmåga att anpassa sig 
till nya förutsättningar. Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie har blivit tvungna att 
anpassa sig till nya förutsättningar vid förlusten av maken/makan. 
     Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att intervjupersonerna ser relationer som 
mycket viktiga då de beskriver många händelser som innefattar sociala relationer. Resultatet 
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tyder också på att relationerna kanske kan ses som resurser, med vilka intervjupersonerna i 
föreliggande studie bättre kan hantera motgångar (Antonovsky, 1979; Hendry & Kloep, 
2002)? Intervjupersonerna i föreliggande studie beskriver vidare sina copingstrategier i 
enlighet med Lazarus och Lazarus (2006) och Martin et al. (2008). Intervjupersonerna i 
studien beskriver positiva livsstrategier som spekulativt kan kopplas till teorier om känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 2005), inre styrka (Nygren et al., 2007) och känsla av kontroll 
(Slagsvold & Sørensen, 2008; Antonucci, 2001). Intervjupersonerna i föreliggande studie 
uppger att de har haft en positiv livssyn genom hela livet, vilket kanske kan kopplas till 
Rennemarks (1999) observation om att ett positivt synsätt på tidigare delar av livet ofta har 
samband med god känsla av sammanhang. Denna positiva livssyn kan kanske också relateras 
till Lazarus och Lazarus (2006) som menar att graden av livstillfredställelse hos en individ 
ofta ligger på ungefär samma nivå genom livet? Kanske kan intervjupersonernas positiva 
inställning tolkas som att de upplever sig ha god livskvalitet (World Health Organization 
Quality of Life Group, 1995; ref. i Camfield & Skevington, 2008; Powell Lawton, 2001) och 
en god livstillfredställelse (Andrews & Whitey, 1976; ref. i Berg et al., 2006; Lazarus & 
Lazarus, 2006)? En framtida forskningsansats skulle kunna handla om att utarbeta och pröva 
metoder för att stärka äldres livstillfredställelse, känsla av sammanhang och inre styrka.  
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