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Abstract 
 
Summer Meranius, Martina (2010). “Era delar är min helhet”. En studie om att vara äldre och 

multisjuk. (You see parts but I am whole. A study of older persons’ experience of multimor-

bidity). Linnaeus University Dissertations No 11/2010. ISBN: 978-91-86491-13-0. Written 

in Swedish with a summary in English. 
 

The overall aim of this thesis is to describe what it means to be old and live with multimor-
bidity. An additional aim is to examine and describe the contextual meaning of the phe-
nomenon in ordinary housing and nursing homes, and a third aim is to deepen our under-
standing of the situation for old people who also are ill. The thesis uses a caring science per-
spective and a reflective lifeworld approach founded on phenomenological philosophy. This 
approach searches for and describes the meaning of a phenomenon, its variations and its es-
sential meaning structure. Interviews were used for data collection and data were analyzed for 
meaning, searching for the essence of the phenomenon. The findings are presented in two 
empirical studies and one philosophical excursion. The empirical studies have been further 
thematized with the essential meanings from the empirical studies. The philosophical excur-
sion is the result of a more profound understanding of the thematized meanings. 

The essential meaning of being old and living with multimorbidity in ordinary housing is 
described as a struggle to maintain identity in a life situation that changes. Multimorbidity 
and aging pose existential barriers at the same time as the possibility of living an independent 
life and being oneself is hindered. Ordinary housing is experienced as a place where the old 
can be themselves, and a place that is associated with independence. On the other hand, 
multimorbidity threatens the possibility of continuing to live in their private homes, as does 
the failure of others to meet the old as individuals. 

The essential meaning of being old and living with multimorbidity in nursing homes is 
described as striving for independence which brings with it a zest for life and a feeling of se-
curity. The older’s degree of independence can change due to the fragile health situation, and 
is characterized by the experience of not being a burden for the busy caregivers and relatives. 
Independence can change to insecurity, vulnerability and helplessness.  

The themes of essential meaning that have been extracted from the empirical studies 
suggest that the experiences of frailty and loneliness differ more between those living in ordi-
nary housing and in nursing homes than the experiences of trust and independence differ. 

The philosophical excursion illuminates how older people with multimorbidity experi-
ence their lives as an ability to manage their daily lives and not merely an absence of disease 
symptoms. A person is “just” sick, independently of the objective quantity of diseases s/he 
may suffer from. Health and wellbeing occur from the ability to live in existential coherence, 
which is encouraged when the older people are allowed to retain their habits, the ability to be 
oneself, individual’s life story and by social relationships, as well as by continuity among the 
caregivers. 

 
Key words: comorbidity, older people, gerontological nuring, ageing, nursing homes, ordi-
nary housing, phenomenology 
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INLEDNING 
I mitten av 1990-talet arbetade jag som sjuksköterska inom sjukhusansluten ge-
riatrisk hemsjukvård. Där vårdade jag äldre människor med många sjukdomar 
(som numera kallas multisjuka). Min kunskap om äldres situation var övervä-
gande medicinsk, även om jag hade ett medvetet vårdvetenskapligt perspektiv i 
mitt arbete och försökte möta människan. Det fanns en undran om hur dessa 
människor som hade flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, levde 
sina liv när jag hade gått ut från deras hem. Många återinskrivningar i hem-
sjukvården vittnade om snabba förändringar av deras hälsotillstånd. Vissa äldre 
ville vårdas hemma och andra kände en stor otrygghet och ville till sjukhus. Det 
blev påtagligt hur olika människor är när de lever med sin ohälsa, och hur vi 
inom vården kan ha svårt att förstå detta. Denna olikhet har inspirerat mig un-
der mina forskarstudier.  

När jag började min forskning år 2003 debatterades äldres multisjuklighet 
ofta i olika media. Det talades däremot inte lika ofta vad det innebär att vara 
äldre och multisjuk, vilket blev min utgångspunkt. Mycket har hänt under bör-
jan av 2000-talet. Nya infallsvinklar på äldre multisjukas situation som till ex-
empel en omfattande läkemedelsanvändning, äldres svårigheter med måltiderna 
och möjligheter till utomhusvistelser samt närståendens situation har tillkom-
mit. Föreliggande avhandling är viktig eftersom den ger en bild av de äldre 
multisjukas situation, utifrån deras eget perspektiv. Genom denna allmänna 
förståelse för hur dessa människor har det kan det bli lättare att förstå hur de 
kan stödjas inom även mera specifika infallsvinklar som nämns ovan. 

Föreliggande avhandlingsarbete görs inom ämnet vårdvetenskap med en re-
flekterande livsvärldsansats (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Enligt 
denna vetenskapliga ansats är människors upplevelser av livssituationen ut-
gångspunkten för att erhålla kunskap, som kan utveckla vården och omsorgen. 
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BAKGRUND 
Forskning om äldre med olika hälsoproblem är omfattande inom kvalitativ och 
kvantitativ tradition. I denna avhandling görs inte anspråk på en heltäckande 
beskrivning av all forskning. Dock ges här en kort övergripande sammanfatt-
ning av studier om äldre multisjuka. Majoriteten av tidigare studier har varit 
kvantitativa och en översiktlig genomgång visar att det genomförts studier om 
prevalens (förekomst) och incidens (nytillkomna fall) av olika sjukdomar (Djer-
nes, Gulmann, Ibsen, Folager, Olesen & Munk- Jørgensen, 2008; Davis & Ca-
seby, 2001). Studier om utfall, prognos och/eller behandling, utifrån en diagnos 
i relation till en annan (Suominen, Salenius, Sainio, Reunanen & Rantanen, 
2009; Tartière, Kesri-Tartière, Rusinaru, Lévy & Tribouilloy, 2009; Katzan, 
Cebul, Husak, Dawnson & Baker, 2003). Vidare har studier syftat till att mäta, 
förutsäga dödlighet och/eller sjuklighet i samband med olika sjukdomar för att 
ge underlag för behovet av vård och service till äldre befolkningen (Blyth, Ro-
chat, Cumming, Creasey, Handelsman & Le Couteur, 2009; Takahasi, Cha & 
Kiemele, 2008; Buntinx, Niclaes, Suetens, Jans, Mertens & van der Aker, 
2002). Resultatet av olika medicinska behandlingsformer har studerats och 
ibland även rehabilitering varit i fokus (Cortney, Edwards, Chang, Parker, Fin-
layson & Hamilton, 2009; Harari & Igbedioh, 2009; Holmes, 2009; Ott & 
Lapane, 2002). Andra studier har handlat om vårdnyttjande, kostnader och be-
hov av hjälpinsatser utifrån olika diagnoser (Lee, Cigolle, & Blaum, 2009; An-
dersen, Lauridsen, Andersen & Kragh-Sorensen, 2003; Dunlop, Manheim, 
Song & Chang, 2003). I sammanhanget kan nämnas att det genomförts bety-
dande kvalitativ forskning där multisjuka ingår, men inte utgjort hela infor-
mantgruppen. Sådana studier har handlat om bland annat nutrition, hälsa, 
sömn, sårvård, trycksår, törst, smärta, våld i vården av äldre, fallskadepreven-
tion, palliativ omvårdnad och vård av demenssjuka. 

Inledningsvis introduceras i bakgrunden problematiken med multisjuklighet 
som begrepp och fenomen vilket också återspeglas i uppgifter om äldre multi-
sjukas antal och deras hälsa och ohälsa. Sedan följer genomgång av forskning 
om åldrandet, hantering av multisjukdomar, erfarenheter av vården, livskvalité 
samt äldres situation inom ordinära och särskilda boenden.  
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Multisjuklighet – ett svårdefinierat begrepp 
Det finns ingen enhetlig definition av multisjuklighet1. I vetenskaplig litteratur 
definieras multisjuklighet som att leva med multipla, minst två eller flera kon-
kurrerande kroniska eller akuta sjukdomar eller medicinska tillstånd (Fortin, 
Lapointe, Hudon, Vanasse, Ntetu & Maltais, 2004; van der Akker, Buntinx & 
Knottnerus, 1996). Det förekommer kritik mot att denna definition är alltför 
begränsande och förenklande eftersom den utelämnar psykiska, sociala och ex-
istentiella aspekter som berör människornas liv (Mercer, Smith, Wyke, 
O'Dowd & Watt, 2009). 

Begreppet frailty förekommer och används om äldre människor som är all-
mänt svaga och bräckliga och lätt drabbas av sjukdom eller skador. Frail elderly 
ges betydelser som sköra äldre, bräckliga äldre, funktionshindrade äldre och 
skröpliga äldre (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm). Även 
om detta begrepp är vanligt förkommande i forskningen finns ingen enhetlig 
definition (Bergman, Ferrucci, Guralnik, Hogan, Hummel & Karunananthan, 
2007). 

En svensk definition av en multisjuk person som används av Äldrecentrum i 
Stockholm är patient 75 år eller äldre, och som under ett år vårdats inom sluten 
sjukhusvården vid tre eller flera olika tidpunkter samt ha diagnoser från tre eller 
flera olika registrerade sjukdomsgrupper2. Begreppet multisvikt förekommer 
också och avser personer som är 75 år och äldre samt har en komplicerad dia-
gnos eller flera olika sjukdomsdiagnoser. Personer med multisvikt har problem 
med nedsatt rörlighet och ork samt behov av rehabiliterings- och/eller funk-
tionsuppehållande insatser under lång tid. Antalet multisviktande är många fler 
än multisjuka. Det finns inte heller en enhetlig och självklar definition på vad 
som ska räknas som multisvikt (Gurner & Thorslund, 2003).  

Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen använder sig av definitionen 
multisjuk om personer 75 år eller äldre, som under de senaste 12 månaderna 
har varit inneliggande tre gånger eller mer inom slutenvården och med tre eller 
fler diagnoser i tre eller fler skilda diagnosgrupper enligt klassifikationssystemet 
ICD 10 (Socialstyrelsen, 2002). Kompletterande benämningar som idag är i 
bruk är ”komplext sjuka äldre”, och de ”äldsta mest sjuka” (Socialstyrelsen 
2006).  

––––––––– 
1 Eng. comorbidity och multimorbidity. Inom den medicinska forskningen används begreppet comor-
bidity  som- det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en 
första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara 
patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator 
för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad. 
(http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh) 
 
2 Sjukdomsgrupper delas in i medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd med en mängd undergrupper 
och diagnoser. 
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De rådande definitionerna utgår från den medicinska och epidemiologiska 
forskningens krav och syn på kunskap samt metodtillämpning. Svårigheter med 
Äldrecentrums definition är att den kan vara svår att hantera i praktiken, att 
den utesluter äldre som har avancerade behov av vård och rehabilitering men 
inte har legat på sjukhus (jmf Akner, 2009) och saknar diagnoser från tre olika 
sjukdomsgrupper. Det är oklart vad som menas med komplicerad diagnos vid 
multisvikt och personer med många diagnoser behöver inte ha nedsatt rörlig-
het.  

Eftersom det inte råder en enhetlig definition av begreppet multisjuk an-
vänds den vanligast förekommande definition vilken också anses vara förenlig 
med avhandlingens teoretiska perspektiv och syfte. I föreliggande avhandling 
används begreppet äldre3multisjuk om en person över 75 år med två eller fler 
diagnostiserade sjukdomstillstånd. Inom en livsvärldsfenomenologisk ansats 
kan det finnas invändningar mot att använda begreppet multisjuk. Uttrycket att 
ha flera olika sjukdomar är en mer vardaglig beskrivning som kan användas i 
studiens praktiska genomförande. Eftersom begreppet multisjuk egentligen be-
tyder samma sak, förekommer inom forskning och samhällsdebatt kommer det 
att användas i denna avhandling. Begreppsbeskrivningen som används innebär 
en kategorisering4. Man kan fråga sig om detta är förenligt med avhandlingens 
teoretiska perspektiv. Livsvärldsperspektivet kan tänkas tillföra något till kate-
goriseringen av äldre multisjuka, eftersom det inbegriper hela människans livs-
värld. Detta perspektiv kan också möjliggöra en kritisk medvetenhet om vad 
kategoriseringen innebär för människan eftersom en människa aldrig kan redu-
ceras till ett objekt5. 

Multisjuklighet – ett svårfångat fenomen 
Majoriteten av studier om äldres sjuklighet är epidemiologiska och medicinska. 
I den vetenskapliga litteraturen har det genomförts många studier som involve-
rat äldre och deras sjuklighet i olika bemärkelser och fokuserat på specifika till-
stånd vid ett tillfälle. Eftersom många hälsoproblem hänger ihop och uppträder 
samtidigt, kan denna ensidiga fokusering vara problematisk (Meinow, 2008; 
Fortin, Soubhi, Hudon, Bayliss & van den Akker, 2007c). Den kvalitativa 
forskningen har följt samma linje som har inneburit att det dominerande in-
tresset handlat om en specifik kronisk sjukdom. Följaktligen har flera studier 
handlat om olika aspekter av att som äldre leva med en kronisk sjukdom. Studi-
er har fokuserat på en specifik kronisk sjukdom men även på funktionshinder 
utifrån den kroniska sjukdomen (Murphy, Cooney, Shea & Casey, 2009; 

––––––––– 
3 Alternativt hade begreppet ‘gammal’ kunnat användas istället, men det förefaller ha en mera negativ 
klang i svenskan. Begreppet gammal används i avhandlingen när refererade författarna använder det 
eller att det förkommer i intervjucitat. 

4 Problematiseras utförligare i resultatdiskussionen. 
5 Utförligare beskrivning om livsvärldsperspektivet, v g se avhandlingens teoretiska perspektiv. 
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Montbriand, 2004). Exempel på sjukdomsspecifika kroniska sjukdomar är stro-
ke (Gullick & Stainton, 2008; Kvigne, Kirkewold & Gejengendal, 2004), de-
menssjukdom (Svanström, 2009; Normann, Asplund, Karlsson, Sandman & 
Norberg, 2006), kronisk obstruktiv lugnsjukdom (Lomborg, Bjørn, Dahl & 
Kirkevold, 2007), hjärtsvikt (Falk, Wahn & Lidell, 2007; Montbriand, 2004), 
psykisk sjukdom (Ekeland & Bergem, 2006; Pejlert, Asplund & Norberg, 
1995), cancersjukdom (Esbensen, Swane, Hallberg & Thome, 2008; Bailey, 
Wallace & Mishel, 2007), njursjukdom (Curtin, Johnson & Schatell, 2004) 
och många fler. 

Forskningen om multisjuklighet befinner sig bara i sin linda. Anledningen 
är att fokus på äldres sjuklighet har varit en sjukdom i taget och multisjuklighe-
tens epidemiologi, dess effekter på fysiska funktioner och olika mätmetoder. 
Följaktligen behöver studier utvecklas vilka kan ge anvisningar för vården av de 
multisjuka och då behövs ett perspektivbyte där den multisjuke individen invol-
veras i studierna (Fortin, Hudon, Bayliss, Soubhi & Lapointe, 2007b; Fortin et 
al., 2007c). Resultaten kan vara motsägande och svårtolkade eftersom olika de-
finitioner av multisjukdom har använts och att studierna varierat gällande me-
todisk bearbetning, definition och kategorisering av data (Parker & Thorslund, 
2007; Shoenberg, Hyungsoo, Edwards & Flemming, 2007; Fortin, Lapointe, 
Hudon, Vanasse, Ntetu & Maltais, 2004; Fried, Tangen, Walston, Newman, 
Hirsch & Gotdiener, 2001). Uppmärksamheten kring denna problematik har 
lett till nya typer av studier där kombination, förhållande och svårighetsgrad 
mellan olika sjukdomsdiagnoser i relation till olika variabler har studerats (For-
tin, Dubois, Hudon, Soubhi & Almirall, 2007a; Fortin, Bravo, Hudon, Lapo-
intem, Dubois & Almirall, 2006), men även ett mer nyanserat sätt att undersö-
ka multisjuklighet har även förekommit tidigare. Cornoni-Huntley, Foley och 
Guralnik (1991) visade att självständighet påverkas över tid av antal kroniska 
sjukdomar, deras varaktighet och svårighetsgrad. Förekomsten av intervjuer i 
studier om äldres multisjuklighet har varit begränsad och frågorna har handlat 
om symptom, diagnoser, funktionsstatus och liknande (Meinow, Parker, Kåre-
holt & Thorslund, 2006). Det saknas studier som beskriver äldre multisjukas 
livssituation vilket är viktigt för att kunna förstå deras erfarenhet av sin hälsa, 
lidande, välbefinnande eller vård. 

Svårigheten med hur äldre informanter tolkar undersökningsfrågor i kvanti-
tativa studier om långtidssjukdom, funktionshinder och skröplighet har lyfts 
fram i Gooberman-Hills, Aysis och Ebrahims studie (2003). Denna kvantitati-
va studie, som omfattade 999 enkäter med äldre följdes upp med 24 intervjuer. 
Det visade sig att några få informanter uppfattade långtidssjukdom, funktions-
hinder och skröplighet i överensstämmelse med hur dessa definieras i kvantita-
tiva studier. Äldre personers beskrivningar av sin hälsa i relation till standardi-
serade enkätfrågor genomsyrades av deras förståelse av hälsa som sådan och i 
relation till andra områden som kontroll, engagemang från hälso- och sjukvår-
den, tidsuppfattning och åldrande. De äldres förståelse av långtidssjukdom, 
funktionshinder och skröplighet var inte enbart biologisk utan innehöll även 
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sociala eller psykologiska implikationer. Äldre kände inte igen sig i de olika ka-
tegoriseringar som gjorts av forskarna. De kunde till exempel fylla i enkäten att 
de inte hade långvarig sjukdom fast det i intervjun framkom att de hade flera 
sjukdomar. Eftersom dessa inte påverkade deras liv, kände de sig inte sjuka. 
Resultatet kan enligt Gooberman-Hill et al. (2003) betyda att dessa undersök-
ningar kan ha svårt att fånga innebörden av kronisk sjukdom för äldre männi-
skor men också dess förekomst. Ett annat problem med befolkningsstudier är 
att de inte har haft med de mest skröpliga äldre i sin population (Parker & 
Thorslund, 2007). 

Äldre multisjuka 
Det har blivit allt vanligare att äldre människor har flera förkommande sjuk-
domar, så kallade multisjukdomar (Boyd, Darer, Boult, Fried, Boult & Wu, 
2005; van der Akker et al., 1996). Multisjuklighet kommer att öka på grund av 
den ökade livslängden och den medicinska utvecklingen som förlänger överlev-
naden i olika sjukdomar (Fortin et al., 2004; van der Akker, 1996). Enligt om-
fattande studier av äldre med sammansatta vårdbehov gjorda vid Stiftelsen Äld-
recentrum i Stockholms län var andelen äldre multisjuka 13 procent år 1999 
bland personer 75 år och äldre (Gurner & Thorslund, 2001). Gurners och 
Thorslunds strikta definition utesluter äldre som inte konsumerar sjukhusvård, 
däribland många äldre som lever på särskilda boenden6 (jmf begränsningar Ak-
ner 2009; Larsson & Thorslund, 2006). Utifrån Socialstyrelsens definition har 
andelen multisjuka i relation till befolkningen varit tämligen skonstant; cirka sju 
procent av alla 75 år och äldre (Socialstyrelsen, 2002). En nyare studie visar att 
antalet äldre över 77 år med komplexa hälsoproblem har ökat mellan åren 
1992-2002 från 19 procent till 26 procent (Meinow, 2008). 

Länder som inte tillämpar denna strikta definition har uppgivit större antal 
äldre multisjuka. Som jämförelse har mellan 29 och 73 procent av äldre över 65 
år i USA minst två samtidigt förekommande kroniska tillstånd (Fortin, Bravo, 
Hudon, Vanasse & Lapointe, 2005). Andra studier har visat att 50 procent av 
äldre amerikaner hade minst två kroniska sjukdomar (Zauszniewski, Bekhet, 
Lai, McDonald & Musil, 2007). Uppskattningsvis har så många som 60 milli-
oner amerikaner multipla sjukdomstillstånd och siffran väntas öka till 81 milli-
oner år 2020 (Andersson & Horvath, 2002).  

På svenska sjukhem lever många äldre med multipla sjukdomar. De har i 
snitt 17 olika kroniska hälsoproblem. Vanligast är neuropsykologiska, kardiova-
skulära och gastrointestionala hälsoproblem (Akner, 2009). Även inom andra 
vårdformer, som till exempel primärvården, utgör dessa patienter till och med 

––––––––– 
6 Ett särskilt boende (SÄBO) är ett begrepp som innefattar olika benämningar; gruppboende, sjukhem 
och ålderdomshem samt äldreboende. Majoriteten av verksamheterna är inriktade på vård av demens-
sjuka och en del verksamheter kallas omväxlandeavlösning, avlastning eller växelvård (Socialstyrelsen, 
2001). 
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inom yngre åldersgrupper en regel snarare än ett undantag. En studie från 
Quebec i Kanada, visade att 69 procent av 18-44 åringar, 93 procent av 45-64 
åringar och 98 procent av personer över 65 år var multisjuka. Antalet kroniska 
sjukdomar var bland de yngsta 2,8 och 6,4 bland de äldsta (Fortin et al., 2005).  

Olika perspektiv på åldrande och dess relevans för ge-
rontologisk vårdvetenskap 
Det har konstaterats att multisjuklighet är ett svårdefinierat begrepp och att det 
förekommer olika uppgifter om hur många de äldre multisjuka är i antal. Tan-
kar väcks om diskussioner om multisjuklighet kan ha något att göra med synen 
på åldrande. Av den anledningen fortsätter avhandlingstexten med en beskriv-
ning av olika sätt att se på åldrande.  

Inledningsvis kan nämnas att kvalitativa studier om åldrande visat att det är 
skillnad mellan att vara gammal och känna sig gammal. Skillnaden föranleddes 
inte av den kronologiska åldern utan genom fysiska förluster som innebar bero-
ende av andra människor (Nilsson, Sarvimäki & Ekman, 2000). Äldre perso-
ners negativa attityder till sitt åldrande och till andra personer som är äldre och 
skörare kan bekräfta kulturell uppfattning av ålderdom (Lund & Engelsrud, 
2008). Äldre upplevde sin minskade förmåga att klara sig själva i sina dagliga 
liv på olika sätt och det fanns en spännvidd gällande att minskad förmågan kan 
accepteras och övervinnas (Torres & Hammarström, 2006). Santamäki Fischer, 
Norberg och Lundman (2008) undersökte erfarenheten av att vara mycket 
gammal utifrån vinster och förluster i åldrandet och fann att de äldre försökte 
bevara sin identitet genom en balans mellan förändringar och förluster i livet. 
Vidare försökte äldre balansera sina svagheter och styrkor eller att tiden gick 
långsamt och samtidigt rann bort. En balans mellan försoning och ånger samt 
samhörighet och ensamhet var också viktig för de äldre. Åldrandet bland de all-
ra äldsta har även studerats utifrån etnicitet och genus (Aléx, 2007). De äldres 
berättelser visade hur olika kvinnligheter och manligheter berättas. Kvinnor 
som skattade hög ”resilience”7 berättade sin kvinnlighet som att vara ”aktör”. 
Andra kvinnligheter som kom fram var ”att leva i sammanhang”, ”att leva i 
skuggan av andra”, och ”att känna sig utanför”. Samiska kvinnor verkade ha 
förmåga att pendla mellan de olika diskurser som de lever i. Män berättade sin 
manlighet som ”att vara i det manliga centrumet”, ”att sträva efter att behålla 
den manliga fasaden”, och ”att relatera till andra och annat”. Män som skattade 
hög resilience berättade sin manlighet ”som att vara i det manliga centrumet” 
(ibid).  
Äldre människors upplevelser av sitt åldrande utgör en liten del av forskningen 
om åldrande. Traditionellt har hälsa8 och åldrande studerats genom 

––––––––– 
7 Psykologisk återhämtningsförmåga. 
8 Beskrivs utförligare i nästa avsnitt. 
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populationsbaserade kvantitativa studier som undersökt förhållandet mellan 
riskfaktorer och negativa utfall som mortalitet, minskad funktionsförmåga, 
kroniska sjukdomar, multisjuklighet osv. I mindre omfattning förekommer 
kvantitativa studier vilka använt samma variabler som mått på framgångsrikt, 
friskt eller effektivt åldrande. Åldrandet framställs i den här typen av studier 
snarare som en statisk företeelse som studerats vid ett tillfälle i tiden, än som 
en fortgående process (Bryant, Corbett & Knutner, 2001). Åldrande som 
process finns beskrivet i utvecklingsteorier9 och kan vara relevant att nämna i 
föreliggande avhandling eftersom dessa beskriver åldrandeprocessen och vad 
åldrande kan innebära. Teorier som har beskrivits kortfattat är aktivitetsteorin 
(Havighurst, 1953), disengagemangsteorin (Cumming & Henry, 1961), 
Eriksons psykodynamiska teori (Eriksson, 1997, 1982) och teorin om 
gerotrancendens (Tornstam, 1996). De två sistnämnda teorierna betonar hälsa 
och beskriver åldrandet som ett sätt att nå visdom. I aktivitetsteorin 
(Havighurst, 1953) beskrivs människans utveckling som ett livsspann om sex 
utvecklingsperioder med olika uppgifter som har biologiska, psykologiska och 
kulturella värden. Teorin bygger på ett antagande om att ett gott åldrande 
hänger samman med aktivitet och att den åldrande individen har samma 
behov som medelålders. Det som skiljer är biologiska och hälsorelaterade 
faktorer men i stort sett behöver individens aktivitetsmönster upprätthållas. 
Disengagemangsteorin (Cumming & Henry, 1961) bygger på ett motsatt 
antagande nämligen att det goda åldrande inte innebär samma behov av 
aktivitet som tidigare. Snarare anses människan ha en inbyggd och därmed 
universell10 genetisk nedlagd drift som hjälper henne att lösgöra sig från 
samhället. Driften speglar sig även i samhällets behov av att stöta ut åldrade 
människor, och innebär en ömsesidighet som är både funktionell och 
oundviklig. Utstötningsprocessen är en naturlig förberedelse inför döden och 
skapar en harmoni hos den åldrande individen. Erik Eriksons teori (Eriksson, 
1997, 1982) är en utvecklingsteori om människans växt och mognad från 
födelse till ålderdomen och består av nio utvecklingsfaser där den sistnämnda 
beskrevs av Eriksons hustru och kollega Joan M. Erikson. Utvecklingsteorin 
beskrivs genom olika identitetskriser där det i varje utvecklingssteg betonas 
jag-utveckling, fysiologisk utveckling och biologisk mognad. Kriserna i varje 
utvecklingssteg anses leda till personlig utveckling och personlig mognad. I 
teorin om gerotrancendens uppfattas åldrandet som en förskjutning från den 
materiella världen, självupptagenhet och meningslösa relationer med andra. 
Den åldrande människan efterstävar meningsfullhet i större samspel med 
andra. Perspektivförskjutningar betraktas som ontologiska och anses ske inom 

––––––––– 
9 Benämns också som psykosociala teorier. 
10 Förekommer i alla kulturer men kan modifieras av kulturella särdrag. 
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den kosmiska dimensionen11, jagdimensionen och den personliga och sociala 
relationsdimensionen. Teorin beskriver en önskvärd och ”normal” 
åldrandeprocess och gerotrancendens karakteriseras av självvalda aktiviteter 
och engagemang inom mentala områden och skildras som en positiv 
utvecklingsmöjlighet med individuella variationer (Tornstam, 1996). 

Det är viktigt att vara medveten om att gerontologisk vård i varierande om-
fattning påverkats av teoretiska antaganden om åldrande (Wadensten & Carls-
son, 2001). Frågan om det finns omvårdnadsteorier som kan ge stöd i vården av 
äldre har undersökts av Wadensten och Carlsson (2003) som studerade 17 olika 
vårdteorier. Deras resultat visade att ingen av dessa vårdteorier kan erbjuda för-
slag på hur vården av äldre kan utformas. Istället utarbetade Wadensten (2007) 
kliniska riktlinjer för vården av äldre utifrån Tornstams teori om gerotrancen-
dens. Gerontologi är läran om det friska åldrandet men det friska åldrandet kan 
för äldre människor inbegripa sjukdom eller symptom (Bryant et al., 2001). Det 
friska åldrandet innebär att kunna göra meningsfulla saker, men görandet är 
inte begränsat till fysiska funktioner. Följaktligen beskrivs hälsa som en reflek-
tion av den levda erfarenheten av det dagliga livet och som en förmåga till me-
ningsfullhet i vardagen (ibid).  

Den medicinska utvecklingen har medfört att allt fler människor åldras med 
multisjukdom och det krävs en anpassning av hälso- och sjukvårdssystemet för 
att möta deras komplexa behov av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2009a). 
Detta kan även gälla gerontologisk vårdvetenskap vilken bör inkludera äldres 
vårdbehov. Sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har ge-
nomfört omfattande beslut och behandlingar eftersom vården av äldre sjuka har 
flyttats ut från sjukhus till deras hem (Touhy & Jett, 2010). Vårdpersonal som 
arbetat med att vårda äldre personer har lindrat i större utsträckning än botat 
och skulle kunna fokusera på att hjälpa äldre att uppnå den bästa tänkbara livs-
kvalité och välbefinnande (Kelly, Tolson, Schofield & Booth, 2005). Ett pati-
ent-orienterat perspektiv (Kelly et al., 2005; Mayer & Sturdy, 2004) har före-
slagits men är inte tillträckligt enligt Nolan, Davies, Brown och Keady (2004) 
samt Nolan (2004) då den terapeutiska omvårdnaden (nursing) är beroende av 
andra relationer än den mellan patient och sjuksköterska. Istället förordas ett 
relations-orienterat perspektiv som kan vara mer lämplig i vården av sårbara 
äldre människor (ibid). Båda perspektiven strävar efter att minska det medi-
cinska perspektivet i vården av äldre till fördel för ett mer helhetsomfattande 
perspektiv där fokus ligger på vårdandets olika aspekter och inte på behandling-
en av sjukdomar. Enligt Nolan (1994) samt Thouhy och Jett (2010) har en för-
skjutning från geriatrisk till gerontologisk vård skett där det geriatriska perspek-
tivet på sjukdomarna har ersatts av det gerontologiska perspektivet på det friska 

––––––––– 
11 Innebär en förändring i tidslig och rumslig uppfattning. Barndomen omtolkas, ökande samhörig-
hetskänsla till tidigare generationer, avtagande rädsla för döden och förmåga att känna djup glädje i 
små vardagliga ting. 
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åldrande. Ett friskt åldrande kan innebära att äldre har sjukdomar och behöver 
vård (Bryant et al., 2001) och därför är kunskap om äldre multisjukas livssitua-
tion viktig. En markering av gerontologins, geriatrikens och den gerontologiska 
vårdvetenskapens gemensamma beröringspunkter i vården och tjänster för äldre 
framkommer i Finlands Social- och Hälsovårdsministeriets12 publikationen 
Kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre. Deras definition av geronto-
logi innehåller inte ett ”friskt åldrande”. Gerontologins beskrivs istället som en 
vetenskapsgren som undersöker åldrandet och de äldre, och därmed kan den 
inrymma även medicin, vårdvetenskap och socialt arbete (ibid).  

Studier om äldres och multisjukas hälsa/ohälsa 
Avhandlingens ämne har en stark nationell förankring eftersom sjukvårds- och 
omsorgssystemet, de samhälleliga, sociala och kulturella sammanhangen påver-
kar äldre multisjukas livssituation. Av den anledningen kan det vara motiverat 
att mer utförligt presentera svenska studier om äldre multisjukas hälsa och 
ohälsa. I dessa studier förekom olika uppgifter13 om ohälsa beroende på olika 
definitioner och mätningar av multisjuklighet. Personer med ohälsa kunde be-
skriva sig som friska om de jämförde sig med andra som är sjukare i deras ål-
dersgrupp. Äldre med motsvarande hälsa kunde också uppfatta sig sjukare om 
deras förväntningar på hälsa och rörlighet hade ökat (Larsson & Thorslund, 
2006). Det är inte givet hur variablerna ålder, symptom, fysisk förmåga, funk-
tionsbegränsningar följer i relation till varandra och Schön och Parker (2009) 
fann i studien SWEOLD14 att kvinnor uppgav en oförändrad självskattad hälsa, 
trots en försämring av hälsa inom olika områden, jämfört med männen under 
åren 1992 och 2002. En annan studie som också baseras på data från SWE-
OLD visade att förekomsten av olika symptom och försämringar av funktions-
förmåga ökade bland population av äldre mellan åren 1992 – 2002, medan fö-
rekomsten av aktivitetsbegränsningar i gruppen uteblev (Ahacic, Kåreholt, 
Thorslund & Parker, 2007). Enligt Larsson och Thorslund (2006) har det inte 
skett en ökning av människor med ett eller flera hälsoproblem avseende mins-
kad mobilitet, svår smärta, nedsatt syn eller oro och ångest mellan 1988-1989 
och 2002- 2003. Rosén och Haglund (2005) å andra sidan visade i sin studie 
om äldres ohälsa, att förekomsten av långvariga sjukdomar ökade mellan 1988 
och 1994 samt mellan 1995 och 2002. Diabetes, hjärtsjukdomar och högt blod-
tryck ökade med 20 procent för män, men bara med 5-11 procent bland kvin-
nor. Det bör påpekas att människor med dessa hälsoproblem uppgav en för-
bättrad hälsa och bättre förmåga att klara sina dagliga liv (ibid). Batljans (2007) 
studie som mätte självskattad hälsa och sjukdomar, visade däremot att ohälsa 

––––––––– 
12 Motsvarighet till Socialstyrelsen. 
13 Samma problematik förkommer i internationella studier och i sammanhanget kan de svenska studi-
erna vara mer relevanta. 

14  Swedish oldest old 77+. 
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hos äldre, mellan 65-84 år, minskade från 22 procent åren 1975/79 till 17 pro-
cent åren 1995/99. Patologi och funktionsnedsättningar löpte inte parallellt 
(Ahacic et al., 2007) och många äldre multisjuka kunde vara oberoende i sina 
dagliga aktiviteter trots hög ålder (90+) (von Strauss, Fratiglioni, Viitanen, For-
sell & Winblad, 2000). Multisjuka äldre reagerade dock annorlunda och krafti-
gare än befolkningen, vilket visade sig genom att en vanlig infektion kunde krä-
va sjukhusvård hos äldre multisjuka (Socialstyrelsen, 2009a). 

Trots de motstridiga uppgifterna om äldre multisjukas hälsa konstaterade 
Larsson och Thorslund (2006) att de flesta äldre hade en relativt god hälsa och 
funktionsförmåga högt upp i åldrarna. Gränsen mellan normalt åldrande och 
sjukdomar var flytande och det var svårt att fastslå vad som hör till ”normala” 
nedsättningar i till exempel rörlighet, syn och hörsel. Men med ökad ålder öka-
de även ohälsan och sammansatta hälsoproblem och äldre över 80 år15 behövde 
10 procent av de totala sjukvårdskostnaderna (ibid). Multisjuklighet ledde till 
fler sjukhusvistelser och öppenvårdsbesök samt högre sjukvårdskostnader 
(Condelius, Edberg, Jakobsson & Hallberg, 2008). Sjukhusintagningar bland 
65-79 åringar orsakades främst av hjärt- och kärlsjukdomar och därefter av tu-
mörsjukdomar.  Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade oftast sjukhusintagningar 
även hos äldre över 80 år, men på andra plats kom olika skador och höftfraktu-
rer som utgjorde 42 procent av sjukhusintagningarna (Socialstyrelsen, 2009a). 
Däremot konsumerade äldre inom särskilda boenden (SÄBO) ovanligt lite 
sjukvård trots sin sämre funktionsförmåga i jämförelse med dem som bodde 
kvar i sina hem (Hallberg, Karlsson & Westergren, 2002). Troligtvis berodde 
detta på att de fick sjukvård på SÄBO och hade tillgång till sjuksköterskor och i 
vissa fall läkare. Det förklarade varför äldre som var över 80 år konsumerade 
mer öppen vård och kommunal vård än sjukhusvård. Det är fortfarande oklart 
om utvecklingen bland den äldre befolkningen går mot förbättrad hälsa eller 
mot en förlängd period av ohälsa, men det finns tydliga könsskillnader. Kvin-
nor förväntas i slutet av sina liv leva längre med sjukdomar och funktionsned-
sättningar än män. Hälsoutvecklingen bland äldre verkar följa två linjer: fler 
äldre antas överleva olika sjukdomar genom en bättre medicinsk behandling 
och antalet äldre med nedsatt mobilitet antas minska tack vare att de opereras 
för utslitna knän och höfter. De vanligast förekommande hälsoproblemen hos 
äldre anses vara högt blodtryck, hjärtsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom, typ 2 diabetes, magsår, urinvägsinfektioner, ledförslitningar, demens, de-
pression, stroke, osteoporos, nedsatt hörsel och syn, sömnsvårigheter, smärta, 
minskad mobilitet och problem med tänder (Larsson & Thorslund, 2006). 

Även andra sätt att studera hälsa som framgångsrikt åldrande har förkom-
mit. Till exempel ansågs inte livserfarenheterna ha någon betydelse för hälsa i 

––––––––– 
15 I litteraturen kallas 80+ för fjärde åldern (Larsson & Thorslund, 2006). 
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en kvalitativ studie16 av Gilhooly, Hanlon, Mowat, Cullen, Macdonald och 
Whyte (2007b). Det framkom alltså ingen skillnad mellan livserfarenheter, so-
ciala, psykologiska, miljömässiga och fysiska aspekter bland äldre med få (friska 
äldre) och många (sjuka äldre) sjukhusvistelser. Studien kunde inte peka på 
några specifika livserfarenheter som kunde förklara skillnaden i hälsa. Däremot 
hade familjen och vänner en positiv inverkan på välbefinnandet och ett fram-
gångsrikt åldrande. Resultaten bekräftar att åldrande är ett komplext och dy-
namiskt fenomen. I en uppföljande kvantitativ studie Gilhooly, Hanlon, Cul-
len, Macdonald och Whyte (2007a) framkom att de friska äldre var mindre 
neurotiska, hade större kontroll över sin livssituation samt större känsla av 
sammanhang. Studien visade att det fanns ett samband mellan personliga egen-
skaper och hälsostatus hos äldre. Äldres hälsa har undersökts som förhållandet 
mellan ”resilience”, känsla av sammanhang, livsmening och själv-transcendens i 
relation till uppskattad fysisk och psykisk hälsa bland allra äldsta (Nygren, Aléx, 
Jonsén, Gustafson, Norberg & Lundman, 2005). Resultaten visade att äldre 
skattade sin ”resilience” och känsla av sammanhang högre än det som fram-
kommit i yngre åldersgrupper och att kvinnor skattade sin fysiska hälsa sämre 
än män. Däremot visade inte studien på något samband mellan fysisk och psy-
kisk hälsa bland de allra äldsta.  

Godfrey och Townsend (2008) studerade förvandlingen från sjukdom till 
hälsa inom korttidsvården. Data från äldre17 med en eller flera sjukdomar blan-
das med data från informella vårdare och en induktiv och deduktiv analys an-
vändes som gjorde det svårare att identifiera resultat som kan beröra de multi-
sjuka. Det verkar dock som om de äldsta informanterna som var multisjuka inte 
berördes särskilt av en ytterligare kritisk händelse som till exempel fall med 
medföljande fraktur. Aktiva äldre vars liv förändrades avsevärt genom skada el-
ler sjukdom upplevde att de åldrades i och med de begränsningar som hade 
uppkommit. 

Andersson, Hallberg och Edberg (2008) tolkade äldres (75+), upplevelser av 
det goda livet som en del av hälsan. Informanterna vårdades i kommunal vård 
och bodde både i ordinära och särskilda boenden. Det goda livet ansågs handla 
om att behålla sin värdighet, glädjas åt små saker, känsla av att känna sig hem-
ma, att finnas till för andra, försöka att anpassa sig, vara betydelsefull för andra 
och avsluta livet samtidigt som man närmar sig döden. När livet närmade sig 
sitt slut fokuserade individerna på att sluta sig inåt och reflekterade över sitt liv. 
Det kunde ses som ett avslut men hjälpte också till att blicka mot framtiden.  
 

––––––––– 
16 Det finns många studier som involverar äldre personer med olika sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar. Studierna har inte primär fokus på själva multisjukligheten men andra viktiga områden som be-
rör äldre personer och därför har tagits med. Det framgår i texten om studierna har enbart äldre multi-
sjuka eller blandade informantgrupper, som då benämns enbart äldre. 
 
17 Informanterna är mellan 51-94 år gamla, m=79 år. 
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Forskning om äldre har visat att äldre kan uppleva hälsa när de kan leva en me-
ningsfull vardag samt att hälsa för äldre människor inte behöver innebära från-
varo av sjukdom eller symptom. Men åldrande och hälsa har traditionellt stude-
rats utifrån ett sjukdomsperspektiv. I populationsbaserade kvantitativa studier 
har variabler som mortalitet, minskad funktionsförmåga, multisjuklighet an-
vänts - både som tecken på hälsa och ohälsa. Den medicinska utvecklingen har 
medfört att allt fler människor åldras med multisjukdom, men de kan ändå 
uppleva hälsa och samtidigt vara i behov av vård och omsorg. Således är kun-
skapen om äldre multisjukas livssituation viktig. 

Hantering av multisjukdomar och erfarenheter av vård 
Äldres hälsa och ohälsa har beskrivits utifrån olika forskningstraditioner och vi-
sat på att olika sätt att definiera multisjuklighet ger motstridiga resultat. Forsk-
ningsresultaten väcker också frågor om synen på vad hälsa är, när den mäts som 
till exempel antingen frånvaro eller närvaro av olika variabler som symptom, fy-
sisk förmåga, funktionsbegränsningar eller hälsoproblem. Men det kan också 
utifrån de resultat som presenterats i föregående stycke, vara intressant att ta del 
av forskning om hur äldre har hanterat sina sjukdomar (coping) och hur de 
uppfattat den vård som de fått. Enligt Jerant, von Friederichs-Fitzwater och 
More (2005) kunde hindren att hantera sina sjukdomar utgöras av depression, 
viktproblem, svårigheter att motionera, trötthet, bristande kommunikation med 
husläkaren och bristande stöd från familjen. De vanligaste hindren var bristan-
de medvetenhet om förekommande problem, fysiska symptom, problem med 
transporter, ekonomi och försäkringar. Loeb, Penrod, Falkenstern, Gueldner 
och Poon (2003) har i fokusgrupper intervjuat äldre (55-88 år, m=72 år) med 
multisjukdomar om hur de hanterat sina kroniska sjukdomar. Informanternas 
strategier skildrade betydelsen av att kunna lita på vårdare inom hälso- och 
sjukvården när informanterna var för sjuka för att hantera sina sjukdomar själva. 
Ytterligare aspekter som framkom var hanteringen av mediciner, vikten av mo-
tion och lämplig kost, sökande av information, andlighet eller religiositet och 
vikten av att fortsätta leva sitt liv.  

En studie om hur äldre multisjuka18 amerikaner med afrikanskt ursprung 
klarade av sina dagliga liv visade följande ”coping” strategier. De äldre beskrev 
ett bestämt förhållningssätt till olika utmaningar i sin situation, att de hade 
fortsatt att engagera sig i meningsfulla aktiviteter, vikten av motion, kost och 
information om sina sjukdomar. Andra viktiga ”coping” strategier var att förlita 
sig på en gudstro, att själv genomföra olika provtagningar som blodtryck-, vikt- 
och blodsockerkontroll, ta sina mediciner och att kunna stå upp och hävda sig 
och sina intressen mot vårdgivare (Loeb, 2006). Noël, Parchman, Williams, 
Cornell och Shuko (2007) undersökte äldre multisjukas vilja att lära sig, kun-
skaper som kunde främja hälsa och välbefinnande samt deras vilja att söka hjälp 
––––––––– 
18 m= 69 år 



 

 18

av andra professioner än läkare. Denna grupp jämfördes med personer med en 
kronisk sjukdom. Resultatet visade att de äldre multisjuka var mer benägna att 
skaffa sig kunskaper som kunde främja deras hälsa och välbefinnande samt att 
de var villiga att konsultera andra vårdgivare än läkare jämfört med äldre som 
hade en kronisk sjukdom. Äldres öppenhet mot andra behandlingsformer än de 
medicinska behöver uppmärksammas i vården (ibid). 

 En stor del av hinder i äldres livssituation utgjordes av problem att samord-
na olika sjukvårdsinsatser samt problem med att sköta omfattande medicinering 
som följde i multisjukdomens spår, enligt en studie av Bayliss, Steiner, Fernald, 
Crane och Main (2003). I en senare studie undersökte Bayliss, Edwards, Stei-
ner och Main (2008) vilken vård som ansågs optimal för äldre (65-84 år, 4-16 
diagnoser) multisjuka. Informanterna uppgav vikten av tillgänglighet till vård-
givare genom personlig kontakt, telefon eller internet. En annan viktig aspekt 
var tydlig kommunikation och individuella vårdplaner, att ha en koordinator 
inom vården som kunde hjälpa dem att prioritera deras konkurrerande behov 
och kontinuitet i relationer med olika vårdgivare. De önskade att vårdgivare 
lyssnar och erkänner deras behov, är medvetna om att dessa behov är unika och 
skiftande samt har en omvårdande hållning. Multisjuka19 patienter beskrev bris-
tande kontinuitet inom sjukhusvården (Kralik, 2005; Williams, 2003) men 
även inom primärvården (Williams, 2003). Vårdpersonalen var bra på att upp-
märksamma de akuta symptomen men hade svårigheter att samtidigt ta hänsyn 
till patienternas övriga sjukdomar om de inte ansågs ”viktiga” som till exempel 
diabetes. Patienterna hade flera olika specialistläkare vilket innebar logistiska 
problem och kommunikationssvårigheter dem emellan. När vårdare ignorerade 
patienternas olika behov som multisjukdomarna medförde, hände ofta misstag i 
patienternas vård och behandling, vilket oroade patienterna (Kralik, 2005).  

Olika brister i vården av äldre med multisjukdom bekräftades även av svens-
ka studier20. I Sverige har omfattande utredningar kring multisjuka personers 
sammansatta behov bedrivits av Äldrecentrum i Stockholm. Uppföljningar av 
samtliga 425 utskrivna patienter från geriatrisk klinik (Gurner & Thorslund, 
1998), visade att dessa hade vårdats på sjukhus flera gånger under ett år. De 
äldre hade minst tre olika diagnoser samt en rad andra olika symptom som 
kunde försvåra vardagen. Utredningen omfattade äldre i ordinärt boende och 
på särskilda boenden. En nationell genomgång av omkring 50 studier som ge-
nomförts i olika delar av landet (Gurner & Wånell, 1999) visade en samstäm-
mig bild av olika problem inom vården och omsorgen av multisjuka äldre. 
Sjukvården har haft svårt att hinna med behov kopplade till de äldres totala 
livssituation. Samarbetet mellan olika vårdgivare har varit bristande och vårdti-
derna är korta. De äldre multisjuka som bor i ordinärt boende har varit i stort 
––––––––– 
19 Informanterna var mellan 34-77 år gamla och hade i genomsnitt fem diagnoser. Nio av 12 informan-
ter var 60-77år . Eftersom det finns brist på studier med äldre multisjuka har dessa studie tagits med 
även om två informanter var i trettioårsåldern.  

20 Detta är inte forskningsstudier utan olika utredningar, rapporter eller revisioner.  



 

 19 

behov av fungerande insatser från primärvården och hemtjänsten. Tillgången 
på läkare har varit sämre för äldre i ordinärt boende än i särskilt boende (ibid). I 
en annan studie (Gurner, 1999) intervjuades 15 multisjuka äldre i ordinärt bo-
ende, efter utskrivning från geriatrisk klinik. Även deras anhöriga, husläkare, 
distriktssköterska, biståndsbedömare och vårdbiträden intervjuades och resulta-
tet visade på låg samverkan mellan olika vårdgivare och bristande helhetssyn 
avseende de äldres olika behov (ibid). De flesta multisjuka äldre levde i en 
komplicerad tillvaro som de inte själva klarade av att hantera. Det behövdes en 
part som kunde få till stånd samverkan mellan sjukvård och hemtjänst samt 
stödja de äldre till ett mera aktivt och socialt liv. Äldre anses vara i behov av in-
satser som sätter den enskildes psykiska, sociala, medicinska och fysiska behov i 
centrum och i relation till varandra. ”Äldreteam” bestående av läkare, distrikts-
sköterska, rehabiliteringspersonal och vårdbiträden med ett geografiskt ansvars-
område och som kan arbeta i äldres hem bör inrättas likaväl som informations-
överföringen mellan slutenvård och primärvård enligt Gurner (2000). 

De nämnda studierna om äldre multisjukas vårdbehov har visat på skillnader 
i vårdens och de äldre multisjukas syn på multisjukdom vilket blir särskilt tyd-
ligt i en studie som beskrivit en persons egen upplevelse av multisjuklighet 
(Achenbaum, 2006).  Studien visade att multisjuklighet innebar en sårbarhet då 
kroppen började svika och tankar på den egna dödligheten och hälsans skörhet 
förändrade perspektivet på livet. Det var diagnosen, prognosen och behand-
lingen som styrde läkarnas syn på multisjukdomen medan den sjukes upplevel-
ser styrdes av hur hans vardagsliv fungerade (ibid). Multisjuklighet förändrade 
också kroppsuppfattningen vilket framgår i en studie av Clarke och Griffin 
(2008) där kroppsuppfattningen undersöktes utifrån ett sociologiskt perspektiv 
hos 20 äldre multisjuka personer i åldrarna 68-88 år med i genomsnitt 10 kro-
niska sjukdomar. Resultaten visade att informanterna och särskilt kvinnor be-
kymrade sig för hur deras kroppar ändras, speciellt upplevdes viktuppgång i 
samband med multisjuklighet negativt. Förlusten av olika fysiska förmågor på-
verkade kroppsuppfattningen och att ha många sjukdomar resulterade i känslan 
av att vara gammal. Studien redovisade den del av intervjuerna med äldre mul-
tisjuka som rörde deras kroppsuppfattning, vilket utgjorde en begränsning. In-
tervjuer som kommer mera på djupet avseende deras upplevelser av multisjuk-
lighet och inte enbart kroppsuppfattningen efterfrågades av författarna för att 
kunna belysa komplexiteten av detta fenomen. 

Forskningsgenomgången kan förstås som att äldre multisjukas hantering av 
sina sjukdomar har inneburit att de måste förhålla sig till sig själva och till sjuk-
vården. Det verkar ha funnits viss ömsesidighet bland de problem som uppstått 
i vården (Kralik, 2005; Williams, 2003) och en del av copingstrategier som äld-
re multisjuka anammat (Bayliss et al., 2008; 2003). Internationell forskning ger 
en bild av olika utmaningar inom sjukhusvården av äldre multisjuka och det 
saknas kunskaper om hur deras dagliga liv kan gestalta sig. Ett fåtal informan-
ter var förhållandevis unga, och majoriteten av studiernas informanter bodde i 
eget boende. Dessa verkar ha varit självständiga i sina dagliga liv vilket påverka-
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de studiernas resultat. Följaktligen finns behov av studier med uteslutande äldre 
multisjuka som också behöver hjälp för att klara sin vardag. 

Äldre Centrums studier fångade äldre i hela vårdkedjan och det fanns en 
ambition att utgå från äldres perspektiv genom fallstudier. Utredarna har gjort 
omfattande fallstudier där närmare 400 äldre ingått. Studierna kan också ses 
som ett komplement till de epidemiologiska och medicinska studierna som har 
gjorts av Äldre Centrum i Stockholm (von Strauss et al., 2000; Meinow et al., 
2006). Fallstudierna visade på en bred problematik för de äldre multisjuka men 
analysen av data är av sammanfattande karaktär. Det saknades en kvalitativ be-
arbetning av data som kunde ha givit en annan förståelse av det material som 
presenterades. Fokus låg på kartläggningen och beskrivningen av olika problem 
och det behövs ytterligare kunskaper om vad detta kan innebära för äldres livs-
situation, deras hälsa och välbefinnande. 

Studier om äldres livskvalité 
Förutom studier om äldre multisjukas hälsa och ohälsa, deras ”coping” strategi-
er och de problem som uppstod i vården förekommer även studier om deras 
livskvalité. Enligt Schoenberg, Leach och Edwards (2009) har forskningsin-
tresset för multisjuklighet grundats på att berörda individerna tenderat uppge 
lägre livskvalité, större funktionsnedsättningar och minskad mobilitet, på längre 
sikt även minskad självständighet än individer utan multisjukdom. En ytterliga-
re orsak anses vara att multisjukdom påverkat både individens och samhällets 
ekonomi (ibid). Det finns även motsägande resultat som visat att multisjuklig-
het hos äldre sårbara individer varit förenad med bättre vårdkvalité (Min, 
Wenger, Fung, Chang & Ganz, 2007). Mätinstrument som användes i Min et 
al. (2007) tog hänsyn till patienters preferenser och begränsad livslängd och 
undersökningsdata justerades efter antal vårdbesök. Ändå skattade 59 procent 
av äldre med fem eller sex sjukdomar en högre vårdkvalité jämfört med 47 pro-
cent av äldre utan någon av de bestämda sjukdomarna.  

Multisjuklighet har mätts i relation till livskvalité (QOL) och hälsorelaterad 
livskvalité (HRQOL). Enligt en litteraturöversikt av Fortin et al. (2004) har 
studier inom dessa områden kommit fram till samma slutsatser. Nämligen att 
det har funnits motsatt förhållande mellan antal medicinska tillstånd och livs-
kvalité eller hälsorelaterad livskvalité. Fyndet överrensstämmer med studier som 
haft livskvalité som huvudsakligt mätområde men även bland studier som haft 
livskvalité som sekundärt mätområde. I den förstnämnda kan resultaten ha på-
verkats av patienternas ålder och kön medan multisjuklighet oftast påverkat fy-
siska dimensioner av livskvalité eller hälsorelaterad livskvalité. Endast en studie 
av 30, visade att den sociala och psykologiska dimensionen kan ha påverkats 
hos patienter med minst fyra eller fler diagnoser. Fortin et al. (2006) har under-
sökt förhållandet mellan psykologiskt lidande samt multisjuklighet eftersom det 
har visat sig kunna påverkar patienters benägenhet att hålla fast vid den medi-
cinska behandlingen. Det psykiska lidandet och sorgen har ökat i takt med 
multisjukligheten hos äldre inom primärvården (ibid). När äldre multisjuka 
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rangordnat sin oro för sina befintliga sjukdomar har de känt störst oro för hjärt-
sjukdomar, diabetes och därefter själva multisjukligheten (Schoenberg et.al, 
2009). De har även varit oroliga för funktionshinder och begränsningar i sin 
rörlighet samt sjukdomarnas synergistiska effekter. De mest tids- och kost-
nadskrävande sjukdomar var artrit och diabetes. Informanterna hade ingen 
formell hjälp att hantera sina sjukdomar och olika funktionsnedsättningar och 
de få som behövde hjälp fick den oftast av sina anhöriga. Studien fångade äldre 
som hade förhållandevis låg medelålder (70 år) och verkade vara självständiga i 
sina dagliga liv samt bodde i ordinära boenden (ibid). Att personer med multi-
sjukdomar kan ha ett psykiskt lidande bör uppmärksammas inom vården och 
utbildningen. Det behövs ett helhetsperspektiv som inbegriper patienternas 
upplevelser av sina sjukdomssymptom och inte enbart förekomsten av olika 
sjukdomssymptom. Den multisjuke patienten bör förstås utifrån hela sin livssi-
tuation och inte från olika delar, men olika delar kan ha betydelse för helheten 
och psykiskt lidande kan vara en sådan del (Fortin et al., 2007b). Behovet av 
helhetsperspektiv bekräftas indirekt av Bayliss, Ellis och Steiner (2009) som i 
sin studie visat att den självskattade sjukdomsbördan kan inbegripa många olika 
aspekter av en människas liv. Även om självskattningar kan medföra ett mer 
komplicerat sätt att mäta multisjuklighet, ger de också intressantare resultat. 

Äldre inom ordinära och särskilda boenden 
I den föreliggande avhandlingen finns ett intresse att särskilja äldre multisjuka i 
ordinära och särskilda boenden och därför kan det vara motiverat att ta reda på 
vilken forskning som genomförts inom respektive områden. Först beskrivs 
forskning om ordinära boenden, sedan särskilda boenden för att avslutas med 
forskning som jämför olika boenden. 

Det ordinära boendet21 utgjorde en viktig aspekt för äldre människors 
kampvilja men även frånvaron av depressiva symptom och ensamhetskänslor 
samt lågt antal andra symptom (von Heideken Wågert, Ronnmark, Rosendahl, 
Lundin-Olsson & Gustavsson, 2005).  Äldre i Birkelands och Natvigs (2008) 
studie upplevde sin sociala situation som sjuka, hjälpbehövande och ensamma i 
egen bostad, men trots detta värdesatte äldre möjligheten att bo i eget boende. 
Ett otillgängligt ordinärt boende kunde medföra potentiella hälsorisker efter-
som det hotade äldres självständighet och subjektiva välbefinnande (Iwarsson & 
Isacsson, 1997). När äldre drabbats av en funktionsnedsättning efter akut sjuk-
dom eller skada har de försökt anpassa sig till sin förändrade livssituation och 
undvikit att belasta sina barn. Äldres delaktighet påverkades alltså av fysiska 
och sociala aspekter (Vik, Lilja & Nygård, 2007). En del äldre (65-91 år) med 
funktionshinder kunde känna sig tyngda och uppgivna av sin oförmåga att delta 
i olika dagliga aktiviteter. Andra äldre kunde med lätthet acceptera sin oförmå-

––––––––– 
21 Med ordinärt boende menas i litteraturen och även i denna studie, det som i vardagligt tal benämns 
som eget boende alltså en lägenhet eller hus som inte tillhör en institution (Socialstyrelsen, 2006). 
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ga och också ta emot hjälp. De försökte att delta i olika aktiviteter även om det 
skedde på ett annat sätt än tidigare. Ett aktivt liv och umgänge uppgavs vara 
trevligt och ge en känsla av tillhörighet. Äldre var rädda för att bli beroende av 
andra men samtidigt uppskattades hjälpen (Trollén, Fredriksson & Kamwen-
do, 2008). Rädsla för beroende och att bli en börda visade sig även i äldres (80-
89 år) tankar om döden och döendet. Äldre ville förbereda sig för döden och 
välja var och när de skulle dö vilket även ingrep assisterad dödshjälp (Lloyd-
Williams, Sixsmith & Sixsmith, 2007).  

I en studie av Liukkonen (1995) intervjuades 31 sköra äldre om livet på sär-
skilda boenden. Vårdpersonalen var inriktad på att klara av de dagliga aktivite-
terna och visade inte intresse för de äldres liv. Personalen var stressad och hade 
inte tid att samtala med de äldre. Herzberg och Ekman (1997) visade i sin stu-
die att den sociala miljöns betydelse var avgörande för livskvalité hos äldre bo-
ende på sjukhem. Samtidigt fanns ett samband mellan självskattad hälsa och 
missnöje på äldreboendet. De som upplevde hälsa var nöjda och de som upp-
levde ohälsa var missnöjda med äldreboendet (Socialstyrelsen, 2008b). En stu-
die om äldres syn på sitt dagliga liv på sjukhem och deras tidigare liv visade att 
äldre som var nöjda med sina liv var nöjda med livet på sjukhemmet. Studien 
visade även en stor variation mellan äldres uppfattningar av sin livssituation 
(Wadensten, 2006). En ytterligare studie om äldres livssituation i livets slutske-
de på SÄBO visade att vara avskärmad från sitt vardagsliv innebar att äldres 
livsrum krympte. Att vara avskärmad från sitt vardagsliv genom olika förluster 
upplevdes av äldre inom flera dimensioner - både materiellt, fysiskt, socialt som 
existentiellt (Österlind, 2009). 

Upplevelse av självbestämmande och delaktighet kan utgöra meningen med 
livet för äldre på SÄBO (Haugan Hovdenes, 1998) men det särskilda boendet 
ansågs inte stärka individens självbestämmande utan innebar ”disempower-
ment”22 visar Hellströms och Sarvimäkis (2007) studie. Äldres strävan efter del-
aktighet utrycktes genom deras önskan om mera diskussioner med personalen 
för att övertyga dem om sina önskemål och även för att få tillgång till informa-
tion (Aveyard, 2004). Boenderåd och matråd kan främja äldres självbestäm-
mande på SÄBO (Lewis, 1995). Andra aspekter som är viktiga att uppmärk-
samma är att äldre kände sig trygga men ensamma i denna boendeform (Slet-
tebø, 2008). Tryggheten har enligt en studie av Fonad, Robins Wahlin, Heik-
kilä och Emami (2006) beskrivits som anledningen till att äldre bestämde sig 
för att flytta till SÄBO. I sina tidigare hem hade de förlorat känslan av trygghet 
och säkerhet genom olika olyckshändelser (ibid). Trygghet utgjorde den vikti-
gaste aspekten av livskvalité för äldre. Samtidigt var även tillgången till en egen 
plats där de kunde vara ensamma med sina tankar, få göra ett avslut och vara 

––––––––– 
22 Motsats till ”empowerment” som är en känsla av kontroll över ens liv, självbestämmande, samarbete 
och delaktighet. 
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beredd för döden viktigt för äldres livskvalité (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir, 
2007).  

Ensamhet var nackdelen med enrumslägenheter speciellt när de äldre blir 
sjuka och inte kommer ut i gemensamma utrymmen (Andersson, Petersson & 
Sidenvall, 2006). Personalen är viktig för äldre och dessa upplevde mötet med 
sjuksköterskor på SÄBO både som en möjlighet till bekräftelse och respekt, att 
få vara någon och bli känslomässigt berörd. Mötet kunde också resultera i mot-
satta upplevelser som innebar utanförskap och isolering (Westin & Danielson, 
2007).  

I sammanhanget kan också nämnas en studie som fokuserade på äldre mul-
tisjukas situation i väntan på att få flytta till särskilt boende (Kydd, 2008). 
Människor i denna slutfas kände oro och ångest för att de inte hade kontroll 
över sitt eget öde samt för att de saknade stöd i denna svåra situation. I deras 
sköra situation försvårade stressen deras tillstånd och de äldre bekymrade sig för 
att inte vara till besvär för andra (ibid). Studien visade sårbarheten i äldres si-
tuation som de kan bära med sig till det särskilda boendet.  

Även jämförelser mellan ordinära och särskilda boenden har förekommit 
inom forskningen. Till exempel visar Bondeviks och Skogstads (1996) studie 
om äldres upplevelse av ensamhet och de sociala relationernas betydelse på 
SÄBO och i ordinära boenden, inte på någon skillnad, förutom att äldre på 
SÄBO som hade kontakt med sina tidigare grannar kände sig mindre ensamma 
än äldre utan dessa kontakter på SÄBO. I en annan studie jämför Bondevik 
och Skogstad (1998) betydelsen av dagliga aktiviteter (ADL) och förekomsten 
av sociala kontakter för upplevelsen av ensamhet och sociala relationer bland 
äldre (80-105 år) i de olika boendeformerna. Studien visade bland annat att 
många sociala kontakter med familj och grannar bidrog till att minska både 
emotionell och social ensamhet och kunde bromsa upp negativa effekter avse-
ende ADL. Vid jämförelse av hälsorelaterad livskvalité hos de minst hjälpbero-
ende äldre på särskilda boenden och äldre i ordinära boenden i Finland visade 
Noros och Aros studie (1996) att den hälsorelaterade livskvalitén upplevdes 
lägre av äldre boende på institutioner. Den hälsorelaterade livskvalitén bland 
institutionsboende sjönk i takt med ökat hjälpbehov. Talsvårigheter och kro-
niska sjukdomar begränsade det normala livet (ibid). När vården i hemmet jäm-
fördes med vården på särskilda boenden, visades att hjälpens kvalité inte hade 
något samband med äldres livskvalité, men med deras funktionella förmåga. 
Generellt var missnöjet större bland de som bodde i särskilt boende. För att 
förbättra kvalitén behövs insatser som förbättrar kontinuiteten, bemötande och 
personalens medicinska och praktiska kompetens (Karlsson, Edberg, Wester-
gren & Hallberg, 2008). 
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AVHANDLINGENS TEORE-
TISKA PERSPEKTIV 
Föreliggande arbete görs inom ämnet vårdvetenskap med en reflekterande livs-
världsfenomenologisk grund och utgår från begreppen patientperspektiv, livs-
värld, lidande och välbefinnande, ”kropp” samt en vårdande relation (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg; 2003). Merleau-Pontys (1997, 
1945/1995, 1964/1968) fenomenologi som beskriver ”den levda kroppens” in-
nebörder, utgör en ytterligare teoretisk utgångspunkt. 

Fenomenologi 
Fenomenologi är både en filosofi och en metod23 i den meningen att fenomeno-
logins ontologi och kunskapsteori erbjuder utgångspunkter för humanveten-
skaplig forskning. Fenomenologi är ingalunda en enhetlig filosofi (Dahlberg, 
Drew & Nyström, 2001). Edmund Husserl (1859 – 1938) – den fenomenolo-
giska filosofins stora förgrundsgestalt – utvecklade filosofin från att vara en lära 
om det skenbara till en lära som på allvar och mycket grundligt kritiserade en 
modernistisk strävan efter en absolut sanning med en absolut metod, där det 
forskande subjektet inte tillmättes något intresse.  Denna objektivism upprättar 
enligt Husserl ett avstånd mellan vetenskapen och det levda livet. Vetenskapen 
förlorar sin betydelse för det vardagliga livet, och livet förlorar sitt inflytande på 
vetenskapen och avfärdas som subjektivt godtycke (Bengtsson, 1998). Enligt 
Husserl (i Bengtsson, 1998) är fenomenologins uppgift i stället att undersöka 
världen på dess egna villkor genom att gå till sakerna som är de vardagliga erfa-
renheterna och som ska förstås som fenomen. Med fenomen menas det som vi-
sar sig, det som erfars och upplevs av ett subjekt. Fenomenologin fjärmar sig 

––––––––– 
23 Inte i betydelsen av fasta regler som bör följas, utan som principer som kräver följsamhet mot det un-
dersökta fenomenet. Ibland uttrycks detta av den nämnda anledningen som att fenomenologi inte är 
en metod. 
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samtidigt från det godtyckliga (oreflekterade24) eftersom den utgår från sakerna 
själva och inte tillåter något oreflekterat tyckande (ibid). 

Livsvärlden 
Enligt fenomenologin kan inte vetenskapen negligera livsvärlden. Vetenskapen 
bör göra det möjligt att tematisera våra erfarenheter och göra dem till föremål 
för reflektion. I reflektionen visar sig verklighetens innebörd eller mening, och 
dessutom upptäcker det erfarande subjektet sig självt i relation till den erfarna 
världen. Livsvärlden är den verklighet som vi lever i och omedvetet tar för gi-
ven. Den är mycket komplex och mer än fysiska fakta. Den objektiva livsvärl-
den är förbunden med det subjekt som erfar den. Dessutom är den både socialt, 
kulturellt, historiskt och språkligt bestämd och formas av människor själva 
(Bengtsson, 1998) och således varken enbart subjektiv eller objektiv. Palmer 
(1969/1988) utrycker det som att livsvärlden är mer än världen själv och mer än 
människan själv, vilket innebär att människan inte kan studeras som ett fristå-
ende objekt (Dahlberg et. al, 2008). Livsvärlden är både egen och delas med 
andra människor, dvs. livsvärld är en delad värld. En central innebörd av att 
anta ett livsvärldsperspektiv är således viljan att se, förstå och beskriva, och ana-
lysera världen eller delar av den så som det erfars av människor. Med livsvärlden 
som ansats uppmärksammas människors vardagsvärld och dagliga tillvaro och 
målsättningen är att förstå och utforska den utan att förminska, förringa eller 
våldföra sig på den. Detta innebär att gå till de erfarande subjekten och fråga 
dem. Samtidigt måste forskaren vara så öppen och följsam i frågandet att dessa 
människor vill, klarar av och hinner beskriva sina erfarenheter (ibid).  

I den föreliggande avhandlingen uppmärksammas att vara äldre och multi-
sjuk och den mening som de äldre tillskriver sina erfarenheter av detta. Genom 
att livsvärlden är personlig kan den inte delas fullt ut av andra och våra erfaren-
heter blir individuella. Samtidigt finns en möjlighet att uppmärksamma andra 
människors vardagliga liv och livssituation, vilket också är strävan med denna 
avhandling och valda teoretiska perspektiv. 

Lidande och välbefinnande 
Målet med vårdande är att lindra lidande och skapa förutsättningar för välbe-
finnande (Eriksson, 1993). Det är möjligt att vara i lidande och uppleva välbe-
finnande eftersom dessa två fenomen inte motsätter varandra. Dahlberg et al. 
(2003) och Eriksson (1996) menar att lidande och välbefinnande kan upplevas 
samtidigt, och Morse, Bottorff och Hutchinson (1995) argumenterar utifrån 
sin studie för att välbefinnande (comfort) paradoxalt nog bäst förstås utifrån 
reflektioner om dess motsats. Välbefinnande måste enligt Kirmayer (1992) be-
skrivas i ett sjukdomsperspektiv med frågor om hur välbefinnande kan vara 
––––––––– 
24 Min anmärkning, istället för att använda uttrycket det subjektiva som kan missförstås i samman-
hanget. 
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möjligt trots sjukdom. Upplevelser av välbefinnande i samband med en sjuk-
dom eller skada måste studeras i relation till den levda kroppen. Vårdare kan 
lindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande genom att upp-
märksamma patientens lidande (ibid). Välbefinnande och lidande som belyses 
i ett livsvärldsperspektiv innebär en etisk dimension eftersom utgångspunkten 
är hur patienten erfar sitt välbefinnande och lidande (Dahlberg et al., 2003). 

Lidande är en unik mänsklig erfarenhet som kan leda till att den lidande 
människan blir avskuren från omvärlden. Detta kan innebära att den som lider 
blir oåtkomlig för andra som kan ha svårt att på djupet förstå hans lidande 
(ibid). Lidandet som orsakas av vården kallar Eriksson (1994) för vårdlidande. 
Enligt Dahlberg (2002) är vårdlidandets innebörd att bli förnekad som en li-
dande människa, vilket innebär att patientens lidande inte bekräftas och upp-
märksammas samt att han inte får ta del i sin egen hälsoprocess. I vårdlidandet 
kan inte vårdens mål, som lindrat lidande och ökat välbefinnande, uppnås. 

Den lidande människan upplever ett utanförskap och därmed sårbarhet 
(Gadamer 1993/1996; Toombs, 1993). Gadamer skriver att the sick falls out of 
things och Toombs kallar det för loss of wholeness, vilket är ett hot mot självet. 
Gadamer beskriver sjukdom som en avsaknad av något. Sjukdom erfars först 
när människan blir medveten om att det inte är som vanligt och temporaliteten 
uppfattas som en rörelse i nuet, dåtiden och framtiden. Temporaliteten spelar 
en stor roll vid ohälsa och den inre och den yttre tiden kan vara väldigt olika. 
Likaså kan det som tidigare var nära upplevas vara väldigt långt borta. Både 
Gadamer och Toombs menar att illabefinnande leder till bristande ”tillgång till 
sitt liv” vilket i sig är smärtsamt. 

Gadamer (1993/1996) och Toombs (1993) förstår hälsa som ett fenomen 
som människan har en naturlig hållning till. Gadamer anser att hälsa är ett 
jämviktstillstånd (equilibrium). När människan är i hälsa så visar den sig inte. 
Den tiger still, den är en gåta. Hälsa och ohälsa är i en ständig process eller 
rytm, som Gadamer föredrar att kalla den, och som kan liknas vid många andra 
naturliga rytmer till exempel sömn – vakenhet. Hälsan kan enligt Gadamer inte 
konstrueras men i det fall equilibrium är rubbat, kan den rekonstrueras. Både 
Toombs och Gadamer menar att hälsa och ohälsa eller illabefinnande inte kan 
förstås utifrån delar. Vi kan bara förstå utifrån helheten.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa utifrån en empiriskt och exis-
tentiell analys och framhäver hälsa som vårdandets mål. Hälsa innebär upple-
velse av välbefinnande där man är i ”stånd att” genomföra stora eller små livs-
projekt. Hälsa innebär att må bra och människan klarar av att balansera existen-
sens sårbarhet med dess frihet. För att en människa ska ha hälsa krävs en för-
måga till rörelse, stillhet, vila och en god livsrytm. I upplevelse av hälsa inbe-
grips upplevelse av mening och sammanhang. Hälsa är på ett djupliggande sätt 
sammanflätad med livet och är både existens och biologi. Utifrån ett vårdveten-
skapligt synsätt kan dessa inte särskiljas (Dahlberg & Segesten, 2010).  



 

 27 

Den levda kroppen 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv grundat i livsvärlden ses människan 
som en levd kropp25. Människan utgör en helhet som inte kan reduceras till de 
olika enheterna av kropp, själ/psyke, ande/existens, utan den levda kroppen är 
allt på samma gång (Dahlberg et al., 2003). Enligt Toombs (1993), som tolkar 
Merleau-Pontys filosofi, lever människan genom sin kropp och detta innebär 
att varje kroppslig förändring leder till en förändring av tillgången till liv, krop-
pen är alltså att förstå som ett subjekt. Det kan vara skillnad på hur patienten 
erfar sin sjukdom och sin subjektiva kropp och på hur vårdaren erfar patientens 
sjukdom. Sjukdomen tvingar patienten att reflektera över sin kropp och ibland 
innebär det att patienten objektifierar sin kropp. Objektifiering kan innebära 
att se sin kropp genom andras ögon – till exempel vårdare och anhöriga. Att se 
sin kropp genom andras ögon medför att patienten kan uppleva en känsla av 
främlingskap för sin egen kropp (Toombs, 1993). 

Enligt Merleau-Ponty (1945/1995) kan människans kropp aldrig förstås 
som enbart ett objekt. ”Den levda kroppen” innebär att människan uppfattas 
som upplevande och erfarande. Människan lever som ett subjekt i och genom 
sin kropp. Merleau-Ponty skriver att människan är sin kropp. Den levda krop-
pen förmedlar sig som en helhet och uppfattas som en helhet. Den levda krop-
pen har tiden och rummet som sin utgångspunkt. Rummet uppfattas inte som 
enbart något kognitivt eller subjektivt utan något som vi relaterar till. En hand-
ling som kräver rum tar också tid. Tid och rum kan uppfattas som rörliga hori-
sonter som avgränsar människans erfarenhet och handlingsutrymme (Dahlberg, 
Drew & Nyström, 2001). Till exempel kan fem minuter uppfattas olika av en 
person som har ont och en annan som har roligt. Rummet kan också uppfattas 
olika. Sjukhuset kan vara en rolig och stimulerande arbetsplats eller ett ställe 
där en anhörig dog. Människans aktiviteter förflyttas och således förändras des-
sa horisonter. Tid och rum som rörliga horisonter innebär att människan äger 
en handlingsförmåga och utvecklingspotential (ibid).  

Toombs (1993) har utifrån den levda kroppens fenomenologi belyst bristen 
på förståelse för den levda kroppen som uppstår inom sjukvården. I mötet mel-
lan vårdare och vårdtagare finns skilda perspektiv på den levda kroppen. När 
vårdtagaren söker vård är utgångspunkt den subjektivt levda kroppen, men 
vårdtagaren möts av vårdarens objektifierade och fysiska syn. Detta leder till att 
parterna anlägger olika perspektiv och ställer olika frågor (ibid). Dahlberg et al. 
(2001) föreslår en förståelse av sjukdom som ”bodily dissonance”. Detta innebär 
en konflikt mellan viljan och oförmågan, en brist på kroppslig autonomi, när 
kroppen är skör, ömtålig (ibid). Upplevelse av sjukdom uppstår inte automa-

––––––––– 
25 Genomgående i avhandlingen förstås begreppet kropp som en levd kropp, förutom i de empiriska 
studierna används uttrycket ”kroppsliga besvär” som informanternas egna uttryck av t.ex. yrsel, hosta, 
dålig syn etc. 
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tiskt när kroppen är bärare av kronisk sjukdom. Inte heller skapar en diagnos en 
sjukdomsidentitet utan det är rädslan att förlora kontrollen över kroppen och 
när det dagliga livet störs som sjukdomsidentitet skapas (Corbin, 2003).  

En äldre persons levda kropp kan beskrivas som en förändrad livsvärld när 
tidigare förmågor och roller ifrågasätts, men förändringen kan upplevas olika av 
individerna. För en del innebär förändringar främlingskap, begränsningar och 
upplevelse av kroppen och identiteten inte samstämmer. Andra individer ac-
cepterar däremot den åldrade kroppen och medföljande kroppsliga förändring-
ar, vilket visar sig i att enbart förekomsten av krämpor, värk, ändrat utseende 
eller förändrade sociala roller i sig inte behöver leda till lidande (Bullington, 
2006). 

Vårdandet  
Vårdande är något ursprungligt hos alla människor och dess grundmotiv är vil-
jan att göra den andre väl (Eriksson, 2002b, 2000). Naturligt vårdande skiljer 
sig från den relation som kan uppstå mellan patient och vårdare (Eriksson, 
2000) genom att vårdrelation är en professionell relation. Vårdrelationen kän-
netecknas av ett möte mellan patienten och vårdaren då vårdaren använder sig 
av sin personliga kunskap och erfarenhet samtidigt som den medicinska kun-
skapen tillämpas optimalt för att försöka förstå hur patienten erfar situationen. 
Den professionella vårdrelationen innebär att vårdaren måste vara öppen mot 
patienten och medvetandegöra sin förförståelse så att den inte blir ett hinder för 
öppenheten (Dahlberg et al., 2003). Både Toombs (1993) och Gadamer 
(1993/1996) påtalar vikten av att vårdaren26 sätter sin förförståelse åt sidan för 
att mötet med patienten ska bli fruktbart och deras livsvärldar ska kunna mötas, 
även om de inte fullt kan delas. Med andra ord har alla sin unika livsvärld men 
kan förstå varandra genom liknande erfarenheter. 

Vårdaren har större ansvar i en vårdrelation eftersom patientens sårbarhet, 
smärta och lidande innebär ett moraliskt ansvar och vårdaren kan inte kräva nå-
got tillbaka från patienten (Dahlberg et al., 2003; Nortvedt, 2000). Vårdveten-
skapen innebär ett etiskt patientperspektiv eftersom patientens syn på hälsa och 
vårdande betonas. Ett vårdande som utgår från patientperspektiv inbegriper 
även anhörigas och vårdarnas perspektiv för att belysa patientens värld27 (Dahl-
berg et al., 2003). Bengtsson (1990) menar att det etiska kravet tar sin utgångs-
punkt i den aktuella situationen och den berörda personen och kan inte genera-
liseras till regler och principer. 
Skillnaden mellan naturligt vårdande och professionellt vårdande finns i vårda-
rens hållning. Vårdare som uppfattar vårdrelationen utifrån en ömsesidig jäm-
vikt misstar den för en vänskapsrelation (Dahlberg et al., 2003). Obalansen 
kan grunda sig i patientens sårbarhet. Den professionella relationen känne-

––––––––– 
26 Båda har läkaren i fokus men textens budskap kan överföras på vårdare i allmänhet. 
27 Detta har inte gjort i föreliggande avhandling. 
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tecknas av vårdarens professionella och personliga kunskap, medvetandegjorda 
kunskaper och erfarenheter, och vårdarens motiv att vårda. 

För att en relation ska utvecklas förutsätter detta vårdarens närvaro i mötet 
(Dahlberg et al., 2003; Uljens, 2001). Närvaron kan leda till en dialog mellan 
vårdaren och patienten och vårdaren kan få tillgång till patientens livsberättelse. 
Livsberättelsen ger vårdaren en möjlighet att möta patienten som en unik per-
son och lindra hans lidande (Dahlberg et al., 2003; Nortvedt, 2000; Eriksson, 
1993). En vårdrelation innebär enligt Kasén (1997) en beröring av människan, 
och patienten kan om han vill ge något tillbaka till vårdaren. En vårdrelation 
kan leda till en personlig utveckling både för patienten och för vårdaren om 
vårdaren svarar på det etiska kravet, som uppstår i det vårdande sammanhanget 
där en vårdare med vårdvetenskaplig kunskap har en förmåga att uppfatta det. I 
en vårdande relation blir vårdaren delaktig i patientens lidande och delaktighet 
från vårdarens sida kan handla om att våga stanna kvar och dela patientens li-
dande (Dahlberg et al., 2003). Eriksson (2000) menar att dela innebär att vara 
delaktig men för att patienten ska kunna känna sig delaktig i den vård som ges 
måste han bli sedd som en unik person (Dahlberg et al., 2003; Kasén, 1997). 
Kasén (1997) påpekar att därutöver detta krävs också en inbjudan av vårdaren 
till delaktighet. 

Utifrån livsvärldsperspektivet innebär denna inbjudan till vårdrelation och 
delaktighet ett intersubjektivt möte där vårdarens och patientens livsvärldar kan 
mötas. Det har konstaterats ovan att relationen är ojämn på grund av patientens 
sårbarhet. Vad innebär delandet i denna asymmetri? Det kan inte vara att dela 
lika eftersom patientens utrymme, genom sårbarheten, från början är mindre än 
vårdarens, och därför behövs den professionella relationen. Detta innebär att 
vårdaren måste ge patienten ett större utrymme i en vårdrelation än han själv 
har. Om vårdrelationen utgör grunden för patientens hälsoprocess och hälsa är 
en jämvikt som påverkas utifrån tillgången till livsvärlden kan hälsoprocessen 
stödjas genom att patienten erbjuds ett större utrymme i vårdrelationen. Detta 
är inte oproblematiskt eftersom det ställer höga krav på vårdarnas självkänne-
dom. För patienten kan detta vara ännu svårare och enligt Strandberg, Åström 
och Norberg (2002) innebär beroendet av vård en tvådimensionell kamp för 
överlevnad. Patienten kämpar för att visa sig vara värdig vård genom att vara 
stark och klara sig själv, och dessutom kämpar patienten för att inte bli övergi-
ven. Vårdare bekräftar bilden av den snälla, ansvarstagande och trevliga patien-
ten, men i en vårdande relation måste patienten få vara svag och beroende av 
vård. Vid utebliven bekräftelse anser sig inte patienten vara värdig att få vård 
(ibid). Denna aspekt av patientens livsvärld, det vill säga att vara svag och bero-
ende måste också delas och få utrymme i en vårdrelation eftersom svagheten 
och beroendet hindrar patientens tillgång till världen och därmed hälsan. 
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AVHANDLINGENS PRO-
BLEMOMRÅDE OCH SYFTE  
En utgångspunkt för föreliggande avhandlingsarbete var att det i samhällsde-
batten diskuterades mycket om äldres multisjuklighet samtidigt som det inte 
talades så mycket om vad multisjuklighet innebär för de äldre. Genomgången 
av forskning visar att studier om äldre multisjuka utgår från en reduktion av 
människan, som visar sig både inom kvantitativ och inom kvalitativ forsk-
ningstradition. Inom den kvantitativa forskningen innebär reduktionen att 
äldre multisjuka delas upp i mätbara kvantitativa variabler. Inom den kvalitati-
va forskningen innebär reduktionen att enskilda kvalitativa fenomen ibland 
saknar förankring i livssituationen eller analyseras ytligt och kategoriserande. 
Reduktionen kan många gånger vara motiverad och nödvändig men det be-
hövs också studier som har en bredare ingång, något som ett livsvärldsperspek-
tiv kan möjliggöra. Det saknas också studier med fokus på äldre multisjuka 
och som ligger på en innebördsnivå, vilket kan ge en fördjupad förståelse för 
vad deras situation innebär för deras hälsa och välbefinnande. Detta är särskilt 
viktigt när äldres sjukdomar inte kan botas och större tyngdpunkt ligger på en 
vård och omsorg som kan hjälpa de till ett gott liv. Studier visar att det behövs 
ett perspektivbyte där den multisjuke individen involveras i forskningen och 
att denne bör förstås utifrån hela sin livssituation och inte från olika delar. Det 
behövs forskning som utgår från ett livsvärldsperspektiv som problematiserar 
den komplexa livssituation som äldre personer med multisjukdom befinner sig 
i, och vad den innebär för deras hälsa och välbefinnande. En sådan forsknings-
ansats kan fånga den komplexitet och motsägelsefullhet som andra forskare 
har påpekat (Fortin et al., 2007b,c; Meinow et al., 2006; Gooberman-Hill et 
al., 2003). Det behövs kunskap om hur det är att leva med flera sjukdomar och 
vad som är viktigt i äldres livssituation. 
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Studier har också visat att äldre upplevt skillnad i livskvalité i olika boende-
former28, att det ordinära boendet varit viktigt för hälsan, men också att ett 
bristfälligt boende inneburit hälsorisker. Äldre i ordinära boenden har varit 
rädda för att vara en börda för sina anhöriga och försöker anpassa sig till sin 
förändrade livssituation. Att bo på särskilda boenden kan också innebära en 
förändrad livssituation. Att bo på särskilda boenden har också inneburit en för-
ändrad livssituation för de äldre multisjuka. Studier har visat att det sociala livet 
ändras, att äldres självständighet inte stärks, att de kan uppleva ensamhet men 
även trygghet. Särskilda boenden kan vara det sista hemmet för de äldre och 
man kan tänka sig att det kan påverka deras liv. De multisjuka äldre som bor i 
olika boendeformer kan utifrån detta tänkas uppleva sin livssituation annorlun-
da. Därför studeras fenomenet att vara äldre och multisjuk i olika kontexter, 
inte för att jämföra livssituationen för dessa personer men för att visa på kon-
textuella variationer. En ytterligare anledning till att särskilja boendeformen är 
att det fortfarande finns sparsamt med studier om hur livet erfars inom ordinära 
och särskilda boenden.  

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och förstå hur äldre multi-
sjuka personer erfar sitt liv och sin hälsa, genom att utifrån ett reflekterande 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv, beskriva innebörder av fenomenet att 
vara äldre och multisjuk. Fenomenet att vara äldre och multisjuk studeras utifrån 
livssituationen i ordinära och särskilda boenden eftersom ett ytterligare syfte är 
att beskriva och tydliggöra innebördernas kontextuella variationer samt att öka 
förståelsen för äldre multisjukas situation. Avsikten är därmed att utveckla ny 
kunskap vilken kan användas inom vården och omsorgen av äldre och multisju-
ka människor. 
 
Avhandlingens delsyften är: 
 
Delsyfte 1 är att utforska och beskriva innebörder av att vara äldre och multi-
sjuk och leva i ordinärt boende. 
 
Delsyfte 2 är att utforska och beskriva innebörder att vara äldre och multisjuk i 
särskilda boenden. 
 
Delsyfte 3 är att med hjälp av existensfilosofi problematisera och fördjupa för-
ståelsen för de empiriskt grundade beskrivningarna av de äldre multisjukas 
livssituation, hälsa och välbefinnande. 

––––––––– 
28 Den subjektiva kroppen är både tidslig och rumslig och förmedlar sig samt uppfattar sig som en hel-
het. Rummet är något som vi relaterar till och kan också antas utgöras av bostaden. Bengtsson (1998) 
skriver med referens till Norberg-Schulz teori, att en plats har en existentiell betydelse för människan, 
den kan utgöra hennes identitet. Man kan anta att detta kan ha betydelse för en människans upplevelse 
av sitt välbefinnande. 
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VETENSKAPLIG ANSATS 
OCH METOD 
Syfte med denna avhandling är att beskriva och förstå hur äldre multisjuka som 
lever i ordinära boenden samt på särskilda boenden erfar sitt liv och sin hälsosi-
tuation. Närmare bestämt gäller det mening och innebörd dessa människor läg-
ger i sina erfarenheter. Den fenomenologiska forskningens syfte är att försöka 
förstå och beskriva fenomenens meningssammanhang för det erfarande subjek-
tet. Valet av fenomenologisk metod är därför motiverat för att kunna uppnå 
syftet med avhandlingen. Tidigare, under rubriken avhandlingens teoretiska 
perspektiv, har fenomenologi som filosofi med livsvärlden som grund beskrivits.  
Den ”levda” kroppen är ett av flera bärande teoribegrepp inom vårdvetenskapen 
som har sin grund i livsvärldsfenomenologin. Andra kunskapsteoretiska be-
grepp som är viktiga i fenomenologisk forskning är teorin om medvetandet el-
ler intentionalitet, trancendentalitet och intersubjektivitet. Intentionalitet bety-
der att medvetande alltid är riktad mot något. Trancendentalitet förstås som en 
strävan att komma från den naturliga hållningen och studera fenomen på ett 
mera reflekterande sätt. Intersubjektivitet innebär att det faktum att människor 
finns i världen tillsammans med andra människor, påverkar hur vi uppfattar oss 
själva och är viktigt att problematisera i humanvetenskaplig forskning. Efter-
som de olika teoretiska begreppen förutsätter varandra kunskapsteoretiskt och 
empiriskt blir en del upprepningar nödvändiga. 

Kunskapsteoretisk beskrivning 
Inledningsvis konstateras återigen att utgångspunkten för livsvärldsteorin är 
den ”naturliga” hållningen. Den innebär att livsvärlden är underförstådd, stän-
digt närvarande och utgör grunden för alla våra erfarenheter. I vår dagliga till-
varo tas livsvärlden för given och problematiseras inte. I forskningen behöver 
livsvärlden problematiseras eftersom utgångspunkten i vetenskapen är objekti-
vitet och generaliserbarhet. Därför blir reflektionen och tyglandet (förklaras se-
nare) det som skiljer den ”naturliga” (oreflekterande) hållningen från den veten-
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skapliga (reflekterande) hållningen. Dessa två förhållningssätt utgör vår möjlig-
het att förhålla oss till världen (Dahlberg et al., 2001).  

Vetenskaplig hållning 
Med vetenskaplig (ibland kallad fenomenologisk) hållning menas att forskaren 
träder ur den så kallade naturliga hållningen och intar en reflekterande håll-
ning. Den fenomenologiska filosofin utgör en vetenskapsfilosofisk grund till 
detta (Husserl, 1913/1998). I Dahlberg et al. (2008) problematiseras tolkning-
en av Husserls idé om objektivitet med innebörden att forskare varken kan eller 
skall försöka lämna livsvärlden i sin strävan efter objektivitet. Den tolkning som 
presenteras tydliggör att Husserl vill uppmana vetenskapligt arbetande forskare 
att träda ur sin ”naturliga” (oreflekterande) hållning och i stället inta en reflek-
terande hållning. Alltsammans sker inom ramen för livsvärlden eftersom den 
aldrig kan överskridas. Det är viktigt att anta en reflekterande hållning och ifrå-
gasätta det självklara som vi känner igen och möter i vår naturliga hållning, för 
att komma till fenomenets meningsbärande struktur, den så kallade essensen. 
Husserl (1913/2004) beskriver parantessättandet (benämns även som epoché 
eller den fenomenologiska reduktionen) som att vi för en stund sätter en del av 
vår förståelse åt sidan, men som inte försvinner utan fortfarande finns kvar som 
ett möjligt objekt för medvetandet. Att ha en vetenskaplig hållning innebär att 
problematisera alla erfarenheter med hjälp av självreflektionen och gå så att säga 
tillbaka till förförståelsen (Dahlberg et al., 2001). Tyglandet som en självreflek-
tion är riktad bakåt mot den egna förförståelsen, men framförallt är den riktad 
framåt och innebär en öppenhet mot fenomenet. Självreflektion är en mänsklig 
förmåga som forskare aktivt bör sträva efter. 

Intentionalitet  
Teorin om intentionalitet tydliggör att medvetandet alltid är riktat mot något 
och att fenomen som medvetande ”möter” presenterar sig som något. Husserl 
(1929/1992) menar att varje varseblivning har en tillhörande horisont29 som 
uppkommer vid varseblivningen. Medvetandet griper så att säga hela föremålet 
och genom så kallade appresentationer30 kan det som omedelbart inte är givet 
bli medvetet för oss. Detta kan beskrivas utifrån följande exempel. I samband 
med en flytt skulle familjens tavlor hängas på väggarna i det nya hemmet. I 
början uppfattades alla tavlor som kort och gott familjens tavlor, som liksom 
tavlor i allmänhet var olika stora och föreställde olika motiv. När det skulle be-
stämmas var tavlorna skulle hänga började uppmärksamheten riktas mot att de 
olika tavlorna inte längre enbart var ”bara” tavlor, utan de började presentera sig 

––––––––– 
29 Den mängd föremål eller aspekter av föremål som man inte är riktad mot men som man kan vända 
sig mot och ha kunskap om (Filosofilexikonet, 1988) 

30 Det (själv)medvetande som man har om sina faktiskt förekommande (inre) medvetandetillstånd 
(ibid). 
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som något mer. Vissa tavlor som vi fått i present, presenterade sig med den per-
son som gav tavlan. Andra tavlor som köptes under semesterresor presenterade 
sig med minnen från dessa resor. En tavla steg ur mängden ytterligare för att 
bakom den fanns ett personligt brev som beskrev en glädjefull men också sorg-
lig händelse i familjens liv. Med den återupplevdes både skratt och tårar. Detta 
visar att saker, händelser, människor eller andra fenomen vi studerar är något 
mer än det vi i förstone tänker på, och i vetenskapliga sammanhang är det vik-
tigt att uppmärksamma detta.  

Medvetandet kan alltså göra en erfarenhet fullständig, konkret eller ab-
strakt. Appresentationer som gör erfarenheter till en helhet är inte alltid givna i 
medvetandet, men kan bli tillgängliga för medvetandet. 

Intentionalitet innebär vidare en temporalitet. Husserl (1929/1992) menar 
att en medvetandeakt31 är en rörelse utan en början och ett slut. I reflektionens 
ändlöshet relateras det förflutna, som är nuvarande-händelser som har varit, till 
framtiden som är nuvarande-händelser som ska komma, i det nuvarande ögon-
blicket. I denna föreningspunkt mellan de temporala positionerna kan enligt 
Merleau-Ponty (1945/1995) den utvidgade förståelsen bli möjlig. När sedan 
beslut om en sak fattas på nytt blir dessa erfarenheter till ett ögonblick i nuet 
(ibid). 

Teorin om intentionalitet uppfattas som hjälp för att bli medveten om hur 
det mänskliga medvetandet fungerar för att kunna inta en reflekterande håll-
ning i studierna. I den vetenskapliga hållningen strävas efter att förlångsamma 
förståelsen genom att inte bestämma fenomenets innebörder för tidigt (Dahl-
berg & Dahlberg, 2003) samt att orientera sig bland alla innebörder som fram-
träder och särskilt fokusera på de som visar fenomenens annanhet på bästa sätt 
(Dahlberg et al., 2008). 

Empirisk tillämpning 
Den fenomenologiska kunskapsteorin som i stora drag har beskrivits utgör en 
grund för dess metodologi. Den metodiska tillämpningen är ingen absolut upp-
sättning av regler som ska följas i en viss given ordning. De grundläggande me-
todologiska begreppen kan ses som principer vilka kan leda till upptäckt av me-
ningsbärande strukturen i de erfarenheter som tillhör det undersökta fenome-
net. Principerna utgör en ledstjärna i hela forskningsprocessen både övergri-
pande när till exempel olika studier planeras, och mer konkret vid datainsam-
lingen i en intervjusituation samt vid dataanalysen. Detta återkommer jag till 
när jag beskriver datainsamlingen och analysen.  

––––––––– 
31 Medvetandeakt är sinnesdata som hör till olika former av upplevelser, uppfattningar eller uppmärk-
samhet (Filosofilexikonet, 1988). 
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Metodologiska principer 
Öppenhet, intersubjektivitet, omedelbarhet, unikhet och mening är enligt 
Dahlberg et al. (2001) de grundläggande metodologiska principerna. Öppenhet 
är överordnat de andra begreppen och innebär att vara öppen och följsam mot 
fenomenet och inte låter sig styras av teorier och färdiga kategorier. Däremot 
kan teorier användas efter analysen för att belysa resultatet (Dahlberg et al., 
2008).  

Intersubjektivitet är, som det har konstaterats tidigare, centralt i människans 
liv. I mötet förstår människor varandra genom appresentationer. Detta innebär 
att en människa i mötet med en annan människa lägger till egenskaper för att få 
en helhetsbild av människan. Till exempel känslor och erfarenheter som inte är 
synliga hos den andra människan kan komma fram i en dialog. Omedelbarhet 
innebär att vara närvarande med alla sina sinnen och lyssna aktivt. Unikhet in-
nebär att se människor som individer med specifika personliga erfarenheter. 
Begreppet mening anknyter till teorin om intentionalitet och innebär att det 
inte är forskaren som tillskriver ett fenomen dess mening. Meningen visar sig i 
processen mellan forskaren och fenomenet så som det beskrivs av andra. För 
detta krävs både öppenhet och följsamhet gentemot fenomenet (Dahlberg et 
al., 2001). 

Förståelse och förförståelse 
Människans upplevelser påverkas enligt Gadamer (1960/1995) av hennes hi-
storia, tradition och kultur. Dessa utgör i sin tur en grund eller en bakgrund 
för förståelsen. Människan tolkar sina upplevelser mot denna bakgrund eller så 
kallad förförståelse som i sin tur utgör en förståelsehorisont. Med det menas 
att vår bakgrund för vad vi kan förstå är begränsad av just vår historia, tradi-
tion och kultur. Förförståelsen utgör även en utgångspunkt för vår förståelse av 
andra personer. Enligt Dahlberg et al. (2001) innebär intersubjektiviteten att 
vi förstår andra genom oss själva och i ett forskningssammanhang utgör detta 
ett problem. All vetenskaplig förståelse styrs också av traditionen. Tradition är 
inte ett objekt som så att säga står över våra tankar utan är snarare en horisont 
inom vilken vårt tänkande sker. Eftersom förförståelsen inte fullt ut kan objek-
tifieras behövs en kunskapsteori som kompletterar det faktum att forskare är 
involverade med det fenomen som studeras. 

Mycket av det som sker i medvetandet är omedvetet för oss och kan därmed 
inte utsättas för kritisk reflektion. Denna omedvetna förförståelse påverkar oss 
och leder till att vi med säkerhet inte kan säga om vår tolkning av nya situatio-
ner är resultat av öppenhet och logiskt tänkande. Medvetenhet om det omed-
vetna, även om vi inte vet vad det är, kan leda till utökad självmedvetenhet. 
Förförståelsen innebär både kognitiva, sociala/psykologiska och emotionella 
aspekter och speglar all vår historia (Dahlberg et al., 2008). Att förförståelsen är 
en del av vår förståelse gör den inte mindre komplex eftersom i delen finns hel-
hetens hela komplexitet. Om subjektiviteten påverkar vår öppenhet så påverkar 
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den också tyglandet som syftar till att minska denna påverkan genom att en be-
skrivning av fenomenet utgår från hur det erfars av informanterna (ibid). Ut-
tryckt med intersubjektiviteten så förstår vi oss själva genom andra och för att 
undvika att vår förförståelse styr resultatet så utrycker vi beskrivningen utifrån 
den tyglade levda erfarenheten.  

Reflektion över min egen förförståelse 
Föreliggande forskningsansats innebär en kritisk hållning till min egen förförs-
tåelse och en öppenhet för hur förståelsen arbetar är nödvändig för att genom-
föra vetenskapliga studier. Respekt för äldre har varit vägledande drivkraft i va-
let av mitt yrke som sjuksköterska inom äldrevården. Äldre människors livserfa-
renhet och deras livsgärning inger denna respekt för att äldre personer ger di-
rekt och indirekt förutsättningar för yngre generationers liv. Som sjuksköterska 
inom sjukhusansluten hemsjukvård har jag vårdat äldre multisjuka personer i 
deras hem och sett vilken svår livssituation de lever i. Under hela forsknings-
processen har det varit nödvändigt att reflektera över förförståelsen för att und-
vika en omedveten påverkan på intervjufrågor och analys. De metodologiska 
principerna har varit till hjälp i processen men andras granskning har varit 
ovärderlig. Hjälp genom handledning, vid seminarier när materialet granskades 
av andra doktorander och forskare och genom egen reflektion över de transkri-
berade intervjuerna, under analysen och i skrivandet av resultaten har varit oer-
hört viktig, till exempel genom att försöka upptäcka när förförståelsen styrt va-
let av frågor och så vidare. Förförståelsens negativa inverkan har begränsats ge-
nom att försöka finna en balans i den kunskap som var nödvändig för att pro-
blematisera området och att inte ta vetenskapliga teorier, allmän kunskap och 
fördomar för givna utan försöka vara öppen inför det studerade fenomenet. 

Studiens genomförande 

Fenomenologisk intervju  
I den föreliggande avhandlingen har fenomenologiska intervjuer använts som 
datainsamlingsmetod. Redogörelsen börjar med vad som menas med en feno-
menologisk intervju, sedan beskrivs tillvägagångssättet vid intervjuerna och 
slutligen problem som uppkommit. 

I avhandlingen strävas efter tillgång till människors erfarenheter av det un-
dersökta fenomenet. Detta förutsätter ett möte mellan forskaren och männi-
skors erfarenheter av fenomenet och kan uppnås genom en intervju. Kvale 
(1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal 
som bygger på vardagens samtal men innebär en metodologisk medvetenhet. 
Metoden kan ge en innebördsrik och unik spegling av människornas vardags-
värld. Kvalitativa intervjuer som tar sin utgångspunkt i den fenomenologiska 
kunskapsteorin innebär enligt Dahlberg et al. (2001) att dess metodprinciper 
bör följas. Öppenheten i en forskningsintervju innebär en intervjuteknik som 
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utgår från informantens levda erfarenhet. Informanten ombeds att beskriva sina 
erfarenheter riktade mot det undersökta fenomenet.  

Intervjuerna inleddes, framförallt när jag var ovan intervjuare, med en 
ingångsfråga, kan du berätta för mig hur en vanlig dag ser ut för dig, som bedöm-
des vara enkel fråga att besvara och kunde rikta informanten mot fenomenet. 
Dessutom hade informanterna kontaktats och informerats om syftet innan själ-
va intervjun. Ingångsfrågan kunde kanske uppfattas för allmän men informan-
terna kom ganska omgående in på erfarenheter som berörde deras liv som äldre 
och sjuka, boende i eget hem eller på SÄBO. Informanterna uppmanades att 
berätta om konkreta situationer (levda erfarenheter) vilka följdes upp med 
följdfrågor som kunde tänkas uppmuntra informanternas reflektion. Öppenhet 
mot berättelsen kunde nås genom att upprepa frågorna och inte nöja sig med 
de svar som inledningsvis ges, speciellt när känslan av att ”förstå” informanterna 
uppstod. Då fanns risk att appresentationerna kunde styra förståelse av det som 
berättas. Följdfrågorna, hur menar du, hur tänkter du, kan du berätta mera möj-
liggjorde vidare reflektion och att informanterna visade med ord vad de mena-
de. I intervjuerna användes vardagliga uttryck och till exempel istället för multi-
sjuk som är sjukvårdens begrepp, användes flera olika sjukdomar. 

Upprepade gånger sammanfattades samtalet för informanten, vilket kunde 
vara stöd för denna, samt ett sätt att visa på hur informantens berättelse hade 
uppfattats. Det gav också möjlighet att avslöja missförstånd. Med tiden kunde 
intervjun börja utifrån det samtal som startade spontant för att det blev lättare 
att rikta samtalet mot fenomenet. 
 
Nedan följer ett exempel på sammanfattningar under intervjuerna. 
 

F: Om jag ska sammanfatta det här som du har pratar om nu så 
handlar det om att de [läkare] ändrar mediciner utan att du förstår 
riktigt vad det är som händer och du vill ju naturligtvis veta vad det är 
du stoppar i dig, du blir inte informerad det bara händer förändring-
ar. 

I: ja, ja 

F: Hur känner du dig då när det blir så här? 

I: Jag tycker inte om det, jag tycker inte om det och jag har varit så-
dan som satt på frågan och vill ha reda på och det var likadant när jag 
var inne på kärlkirurgen sista omgången nu. Jag har vetat vad jag får 
för tabletter och du ser jag har inte någon medicinlista för det sista 
jag har legat inne för och då börjar de och plocka om en massa medi-
ciner. 
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I följande undviks att förförståelsen tar över och en fråga ställs som infor-
manten redan besvarat, men därigenom kommer en ytterligare betydelse fram. 
 

F: Nu kanske jag ställer en dum fråga, varför tycker du inte om det? 

I: Vadå att de plockar om, jag för jag vill [betonar] ha koll på varför 
jag äter medicinerna och vad de heter, det är annat när man blir van 
som jag blivit tidigare då vet jag att jag kan sitta framför folk. Den 
här medicinen äter jag för hjärtat det här har jag för det, det kan jag 
inte längre. 

Alla intervjuerna skedde i informanternas hem enligt deras önskemål och va-
rade mellan 45 minuter och två timmar. En genomsnittlig intervju varade i en 
timme. Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades ordagrant av 
mig. Anteckningar om känsloläge, pauser och betoningar markerades också. 

Omedelbarhet i intersubjektiv mening innebär en distansering och reflek-
tion över det som sker i intervjusituationen. Dahlberg et al. (2001) menar att 
både intervjuaren och informanten bör förstå fenomenet bättre efter en intervju 
än före och jag uppfattade kommentarer som ”nu förstår jag bättre” eller ”jag 
hade inte tänkt på det på det sättet” eller ”va skönt att få tänka och prata om 
detta” som ett tecken på ökad förståelse hos informanten. 

Under intervjuerna uppstod olika problem. I ett fall lyckades inte intervjun 
särskilt bra då en informant pratade i två timmar med några få naturliga tanke-
pauser. Osäkerheten kring att ett avbrott i samtalet skulle uppfattas som ohöv-
lighet resulterade i en väntan på att informanten skulle tystna, vilket inte sked-
de mer än några gånger. Informanten var i ett enormt behov av att prata och i 
en sådan situation kan det vara både svårt och oetiskt att avbryta. I efterhand 
hade det kanske varit bra att göra ytterligare en intervju, men materialet i inter-
vjun i sin helhet var rikt på beskrivningar.  

Öppenheten med hjälp av följdfrågor eftersträvades i intervjuerna men kun-
de medföra att vissa informanter verkade irriterade för att de uppfattade upp-
repningarna som tecken på intervjuarens oförståelse. Irritationen stävjades ge-
nom att dessa upprepningar beskrevs som ett sätt att genomföra intervjun. Öp-
penhet uppfattades som en dialektisk process mellan mig och informanter och 
innebar att det inte räckte med att jag förhöll mig öppen utan även försökte 
skapa förutsättningar för informanterna. Detta eftersträvades genom att försöka 
skapa en tillåtande stämning under intervjun så att informanter kunde känna 
att ett verkligt intresse fanns för berättelsen, utan att bli bedömd av mig. Inter-
subjektiviteten kräver detta och även försök att tygla förförståelsen för att varje 
informants berättelse skulle vara unik. Det blev svårare längre fram under inter-
vjuerna när jag ”kände igen” berättelsen och problematiken från någon annan 
informant, vilket utmanade tyglandet av förförståelsen. Det var också svårt att 
vara omedelbar i intervjuerna eftersom det krävdes att alla sinnen var skärpta. 
Erfarenheten av att genomföra intervjuerna hjälpte att hålla fokus på fenome-
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net och genom anteckningar med stödord underlättades följsamheten i infor-
mantens berättelse. 

Teorin om intentionalitet innebär en temporalitet, det vill säga att tiden 
uppfattas som en rörelse i nuet, dåtiden och framtiden och detta påverkar ome-
delbarheten. Informanternas reflektion kopplat till levd erfarenhet innebär en 
sådan rörelse i tiden och att vara omedelbar i intervjun innebär en följsamhet i 
den rörelsen. Äldre människor skiljer sig från yngre genom sin långa livserfa-
renhet och de kan ha en annan rytm i sin kommunikation som kräver en ly-
hördhet. Människor i allmänhet pratar inte linjärt, när de fritt får berätta om 
något. Äldre personer kan dessutom ”ta omvägar” i sina berättelser tack vare sin 
långa och rika livserfarenhet, som jag behövde vara följsam mot. 

Genomförande av studie I 
Studie 2 att vara äldre och multisjuk och leva på särskilda boenden genomför-
des före studie 1 att vara äldre och multisjuk och leva i ordinära boenden. De 
presenteras i avhandlingen i omvänd ordning eftersom det kan vara mera lo-
giskt att följa ordningen från ordinärt boende till ett särskilt boende och för att 
informanterna i studie 2 berättar om sina ordinära boenden också. Intervjuerna 
i studie 1 gjordes i två omgångar eftersom det blev tydligt att det behövdes stör-
re variation i informantgruppen.   

Steg 1 
Efter tillstånd från verksamhetschefen kontaktade jag en vårdcentralschef för 
att komma i kontakt med distriktssköterskor. När en tid hade förflutit utan ett 
samarbete rekommenderade vårdcentralschefen kontakt med en annan vård-
central, som hade större möjligheter att hjälpa mig. Denna vårdcentral hade ett 
stort upptagningsområde med invånare boende både i staden och omgivande 
landsbyggd, vilket gynnade variation på olika områden och boendeformer som 
villa och lägenhet. Vårdcentralschefen förmedlade en kontakt med en distrikts-
sköterska som hade en central roll i verksamheten och var van vid utvecklings-
arbete. Denna person hjälpte i kontakterna med andra distriktssköterskor som 
kunde identifiera presumtiva informanter. Jag informerade distriktssköterskor-
na genom ett personligt besök om studiens syfte och urvalskriterier och ett in-
formationsbrev för informanter lämnades. Distriktssköterskorna identifierade 
lämpliga informanter, men eftersom det ändå rådde en osäkerhet kring vilka 
personer som ansågs vara multisjuka, diskuterades presumtiva informanters 
lämplighet på telefon. Därefter kontaktade distriktssköterskorna personerna för 
att förmedla kontakten med dem som var intresserade32, och jag bokade tider 
med de informanter som hade gett sitt muntliga samtycke. Innan intervjun på-
börjades informerades den äldre igen om studiens syfte och möjligheten att när 
som helst avbryta. Skriftligt samtycke inhämtades också innan intervjun. 
––––––––– 
32 Först därefter fick jag informanternas telefonnummer. 
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Urvalskriterier till studien var äldre multisjuk (minst två diagnoser) man el-
ler kvinna i åldrarna 75 år eller äldre, boende i ordinärt boende, att kunna föra 
ett samtal om sitt liv och sin situation samt viljan att delta. Tolv informanter 
valde att delta i studien och de förmedlades av fem olika distriktssköterskor från 
två vårdcentraler. Tre informanter tackade nej till att delta för att de kände sig 
för svaga, eller saknade intresse av att delta. Två informanter tackade nej till di-
striktssköterskan och en till mig.  

Steg 2 
Analysen visade att det blev för stor tonvikt i resultatet på de äldre som hade 
hemtjänst. Av den anledningen utökades datainsamlingen med ytterligare fem 
intervjuer med informanter som inte hade daglig kontakt med hemtjänst, men 
kunde ha hjälp med städning. Jag rekryterade två informanter vid ett besök på 
en dagverksamhet för äldre, en genom personlig förfrågan och denna person 
förmedlade kontakt med ytterligare två informanter. Sammanlagt intervjuades 
17 personer i en mellanstor svensk stad. 
 
Tabell 1. Uppgifter om informanter i ordinärt boende. 
 

 
• Samtliga informanter hade någon form av hjälp för att klara sin var-

dag. Tio informanter hade hemtjänst 2gg/vecka till 4gg/dag och en av 
dem som hade hemtjänst anlitade även en städfirma. De kunde till ex-
empel ha hjälp med dusch, måltider, läkemedel, städning, tvätt, hand-
ling, trädgårdsskötsel, ledsagarstöd. Alla utom två hade trygghetslarm. 
Alla informanter fick även hjälp av anhöriga, grannar eller personer 
som de betalade privat i varierande omfattning.  

 
• Tio informanter kunde gå själva, sex var rullstolsburna och en använde 

rollator. En av de sammanboende informanterna var anhörigvårdare 

––––––––– 
33 I ett europeiskt land. 
 

Ålder 75-99 år, md=84 år 
Kvinna 10 
Man 7 
Svenskfödd 16 
Utlandsfödd 33 1 
Sammanboende 6 
Ensamboende 11 
Antal diagnoser 4-18, md=6,5 
Antal mediciner 4-18, md= 9 
Lägenhet 10 
Villa 7 
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till en partner som växelvårdades två veckor hemma och två veckor på 
ett sjukhem. En annan informant växelvårdades av sin partner tre 
veckor i hemmet och en vecka i månaden på ett sjukhem. 

Genomförande av studie II 
Enhetschefer på fyra olika servicehus och ett sjukhem i en mellanstor svensk 
stad kontaktades. Variation på olika särskilda boenden eftersträvades för att få 
med eventuella kvalitetsskillnader som kunde finnas. Enhetscheferna informe-
rades om studien och de kriterier informanterna skulle uppfylla. Jag kontakta-
des av enhetschefen eller någon annan person, som enhetschefen hade delegerat 
uppgiften till, efter att de hade tillfrågat de presumtiva informanterna om deras 
intresse att delta i studien. Därefter kontaktade jag informanterna och fick tillå-
telse att komma och informera dem muntligt. Besöket hos äldre skedde i säll-
skap av en personal som de äldre var bekanta med och då informerades om stu-
dien och ett informationsbrev överlämnades. Efter att informanten hade givit 
sitt medgivande bokade vi tid för en intervju. Själva intervjun föregicks av upp-
repad information om studiens syfte och att deltagandet när som helst kunde 
avbrytas. Informanten gav också ett skriftligt samtycke. 

Urvalskriterier till studien var äldre multisjuk (minst två diagnoser) man el-
ler kvinna i åldrarna 75 år eller äldre, boende på särskilt boende, att kunna föra 
ett samtal om sitt liv och sin situation samt vilja att delta. Sammanlagt intervju-
ades 11 personer som hade givit sitt medgivande. Tre informanter avböjde för 
att de kände sig alltför sjuka. Uppgiften om de äldres diagnoser inhämtades 
från de sjuksköterskor som arbetade på de särskilda boendena. 

 
Tabell 2. Uppgifter om informanter i särskilda boende. 
 

 

––––––––– 
34 Det var svårare att få tag på manliga informanter på SÄBO än i ordinära boenden. 
35 I ett europeiskt land. 
 

Ålder 79-102 år, md=85 år 
Kvinna 8 
Man 334 
Svenskfödd 10 
Utlandsfödd 35 1 
Sammanboende 1 
Ensamboende 10 
Antal diagnoser 2-8, md=4 
Servicehuset 8 
Sjukhem 3 
Tid på SÄBO 1-13 år 



 

 42

• Informanternas hjälpbehov på SÄBO varierade ganska mycket, men 
de flesta hade hjälp med dusch, städning, måltider och några även med 
läkemedel. En informant hade enbart städhjälp. Alla hade trygghets-
larm. De tre informanterna på sjukhemmet hade dygnet runt hjälp och 
antal timmar brukar inte särskiljas i det sammanhanget. 

• Av de tre informanterna på sjukhemmet var en rullstolsburen, en säng-
liggande och en kunde gå med rollator. Av de åtta informanterna på 
servicehuset, klarade sig en helt utan rollator, fem gick med rollator 
och två vara rullstolsburna. 

• Tre informanter på SÄBO hade sin partner i livet. En informant var 
sammanboende på ett servicehus och två av informanterna på sjukhem 
hade en partner i ordinärt boende.  
 

Informanternas diagnoser36 var i båda studierna kopplade till hjärta och lungor 
som till exempel hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlkramp, kronisk obstruktiv lugn-
sjukdom och astma. De hade sjukdomar i rörelseapparaten som reumatiska 
sjukdomar, neurologiska sjukdomar, förslitningar, benbrott, cancersjukdomar, 
diabetes. Andra sjukdomar som förekom var ögonsjukdomar, till exempel grön 
och grå starr; infektionssjukdomar, kärlsjukdomar, urininkontinens, prostata-
förstoring, kronisk värk, nedsatt minnesförmåga, depression, ångest och oro, 
gikt, högt blodtryck, stroke och olika bristsjukdomar. Informanterna hade olika 
funktionsnedsättningar på grund av ålder och sjukdom samt komplikationer i 
samband med sjukdom. Nedsatt hörsel och syn, svaghet i muskler, värk, yrsel, 
sömnsvårigheter, aptitlöshet, trötthet, svullna ben och hosta var vanligt före-
kommande. 

Dataanalys  
I de empiriska studierna användes en fenomenologisk analys som beskrivs av 
Dahlberg et al. (2001, 2008). Den fenomenologiska analysen är beskrivande 
och innebördssökande, och de många olika och unika berättelserna av infor-
manternas levda erfarenheter av ett fenomen bär på en generell struktur. Analy-
sen beskriver innebörden av fenomenet i livsvärlden och strävar efter att hitta 
det unika i varje äldre multisjuks livsvärld. Resultatet kan ge en mera övergri-
pande förståelse av fenomenet som kan vara användbart i förståelsen av andra 
äldre multisjuka. Analysen följer den kvalitativa ansatsens rörelse mellan helhet 
- delar - helhet. 

Dataanalysens inledande fas är att läsa och bekanta sig med texten tills man 
"känner" den. Varje utskriven intervju läses upprepade gånger tills en helhets-
förståelse av texten uppnåtts. Det är viktigt med öppenhet och omedelbarhet 

––––––––– 
36 Informanterna hade minst två kroniska sjukdomar och ibland även akuta sjukdomar, ingen av infor-
manterna hade enbart akuta sjukdomar eller en akut och en kronisk. Distriktssköterskorna gav mig 
efter informanternas samtycke information om deras diagnoser. 
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för att bli medveten om fenomenets aspekter och kunna se oväntade innebörder 
i texten, det vill säga tygla sin förförståelse om fenomenet (Dahlberg et al., 
2001). Jag läste de utskrivna intervjuerna och lyssnade på bandinspelningarna 
tills jag kunde återberätta innehållet för mig själv. Genom att lyssna på inter-
vjuerna uppnåddes en större känslighet för informanternas röstläge, till exempel 
om de var ledsna eller glada. Även om sådana noteringar fördes i den utskrivna 
intervjutexten hjälpte lyssnandet ytterligare. Det var som att bandspelaren sattes 
på i mitt huvud och jag kunde höra informanternas röster vid genomläsningen.  

Sedan delades texten i meningsbärande enheter (ME) för att identifiera det 
undersökta fenomenets innebörder. En meningsbärande enhet kunde vara allt 
från några ord och meningar till större textstycken. Därefter beskrevs menings-
bärande enheterna avseende meningsbärande innebörder (MI). Under analysen 
fokuserades på fenomenet och inte på den intervjuade personen när de implicita 
och explicita meningsbärande innebörderna lyftes fram. Detta är att vara feno-
menorienterad och inte subjektorienterad. Genom att använda vardagsspråk för 
att beskriva de meningsbärande enheternas innebörder bevaras närheten till fe-
nomenet. Det är även viktigt att i detta skede i analysen bevara en stor variation 
i materialet. Nedanför följer exempel på en sekvens ur en intervju som utgjorde 
en meningsbärande enhet och sedan utrycks den som meningsbärande inne-
börd.  
 
ME: Informant: Man har mera tid att tänka och komma ihåg saker och ting 
jag tänker att om man rusar, jag tycker t.ex. att väldigt unga familjer nu har 
det vansinnigt slitsamt.  

MI: erfar att tillgång till tid ger möjlighet att minnas 
 

I nästa fas fortsätter den beskrivande analysen genom en reflektion över hur 
de meningsbärande innebördernas likheter och olikheter förhåller sig till var-
andra och deras olika mönster sammanförs i så kallade kluster (Dahlberg et al., 
2001). Upprepad genomläsning av meningsbärande innebörder hjälper även i 
detta skede för att den underlättar en rörlighet i reflektionen, dvs. hur innebör-
derna förhöll sig till varandra. Reflektionen kan enligt Dahlberg (2006a) be-
skrivas som ”figur” och ”bakgrund” i sökandet efter mening. De olika innebör-
derna utgör varandras figurer och bakgrunder, vilket sker under hela analysen.  
Det mönster av innebörder som uppstår kallas för kluster och de uttrycks fort-
farande med vardagligt språk (Dahlberg et al., 2001). Reflektionen över hur de 
olika innebörderna förhöll sig till varandra kunde visa sig som ett mönster av 
innebörder som ändrades under analysens gång genom att minska i antal. 

Nedanför följer ett exempel på ett kluster med några meningsbärande inne-
börder som kommer från olika intervjuer och har utryckts med vardagsspråk. 
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Känsla av att vara mindre värd 
Indragningar av olika slag (personal, utflykter) innebär känslor av mindre vär-
de.  
Att bli bidragsberoende, inte ha råd erfars som orättvist och otacksamt innebär 
upplevelse av att vara börda. 
Erfar inte möjlighet att fodra något på SÄBO från samhället p.g.a. dess dåliga 
ekonomi, och från barnen som ställer upp mycket ändå. 
Erfar känsla av att inte vara värd något då meningsfulla aktiviteter dras in 
p.g.a. samhällets dåliga ekonomi.  
Erfar att samhället behandlar äldre sjuka som belastning och börda, upplevelse 
av att vara mindre värd. 
 

Därefter analyserades klustren avseende mönster och som inte varierar som 
är generella och detta benämns olika i litteraturen till exempel essens, essentiell 
struktur, generell struktur. Jag försökte reflektera över vad det var i klustren 
som inte varierade. Här gick reflektionen genom olika nivåer av materialet. Ef-
tersom de utskrivna intervjuerna och de meningsbärande enheternas innebörs-
beskrivningar hade memorerats, kunde reflektionen ske i olika abstraktionsni-
våer, vilket är svårt att beskriva genom denna stegvisa redogörelse av analysen. 
Det generella mönster, den så kallade essensbeskrivningen är till en början pre-
liminär, och det krävs en del omskrivningar för att uttrycka det generella 
mönstret i materialet. Essensen analyseras i relation till klusternas innebörder 
(Dahlberg et al., 2001). 
 
Exempel på en del av essensen. 
Livet på det särskilda boendet innebär att äldre lever i påtvingade sociala och 
kanske svåretablerade relationer med personalen och andra medboende som 
kan vara alltför sjuka för att samtala med.   

  
När det som inte varierar, essensen, har skapats fortsätter analysen avseende 

det som varierar, konstituenter, vilka i sin tur tydliggör essensen (ibid). Konsti-
tuenterna framträdde genom en reflektion utifrån essensen och klustren, det 
som varierar i relation till det generella. Även här hjälpte figur-bakgrund tän-
kandet till, det vill säga det som varierade i relation till det generella och tvärt-
om. Nedan följer ett exempel på en liten del av essensen för att visa hur det ge-
nerella förhåller sig till det partikulära som varierar i konstituenterna. 
 

Exempel på hur det visar sig i konstituenterna. 
Att känna sin granne, att ingå i en grupp som äter med varandra eller att ha 
någon förtrogen att prata med erfars som djupare relation. Svårigheter att ska-
pa relationer med de boende som inte är demenssjuka kan begränsas av att 
dessa har mycket besök från sina anhöriga och inte har samma behov av att 
bekanta sig med andra boende. Svårigheter att få vänner på en plats där det 
finns många människor kan förstärka känslan av ensamhet, övergivenhet och 
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uppgivenhet. De informanter som ofta har besök av anhöriga eller vänner 
kände sig inte ensamma och efterfrågade inte heller umgänge med andra äldre 
på boendet.  

Eftersom essensen och konstituenterna är beroende av varandra kan de inte 
särskiljas. Inte heller kan konstituenterna skiljas från varandra då de kommer 
från samma essens. Det finns en ömsesidighet mellan olika innebörder både på 
generell samt partikulär nivå vilket denna typ av analys eftersträvar. 

När jag skriver att den fenomenologiska analysen är beskrivande vill jag ock-
så tydliggöra min syn på skillnaden mellan tolkning och beskrivning. Tolkning 
som metod inom den hermeneutiska traditionen skiljer sig från den ”tolkning” 
som inte kan undvikas genom förförståelsen. Men det är en viss skillnad mellan 
dessa olika analyssätt. Vid den hermeneutiska analysen används medvetet olika 
teorier och förförståelse för att uppnå en tolkning av ett fenomen. Vid den be-
skrivande analysen undviks att använda olika teorier och förförståelse för att be-
skriva fenomenet genom tyglandet av förförståelsen. I en betydelse tolkas alltid 
data eftersom förförståelsen inte helt kan tyglas men skillnaden anser jag är att 
denna ”tolkning” är mer av beskrivande karaktär inom den deskriptiva traditio-
nen och mer av tolkande karaktär av den hermeneutiska traditionen. 

Tillvägagångssätt vid tematiseringen  
Ett syfte med denna avhandling är att tydliggöra kontextuella skillnader mellan 
ordinära och särskilda boenden. På ett sätt framgår detta redan genom resultat-
beskrivningen men för att tydliggöra de kontextuella variationerna krävdes en 
ytterligare och mera abstraherande reflektion. Resultaten i studie 1 och 2 ut-
gjorde ”figur och bakgrund” - tänkande vilket resulterade i att de mest centrala 
innebörderna identifierades. Nästa steg var att analysera dessa innebörders kon-
textuella betydelser genom en reflektion mellan dessa innebörder och resultaten 
i studie 1 och 2. Denna analys möjliggjorde att de mest framträdande innebör-
dernas kontextuella variationer kunde beskrivas. Av detta följer att tematise-
ringen37 kan ses som ett avslut på den empiriska delen. På ett sätt följer temati-
seringen även genom den fördjupande filosofiska reflektionen, men inte som en 
tydlig struktur eftersom den blandas med andra empiriska innebörder, filosofis-
ka texter och på så sätt skapas en ny struktur i texten. 

Tillvägagångssätt vid fördjupande filosofisk reflektion  
Essensbeskrivningen i föreliggande studier (1, 2) är en beskrivning av fenome-
nets generella innebörder. Innebörderna berör äldre multisjukas existentiella 
villkor och väckte en nyfikenhet som går bortom den kontextuella beskrivning-
en. Fenomenologi är både filosofi och metod i den betydelsen att det råder en 
ömsesidighet mellan ontologi, epistemologi och empiri. Jag har skolats i en re-
––––––––– 
37 Eftersom denna analys inte leder till nya innebörder benämns den tematisering. 
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flekterande hållning som inbegriper dessa nivåer under forskningsprocessen och 
det väckte alltså nyfikenhet om de empiriska fyndens ontologiska förankring. 
Speciellt frågor kring hur hälsa, sjukdom såsom multisjuklighet, åldrandet och 
döden kan förstås. I denna analys tillämpades den fenomenologiska analysen på 
ett mera övergripande sätt än i den empiriska analysen. Reflektionen mellan fi-
gur och bakgrund tillämpades. ”Figuren” och ”bakgrunden” utgjordes växelvis 
av innebörderna i de empiriska resultaten, tematiseringen och valda delar av fi-
losofiska texter. Ambitionen med denna analys var att synliggöra och fördjupa 
förståelsen av innebörder som redan framkommit men också att låta nya inne-
börder framträda. Analysen i det sista stycket De äldre multisjukas hälsa och väl-
befinnande – en syntes skiljer sig från den ovanbeskrivna på så sätt att den med-
förde ett ytterligare steg i analysen. En reflektion utifrån den filosofiska för-
djupningen i relation till filosofin, de empiriska resultaten och tematiseringen 
gjordes.  

Betraktelsen över människans existentiella villkor har varit ett intresseområ-
de för filosofin och i detta sammanhang anses den existensfilosofiska traditio-
nen särskilt användbar. Filosofin används för att fördjupa förståelsen av empirin 
och det är frågor som väckts av empirin som är ledande i reflektionen. Av den 
anledningen valdes filosofiska begrepp som kunde vara relevanta för att kunna 
göra en empirisk fördjupning med hjälp av filosofiska spörsmål. Både svenska 
och engelska översättningar av de filosofiska texterna har lästs men de svenska 
översättningarna som finns tillgängliga används eftersom jag skriver på svenska.  

De existensfilosofiska texter38 som har valts är Heideggers Varat och tiden 
(1981/1992) som är en ontologisk belysning av människans tillvaro. Hans tex-
ter får en särskild betydelse eftersom de andra filosoferna finns inom den exi-
stensfilosofiska traditionen även om de intresserar sig för olika sammanhang i 
den mänskliga tillvaron. Gadamer utvecklar i Den gåtfulla hälsan (1993/2003) 
ett sätt att förstå hälsa som en jämvikt i människans tillvaro. Simone de Beau-
voirs Ålderdomen (1970/1976) beskriver åldrandet som en situation i männi-
skans liv som kan förstås utifrån människans existentiella livsvillkor. Toombs 
The meaning of illness (1993) ger oss möjlighet att få en förståelse för den kro-
niskt sjuka människan och hennes möte med medicinen. Slutligen Svenaeus 
The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health. Steps Towards a 
Philosophy of Medical Practice (2000) som utvecklar  förståelsen av sjukdomen 
utifrån Heideggers filosofi.  

––––––––– 
38 Engelska referenser: Heidegger M (1986). Sein und Zeit., 16th ed., Tübingen: Max Niemeyer Ver-
lag. Gadamer (1993/1996) The enigma of health: The art of healingin a scientific age.[Über die Ver-
borgenheit der Gesundheit, Aufsätze und Vörträge]. (J. Gaiger & N. Walker, Trans.). Stanford, CA: 
Stanford University.  
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Beskrivningar av valda filosofer  
En kortfattad beskrivning av de olika filosoferna görs för att placera dem på 
den filosofiska kartan, vilket kan tydliggöra den valda struktur som utgör en ut-
gångspunkt för den fördjupade filosofiska reflektionen. 

Martin Heidegger (1889-1976) är en tysk filosof och tog starkt intryck i sin 
filosofiska skolning av sin lärare Edmund Husserl. I sitt tidiga huvudverk Sein 
und Zeit (1927; Varat och Tiden, sv. övers. 1993) utgår han från Husserls feno-
menologi även om han går utanför dess ramar. Han utvecklar analysen om Va-
rat (ty.”Sein”) som han anser är filosofins grundfråga i samband med tillvaron 
(ty. ”Dasein”) som är den mänskliga formen av existens. Heidegger ansåg att 
den moderna människan har glömt sitt sammanhang med Varat som innebär 
en helhet och istället upprättat en dualism (kommer från Descartes) där subjekt 
och objekt ställs mot varandra (Nationalencyklopedin, 2010). 

Hans - Georg Gadamer (1900-2002) var Heideggers lärjunge och Gada-
mers mest betydande insats anses gälla problematiken kring den historiska och 
litterära förståelsen där han vidareutvecklar hermeneutiken. I hans verk Wahreit 
und Methode (1960) framställs en motsättning mellan ”sanning” och ”metod” 
eftersom en på förhand bestämd metod kan förblinda forskaren för oväntade 
aspekter av den historiska verkligheten (Nationalencyklopedin, 2010). Gada-
mer har också intresserat sig för den medicinska vetenskapens problem och 
människans tillvaro genom att utforska hälsans mysterium (Eng. Enigma of 
health, s1993/1996, sv. övers. Den gåtfulla hälsan, 2003). 

 Simone de Beauvoir (1908-1986) var fransk författare och filosof. Till-
sammans med livskamraten Jean-Paul Sartre var hon en av företrädarna av den 
franska existentialismen. Hon är mest känd för sitt engagemang i kvinnans fri-
görelse och boken Det andra könet (1949) har blivit en feministisk klassiker 
(Nationalencyklopedin, 2010). Mindre känd är hennes fenomenologiska bidrag 
om människans villkor när hon åldras som finns beskrivet i Ålderdomen 
(1970/1976). Själv påstår hon i denna bok att hon ser den som sitt viktigaste 
verk. 

Kay Toombs (1943-) är amerikansk medicinfilosof som själv lider av en svår 
kronisk sjukdom. I The meaning of illness – a phenomenological account of the diffe-
rent perspectives of physician and patient, problematiserar hon den kroniska sjuk-
domserfarenheten utifrån den fenomenologiska ansatsen. Hon visar på olika 
sätt som erfarenheten av kronisk sjudom kan vara meningsskapande för patien-
ten och läkaren samt hur deras olika erfarenheter skapar olika tolkningsmönster 
för sjukdomen och kroppen (Toombs, 1993). 

Fredrik Svenaeus (1966-) är filosof som har ägnat sig åt kunskapsteoretiska 
och etiska frågor inom medicinen och vården utifrån ett fenomenologiskt och 
hermeneutiskt perspektiv. I The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology 
of Health. Steps Torvads a Philosophy of Medical Practice (2000) utgår han både 
från Heideggers fenomenologi och från Gadamers hermeneutik för att beröra 
olika teman inom den västerländska medicinen. Svenaeus utvecklar bland annat 
en fenomenologi om hälsa och sjukdom som anses användbar i sammanhanget.  
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Etisk reflektion  
Den planering som föregick studierna utgick från forskningsetiska principer. 
Helsingforsdeklarationen (2002) och Humanistisk- samhälsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR, 1990) lyfter krav om att informanternas integritet och 
säkerhet ska beaktas samt krav på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjandekrav. Dessa har beaktas och en etisk prövning39 av den regionala etiska 
nämnden gjordes (dnr 2004-Ö3-048). I båda studierna kontaktades överordna-
de chefer först och efter deras tillstånd kontaktades distriktssköterskor i studie 1 
och chefer på enskilda särskilda boenden i studie 2. Enligt principen om att 
forskningen ska tillföra potentiell nytta genomfördes en litteraturgenomgång 
för att tydliggöra syftet med forskningen. Det övergripande syftet, som uppfat-
tas generera nytta med denna forskning, var att bidra, öka kunskap och förståel-
se om äldre multisjukas situation.  

I första studien förmedlades kontakten med informanterna av distriktsskö-
terskor och för att undvika att få tillgång till personliga uppgifter utan infor-
manternas skriftliga samtycke, ombads disktrissköterska i de fall det blev aktu-
ellt, att vänta med denna information. I syfte att värna om informanternas in-
tegritet tillfrågades informanterna och inte distriktssköterskan, om deras per-
sonuppgifter. När studie 1 kompletterades med ytterligare fem intervjuer40 kon-
taktades personer utan förmedling av distriktssköterska, genom ett personligt 
besök till en dagverksamhet för äldre. För att inte vara påträngande och fråga 
om personernas diagnoser vid informationsbesöket fick jag ta risken att inter-
vjua personer som inte uppfyllde kriterierna, vilket senare visade sig inte var fal-
let. De var först i samband med intervjun som tillstånd om att få information 
om deras diagnoser kunde inhämtas och då hade intervjun genomförts. Innan 
besöket på dagverksamheten kontaktades en församlingsassistent som informe-
rade äldre om forskningsstudien och inhämtade ett muntligt samtycke till att ge 
en personlig information. 

Principen om säkerhet beaktades genom en medvetenhet om informanternas 
särskilda sårbarhet på grund av deras ålder och ohälsa, vilket medförde att 
trygghet i olika situationer eftersträvades. Till exempel följde jag med en perso-
nal på SÄBO för att bekanta mig med informanterna och informerade dem 
först muntligt och sedan skriftligt om studiens syfte. Informanterna kontakta-
des per telefon innan den planerade intervjun för att få veta om de mådde bra 
och orkade genomföra intervjun. Det hände vid upprepade tillfällen att infor-
manterna ville boka om intervjun för att de inte mådde bra för tillfället. Konfi-
dentialitet uppfylldes genom att ta bort information som kunde avslöja infor-
––––––––– 
39 Den nya lagen om etisk prövning 2003 hade trätt i kraft men ansökan skickades in ändå eftersom det 
rådde osäkerhet och ansökan behandlades vid första sammantädet efter lagens inträde. Det visadesig 
att ansökan inte hade behövt skickas in men bra synpunkter på etiska överväganden lämnades. Till 
exempel gjordes på kommitténs rekomendationer, ett personligt besök på SÄBO i stället för att 
initialt ringa till informanterna. 

40 Se beskrivning av genomförande studie 1. 
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manternas identitet både i de transkriberade intervjuerna och i de citat som pre-
senteras. Samtyckeskravet följdes genom att vid upprepade tillfällen informera 
om att deltagandet var frivilligt och när som helst utan motivering kunde avbry-
tas. Samtycket inhämtades även skriftligt. En informant avböjde sitt deltagande 
efter att hon hade gett sitt samtycke med motiveringen att hon inte kände sig 
bekväm med bandinspelningen och för att hon egentligen ville göra sin di-
striktssköterska glad.  

En del av informanterna ansågs glömska av sin omgivning men de kunde 
samtala om sin situation. De kanske glömde vilken dag det eller vad vi skulle 
prata om, men kunde sedan samtala obehindrat och visade ett intresse för att få 
berätta. Det är värdefullt att dessa personer får möjlighet att vara med i studier 
men det är viktigt att de genom upprepad information får möjlighet till en för-
ståelse för vad de samtycker till. De äldre personerna kände sig osäkra på ” att 
svara rätt”, men när de sedan förstod att det samtal som hade börjats var själva 
intervjun, verkade de slappna av i intervjusituationen. En informant hade me-
delsvår afasi men även i det fallet gick det bra att genomföra intervjun.  

Under själva intervjun kan obehagliga minnen väckas hos informanterna 
och därför bokades en intervju per dag för att skapa en möjlighet att vara kvar 
hos informanterna. Tillgång till kurator inom öppenvården är inte lika vanlig 
som inom den slutna vården och bedömning gjordes att ett bra stöd kunde ut-
göras av äldres egna vårdare. Till min vetskap, genom en uppföljande kontakt 
med personer som förmedlat informantkontakterna, har ingen äldre behövt ex-
tra stöd i detta avseende. I själva verket utryckte många informanter glädje för 
att få besök för att de kunde prata med någon som lyssnade. Många ville fort-
sätta prata om andra saker efter intervjun vilket jag tog mig tid till. För att skilja 
på forskande och vårdande rollen informerades inte informanterna om att jag 
var sjuksköterska men i en del fall hade detta framkommit genom mina för-
medlare.  
Den livsvärldsfenomenologiska forskningen strävar efter att ta del av 
informanternas erfarenheter, tankar och känslor om det studerade fenomenet. 
Enligt Hermerén (1992) bör forskning undvika att göra sårbara grupper mera 
sårbara. Äldre personer med multisjukdom är sköra och utsatta i sin 
livssituation och det är viktigt att handskas varsamt och etiskt medvetet med 
resultatet. De är i beroendeställning till sina vårdare, institutionschefer och 
samhället. Om information som avslöjar missförhållanden inom olika områden 
skulle komma fram måste denna hanteras så att den inte ökar den äldres sår-
barhet. Jag hamnade vid ett tillfälle i en situation när en informant berättade 
om att hon hade väldigt ont och förvägrades att få tillräcklig smärtlindring. In-
formanten berättade att personalen uttryckte oro för att hon skulle bli beroen-
de. Utifrån min kunskap om smärtlindring och informantens lidande som av-
slöjades under intervjun tillfrågades hon om tillåtelse att föra denna informa-
tion vidare. Informanten bad att jag skulle prata med enhetschefen, men det vi-
sade sig att enhetschefen redan uppmärksammat problemet och planerade åt-
gärder. 
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RESULTAT  
Det emiriska resultatet presenteras i två delar med studie 1 och 2. Varje resul-
tatpresentation börjar med en text som beskriver den essentiella innebörden av 
fenomenet. Sedan presenteras konstituenterna med innebörder som varierar. 
Essens och konstituenter kan ses som figur och bakgrund så att det generella 
(essentiella) finns i relation till det partikulära och tvärtom.  

Att jag använder benämningen de äldre, den äldre och pronomen de, deras 
han, hon, samt informanter i min text, innebär inte att jag uppfattar de äldre 
som en kategori utan som levande subjekt.  

Studie I: Att vara äldre och multisjuk och leva i ordinära 
boenden 
Den essentiella innebörden av fenomenet att vara äldre och multisjuk kan be-
skrivas som en kamp för att bevara sin identitet i en livssituation som förändras 
av ålderdomen och multisjukligheten. Multisjukligheten och åldrandet innebär 
existentiella hinder eftersom möjligheterna att leva sitt liv i termer av självstän-
dighet och att få vara sig själv försämras. Visserligen erfars det ordinära boendet 
som en plats där äldre får vara sig själva och förknippas med självständighet, 
men möjligheten att bo kvar i sitt hem hotas av multisjukligheten och av att 
andra inte förmår att möta och hjälpa äldre som unika individer. 

Åldrandet och multisjuklighet förstås som den sköra kroppens kamp mellan 
gradvis försämring och viljan att återfå förlorade förmågor för att klara sitt liv, 
och kroppsliga besvär kan innebära otrygghet om dessa är tecken på nya sjuk-
domar eller försämring av de befintliga. Skörheten innebär förändringar i rela-
tioner till omvärlden och andra människor. Djupare samhörighet med någon 
som känner individen innebär att man får vara sig själv. Att höra samman med 
någon är viktigt och det lidande som uppstår när sammanhang och samhörig-
het med andra förloras tycks överskugga det specifika lidande som sjukdomarna 
för med sig. 

Identiteten sammanflätas med personernas erfarenheter av sin historia, nu-
tid och framtid och visar sig i en strävan efter att vara den man alltid har varit, 
men samtidigt annorlunda, när äldre tänker på en framtid där åldrandet och 
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multisjuklighets inryms. Åldrandet och den sköra kroppen medför att förvänt-
ningar på livet förändras och livet inriktas mera på nuet. Ett hot mot framtiden 
erfars inte främst av döden utan som ett hot om att mista sin självständighet, 
värdighet, sammanhang i livet och samhörighet med andra. Att vara äldre och 
multisjuk innebär en ovisshet om det fortsatta livet, både hur det kommer att 
ändras och hur det avslutas. Denna ovisshet kan erfaras som en uppgivenhet 
men också som en lättnad då livet blir mer kravlöst. 
Fenomenet beskrivs vidare av följande konstituenter: att leva med en skör 
kropp, att kämpa för självständighet och identitet, att leva hemma och vara sig 
själv, att vara i behov av hjälp och stöd, att vara i behov av sammanhang. 

Att leva med en skör kropp 
Att leva med en skör, svag och opålitlig kropp innebär att hälsan och hela livet 
snabbt kan ändras. När kroppen är skör erfars det som osäkerhet, otrygghet, 
maktlöshet och uppgivenhet inför den egna hälsan. En informant beskrev sin 
oförmåga att handla rationellt vid akut försämring för att hon inte förstod att 
trygghetslarm ska användas. Osäkerhet i förhållande till försämringar samt 
rädslan för att inte kunna handla rationellt i en sådan situation innebär en 
otrygghet för de äldre som önskar kontakt med andra människor.  
 
Äldre är medvetna om att kroppen villkorar deras möjlighet att leva sina liv i 
det egna hemmet, att kunna vara självständig eller kunna genomföra menings-
fulla aktiviteter vilket kan erfaras som att vara instängd i sin egen kropp. En in-
formant önskade att livet hade tagit slut vid ett akut insjuknande för att det 
fortsatta livet bara var en upprepning av ett lidande som han hade velat slippa. 

 
I: Det har varit på väg att bli slut flera gånger när jag låg på lasarettet, 
[tystnad] men då har de fått igång mig igen. 

F: Hur var det att de fick igång dig? 

I: Jag tyckte inte det var något vidare just då, därför att jag var så då-
lig att jag tyckte att det var lika bra att det blev slut [tystnad]. (F) 

Den sköra kroppen innebär en osäkerhet i vardagen. Många äldre beskriver att 
de har fallit och skadat sig, vilket medförde långa sjukhusvistelser och rehabili-
tering som följd. Det kan ta lång tid att läka en skada enligt informanterna som 
upplevde uppgivenhet och frustration, speciellt när de inte har så långt tid kvar 
att leva. 
 
Äldre som bor ensamma erfar att den sköra kroppen kan väcka rädsla hos an-
höriga som oroar sig för deras hälsa. Äldre har beskrivit att anhöriga kan vara 
mer rädda för att den äldre ska dö än den äldre är själv, vilket kan visa sig ge-
nom att den omsorg som de får utgår från de anhörigas behov istället för från 
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de äldres behov. Informanterna beskrev att anhöriga till exempel ringde för att 
stilla sina egna behov av kontakt med dem, snarare än tvärtom. Ett annat sätt 
för anhöriga att stilla denna oro kan vara att de ber äldre att överväga att flytta 
till ett särskilt boende. 
 

I: Jag tycker det är så svårt att utrycka sig ibland [skrattar] men [tän-
ker] om jag säger så här, att [tänker] det är konstigt att mina barn 
och barnbarn är mera oroliga för mig och mitt liv än jag är själv, var-
för det vet jag inte. Jag har tänkt på det ibland men jag kan inte fatta 
varför. Det är någonting som inte går in här [pekar på huvudet].  

F: Hos vem? 

I: Som sagt jag kan inte fatta varför men det är väl någonting [tän-
ker] som de anser de ska vara rädda om, fast jag anser att jag är så 
pass gammal att det är inte så mycket att vara rädd om. 

F: Har du frågar dem? 

I: Jag frågar, jag brukar säga, jag kan inte fatta och då säger dem 
”men vi vill ha dig kvar” men jag säger det kan varken ni eller jag be-
stämma. Men det är troligtvis bara för att jag har varit så pass sjuk nu 
och som i år. (D)  

Äldre personer med multisjukdom erfar att den sköra kroppen utgör en föränd-
rad tillgång till liv. Vardagliga aktiviteter kräver planering och kan vara oö-
verstigliga hinder. Samtidigt kan andra erfara mindre begränsningar i sina liv 
när den sköra kroppen inte påverkar dem i samma utsträckning. Först när livet 
inte följer sina invanda spår märker de äldre att något har hänt. Informanterna 
beskrev att det tog längre tid att utföra vissa sysslor men så länge de kunde göra 
dem och livet fortsatte som vanligt funderade de inte så mycket på åldrandet 
och sina sjukdomar.  Besvär som att man ser sämre, hör sämre, att man behöver 
längre tid att tala och tänka kan vara problematiska till exempel vid läkarbesök 
när de inte hinner eller glömmer ställa frågor.  

 

De har lite väl bråttom tycker jag, läkaren ja synd när de kommer 
hem. Jag vill inte klaga det tycker jag är lite häftigt, det går lite för 
fort, för är man lite äldre för det första så vill man inte fråga i onödan 
man kanske drar sig i det längsta och då har de hunnit gått nästan. 
Jag tror de flesta är så de frågar inte i onödan. (A) 

Genom olika sätt att anpassa sig till den sköra kroppen försöker de hitta me-
ningsfulla aktiviteter eller klara av vardagens olika bestyr. Anpassningen inne-
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bär inte bara ambitionen att få en fungerande och meningsfull vardag utan även 
en känsla av att behålla sin värdighet. Anpassningen kan också utgå från en 
rädsla för att utsätta den sköra kroppen för belastning som kan försämra hälsan 
ytterligare vilket innebär att de äldre upplever en avsaknad av val.  
 

F: Du sade att du hade fått en stroke men blev ganska bra och kunde 
hålla på i trädgården. 

I: Oh ja jag har hållit på i trädgården men det är sedan jag fick andra 
stroken, då fick jag handen förstört, jag kan ta och greja men det är 
någonting här, det har gått sämre men jag kämpar på i alla fall, för 
jag kan ju inte jobba med en hand. (E) 

Kroppsliga besvär kan lindras av medicinsk och/eller kirurgisk behandling, en 
positiv livsinställning, att tänka på dem som har det sämre eller att känna hopp. 
Informanterna kan då erfara välbefinnande och uppleva en avsevärd skillnad i 
sin hälsa även om kroppen är skör. En informant beskrev exempelvis en lyckad 
höftledsoperation som att få ett nytt liv. De äldre kan också genom att sköta sin 
hälsa känna ett större välbefinnande. En informant berättade om hur han ge-
nom att lösa korsord förbättrat sitt närminne och genom regelbunden motion 
sänkte sitt blodsockervärde.  

Att ha olika sjukdomar erfars inte utifrån deras antal eller diagnos utan ut-
ifrån hur de påverkar vardagslivet och välbefinnandet. Alla sjukdomar ger inte 
kroppsliga besvär och påverkar inte vardagslivet. 
 

F: Påverkar det dig att du har flera sjukdomar? 

I: Nej det gör inte det, det är bara det att det är kolen [kronisk ob-
struktiv lugnsjukdom] som spökar mest, och sådana här dagar då mår 
jag ju jättebra när det är hög och klar luft, men det blir regnigt och 
grått och kallt, kyla gör ingenting, men så fort himlen ligger på taken 
mår jag illa. Då får jag andnöd och då hostar jag då är det mycket så-
dant där. (D) 

En informant med reumatism beskrev sin rädsla att hennes livssituation kunde 
förändras om det blev svårare att ge sig själv insulinsprutor och ta blodsocker-
prover. Hon ville inte på så sätt bli beroende av vårdare. På sjukhuset erfar in-
formanterna att vårdare har fokus på hur sjukdomarna ska behandlas och inte 
hur dessa påverkar deras livssituation.  

Att leva med flera olika sjukdomar kan medföra olika komplikationer och 
osäkerhet inför nya kroppsliga besvär. En informant som tidigare drabbats av 
hjärtinfarkt berättade om den oro han kände när han fick kroppsliga besvär som 
påminde om det tidigare insjuknandet.  
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Jag tog det här kärlvidgande men det hjälpte inte, jag fick gå sakta 
men sedan, var det väl oro för att det var hjärtat igen. Att man kände 
illamående på natten, så nu är det färdigt. (L) 

Att leva med en åldrande skör kropp innebär tankar på döden, som ses som en 
naturlig del av livet av informanterna. De äldre kan känna en mättnad på livet 
som tillsammans med erfarenheten av att ha varit svårt sjuk, erfars som mins-
kad rädsla för döden än tidigare i livet. Även om ålderdomen kan ses som en 
väg mot livets slut, vilket blir mera verkligt när anhöriga och vänner dör, så kan 
de äldre ha en positiv inställning och hopp om att kunna leva några år till. Sam-
tidigt kan ålderdomen och multisjukligheten även innebära att de äldre anser 
sig sakna en framtid, som att ha livets möjligheter, och lever för dagen. 
 

Ja, man har just ingen framtid alls när det gått över 80 år, har fyllt 80 
nu ska jag fylla 81 i mars så man har inte så mycket att vänta, nu 
snart det är utförsbacken man går i [tystnad]. (F) 

Informanterna är mer rädda för att drabbas av demenssjukdom än för någon 
annan sjukdom och detta visar sig genom att de vaktar på sitt minne och hop-
pas på en hastig död. De uppfattar att kroppens skörhet blir mera påtaglig i 
samband med demenssjukdom då identiteten inte längre kan bevaras, vilket in-
nebär en större utsatthet än den de har upplevt med sina sjukdomar.  

Informanterna beskriver åldrandet men inte sjukdomarna som en naturlig 
del av livet och att de inte tänker så mycket på själva sjukdomarna eller åldern, 
utan snarare på hur de påverkar det dagliga livet. De menar att det är sjukdo-
marna och inte åldern som gör kroppen skör. Den faktiska åldern saknar bety-
delse för dem som känner sig som vanligt. När de erfar att olika kroppsliga be-
svär begränsar deras vardagsliv känner de inte längre igen sig själva, och kan er-
fara en orättvisa över att ha drabbats av flera sjukdomar. 

Åldern och den sköra kroppen kan minska förväntningar på det återstående 
livet. Informanterna beskriver det som att de har sin framtid bakom sig, men 
att de ändå vill ha något att se fram emot, som att kunna gå ut med hunden el-
ler att få besök av sina barnbarn. Att inte ha någon framtid kan erfaras som nå-
got positivt för att de kan ta dagen som den kommer vilket erfars som en frihet 
från bekymmer men även som en oförmåga att planera och bestämma något. 

Att kämpa för självständighet och identitet  
Självständighet är något som de äldre måste kämpa för i relation till den sköra 
kroppen och andra människor som de är beroende av, till exempel hemtjänst el-
ler anhöriga. Självständighet innebär att de äldre kan vara sig själva, men anhö-
riga och hemtjänstpersonalen kan ha svårt att acceptera detta eftersom de är 
mera oroliga för äldres liv än de är själva. Kampen för självständighet innebär 
att de äldre måste anpassa sig till förluster, förändringar, och begränsningar 
som livet och kroppen för med sig, speciellt om de vill bo kvar i sitt hem. 
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F: Så de olika sjukdomarna sätter ner dina krafter. 

I: Det måste jag säga och det är likadant förut, jag satt och läste kors-
ord och tvingade mig, jag sade köp åt mig hemmets journal och då 
började jag med en vecka och försökte då, det klarar jag inte heller 
nu. Så du vet, det är ingenting bara en sådan sak. Och jag har försökt 
när de har köpt hem tidningar och det var barnens korsord, det går 
inte, det vart för jobbigt då lägger man det åt sidan. Det är som det 
är.  Jag menar, man tappar sugen till slut, det jag har ju. Du kan tän-
ka första gången när jag åkte dit då säckade jag ihop här och på lasa-
rettet då gav jag mig sjutton [betonar] att jag ska upp på benen upp 
och gå. Jag skulle inte få gå sade de på lasarettet, jodå jag ska på be-
nen, då får du ta hit en gåstol så kan jag hänga på den. Så varje gång 
jag har haft något så har jag hållit på att kämpa att komma tillbaka. 
Ja och ett tag då gick jag här på loftgången och motionerade. (B) 

Känslan av självständighet innebär att få vara sig själv och att få ta självständiga 
beslut eller vara delaktig i beslut som rör deras vardagsliv, vilket innebär att de 
känner sig självständiga även när de inte kan genomföra de olika vardagsaktivi-
teterna. 
 

Jag allting gör jag själv, jag handlar, när jag går och handlar då har jag 
färdtjänst den kör mig till affären och vid affären möter hemtjänsten 
mig och sedan hjälper de mig att handla. Jag handlar ju själv men de 
hjälper att ta rätt på det. Sedan när jag handlat färdigt så åker jag 
hem hit och då kommer de hit och hjälper mig upp med varorna. (D) 

Samtidigt kan äldre känna sig beroende trots att de klarar sina dagliga aktivite-
ter. En informant beskrev att hon kände sig beroende på grund av sitt dåliga 
självförtroende och beroende av makens åsikter. Upplevelsen av självständighet 
är viktig för de äldre eftersom den påverkar självaktningen. 

De äldre upplever sin identitet i relation till nuet, dåtiden och framtiden. 
Detta kan visa sig i att de upplever sig själva som självständiga människor så-
som de har varit i sitt tidigare vuxna liv även om de nu är beroende av andra. 
Informanterna beskrev att de var beroende av andra men det fanns en spänning 
från ett totalt beroende till att bara söka hjälp ibland hos grannar eller anhöriga 
så som de flesta människor gör i sin vardag. Oavsett graden av beroende så erfar 
många äldre att det är ganska besvärligt att vara beroende av andra. Det är 
skillnad i att vara beroende av anhöriga, vilket känns mera accepterat, än att 
vara beroende av grannar, speciellt när dessa också är äldre. De äldre befinner 
sig i en situation där de är mera beroende av andra vilket innebär en känsla av 
bristande frihet och instängdhet och kan påverka självkänslan. 
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Det har jag talat om men det är just detta, att man blir ganska så in-
snörd i ett sådan här samhälle, man lever så här. Man är beroende av 
hemtjänsten så är det inte bara hemtjänsten utan det är andra saker 
som kommer upp, matleveranser och det ena med det tredje som gör 
att man inte har sin frihet trots allt. Trots att man är ensam utan jag 
måste hela tiden tänka efter på jag ska ordna det och du har hört när 
du har ringt och pratat med mig att jag funderar på vad som ska ske 
då och ske då. (C) 

En informant beskrev att han avstod från hjälp från hemtjänsten för att ha sys-
selsättning och valmöjligheter. När han avsade sig hjälp med de dagliga aktivi-
teterna fick han inte heller hjälp med att komma ut vilket innebar en vald och 
accepterad instängdhet. 
 
Den ständiga omsättningen på hemtjänstpersonal medför en brist på stabilitet 
och kontinuitet i vardagen och bristande eller utebliven vård och service, vilket 
innebär ett hot mot äldres självständighet. Att möta nya människor, till exem-
pel hemtjänstpersonalen, och upprepa information av olika slag kan ta på kraf-
terna när de är sjuka, och erfars som ökat beroende eftersom den äldre inte har 
några krafter kvar. Paradoxalt kan detta medföra att de behöver mera hjälp. När 
upprätthållande av självständigheten konkurrerar med välbefinnandet kan det 
erfaras som uppgivenhet. 
 

Nej du ser jag har försökt och hållit på lite grann själv. Så du vet bara 
sådant där. Det tar på mina krafter något enormt [betonar]. Jag har 
sagt jag är heltidsanställd och klara mig själv, det är ju inte klokt, jag 
kan ju inte få några krafter hålla på hela tiden med det här. (B) 

Äldre som rehabiliterats på ett korttidsboende beskriver en motivation till att 
återfå vissa förmågor. Erfarenheten av att möta människor som bor permanent 
på en institution eller kan vara på väg dit, kan förstärka viljan att inte hamna 
där själv. De är medvetna om att självständighet möjliggör att få leva i sitt hem 
samtidigt som de kan vara medvetna om att denna kamp kan förloras. Strävan 
efter självständighet kan störas av att vårdpersonalen uppfattar åldern som ett 
hinder. En informant som fått amputera ett ben och tillfälligt fick sitta i rullstol 
på grund av dåligt fungerande protes, var fast besluten att använda protesen för 
att kunna återfå sin rörlighet. Vårdare använde hennes ålder som argument för 
att protesen inte fungerade. Hon längtade efter promenader och var i behov av 
motion för att sänka sitt blodsocker. 
 
Informanterna erfar att vårdare kan ha svårt att möta dem som unika personer 
vilket medför att de känner sig förtingligade och mindre värda. De är medvetna 
om omgivningens marginaliserade bild av dem. När vårdare tror att de äldre är 
mindre självständiga än de själva anser sig vara, kan det hindra de äldre att be-



 

 57 

rätta för vårdare om till exempel en olyckshändelse. Risken finns att detta upp-
fattas som en bekräftelse på deras oförmåga snarare än ett exempel på oupp-
märksamhet. 
 

I: Och sedan är hemtjänsten här. De kommer morgon och kväll och 
tittar till om jag inte ligger på golvet [skrattar]. Men jag har klarat 
mig men det talade jag aldrig om på X [korttidsboendet] när jag 
skulle ge mig iväg samma dag då ramlade jag omkull där inne [skrat-
tar]. Jag kröp till sängen och den gick att höja och sänka då kom jag 
upp på det viset. 

F: Så du sade aldrig?  

I: Nej jag sade aldrig något [skrattar]. 

F: Varför? 

I: Nej, man vill inte det [skrattar]. 

F: Kan du inte berätta mera hur du tänkte? 

I: Jag tänkte nu när det var lite förargligt sista dagen man var där 
också [skrattar] klanta till och ramla omkull. Det var bara det att jag 
glömde låsa den här sidan och han snodde runt när jag stod och tvät-
ta mig, skulle sätta mig och då går rullstolen iväg. 

F: Trodde du att det hade haft konsekvenser om du talade om det? 

I: Nej det tror jag inte för de menade på att jag skulle ha hjälp med 
allting och jag sade det är onödigt jag kan klara mig själv en hel del 
och har väl gjort det med. (G) 

Vårdare kan ha en bestämd bild av en äldre multisjuk person och de äldre kan 
mötas av förvåning när de till exempel klarar av att ta sina mediciner själva. In-
formanterna berättade att vårdare tog över vissa aktiviteter som de klarar av, till 
exempel medicindelning vilket enligt äldre anses av vårdare som deras ansvars-
område. När de äldre blir föremål för någons arbete kan ansvarsfrågan konkur-
rera med deras möjlighet att förbli självständiga. När de äldre inte får vara själv-
ständiga kan de tvingas spela ett spel med sin omgivning för att få vara själv-
ständiga. 
 

Jag får inte dels göra sakerna eftersom jag har haft hjärtsvikter så 
många gånger, så får jag ju inte lyfta och bära och då får jag ju inte ha 
armarna för högt över huvudet och då måste jag för att komma upp, 



 

 58

kliva på en pall eller stol eller många gånger tar jag fram stegen och 
det får jag inte göra. Delvis har jag blivit förbjuden av läkare och så 
säger mina ungar och hemtjänsten ” det där får du inte göra du går 
vänta tills vi kommer[låter ironisk] jag tycker inte direkt om det men 
jag får inte visa det. (D) 

Spelet innebär att äldre låtsas lyda olika råd men i smyg gör som de vill även 
om dessa råd kan främja deras hälsa eller förebygga skada. I en livssituation när 
de äldre upplever sig mindre självständiga och när de olika råden ytterligare be-
gränsar deras självständighet kan de välja att göra det förbjudna, eftersom deras 
självständighet är viktigare än eventuella hälsorisker. Trots att de hindras i sin 
självständighet bemöter de som hindrar dem med hänsyn genom att lyssna på 
deras tjat och låta dem avreagera sig, men detta spel kan bli tröttsamt och kon-
kurrera med deras välbefinnande. Situationer och relationer då den äldre måste 
hävda sin självständighet erfars som mera arbetsamma än själva sjukdomarna. 

Att leva hemma och vara sig själv 
Att leva i sitt privata hem kan upplevas som välbefinnande, självständighet och 
i viss mån även frihet, såväl som illabefinnande, otrygghet och instängdhet. 
Men livet i det privata hemmet är långt ifrån problemfritt. Äldre erfar att livet 
är både tråkigt och rutinstyrt, men även roligt och trivsamt. De som känner sig 
ensamma väljer ändå inte nödvändigtvis att inte flytta närmare sina anhöriga, 
eftersom de inte orkar flytta eller inte vill bo på ett servicehus nära sina barn.  
Informanter beskrev illabefinnande och otrygghet i samband med anhörigas 
försök att övertala dem att flytta, för att det skulle kunna innebära att deras 
värld ändras. 
 
Informanterna utryckte en bestämd vilja och en önskan om att få fortsätta leva 
sina liv i det privata hemmet trots de svårigheter som beskrivits eftersom hem-
met speglar deras tidigare liv och identitet. Det välbefinnande som de erfar i 
samband med att de kan bo hemma överväger problem med själva boendet, 
som att det är omodernt, stort, att det saknas hiss eller att det ligger långt borta 
från de anhöriga. Hemmet erbjuder en känsla av sammanhang i det nuvarande 
livet och sammankopplas med deras identitet och självständighet och det blir 
tydligt i relation till informanternas erfarenhet av särskilda boenden. Informan-
ter med erfarenhet av särskilt boende kände motstånd och rädsla inför detta ef-
tersom de riskerade att mista sin självständighet där. Dessa motstånd bygger på 
deras erfarenheter av rehabilitering på sjukhem eller att de har haft anhöriga 
som har bott på särskilda boenden. Tanken på att behöva flytta till en institu-
tion förstärker viljan att bo hemma. 
 

Nej när jag blir gammal så ska jag bo ensam tills jag själv inte orkar, 
då får jag finna mig att komma bland äldre om så säger. Jag kan inte 
tänka mig att bo på ett servicehus även om jag där bor och gör och 
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kommer som jag vill, nej. Jag vet inte varför [tänker] jag tycker det 
verkar anstalt. Om du förstår visserligen är det skönt att andra män-
niskor tittar till en och hjälper en till rätta, men nej jag skulle inte 
kunna tänka mig att bo så. Jag tror att jag kommer att känna mig 
väldigt instängd för då har jag bara mitt rum eller den där lilla lägen-
heten rum och kokvrå som man har servicehusen. Visserligen finns 
det en del utav som är rätt stora men nej jag vet inte varför jag har 
haft släktingar som bodde på X, nej vet inte det är någonting inom 
mig själv som säger att du hör inte hemma där om du förstår. Då sä-
ger jag att då ska jag vara så pass dålig så jag inte kan sköta mig själv 
då får jag finna mig i att komma på ett sådant ställe. Än så länge kan 
jag både gå och jag har huvudet kvar [tystnad] vet inte. (D) 

Livet i det privata hemmet hotas av försämring av kroppsliga förmågor, part-
nerns förmåga att vara vårdare samt anhörigas acceptans av de äldres självstän-
dighet och önskemål eller hemtjänstens förmåga att erbjuda tillfredställande 
vård och service. Äldre erfar detta som bristande valfrihet vilken förstärks av att 
det särskilda boendet för stunden inte erfars som ett alternativ. Att bo hemma 
innebär att kunna göra som de vill, men samtidigt kan de inte det när de är be-
roende av andra. En valfrihet som de äldre erfar i sitt hem förutsätter att någon 
kan hjälpa dem att utföra deras val, den är villkorad. 
 

Ja man blir ju friare [hemma än på institutionen] man känner sig in-
stängd fast man bor hemma och är fri att göra allting som man vill. 
(E) 

En del av de äldre som har hemtjänst erfar att de är instängda i sina hem då de 
inte klarar av att gå ut själva eller när hemtjänsten inte har tid att följa med i 
den utsträckning de behöver. Det verkar inte hjälpa att de flyttar till en lägen-
het med hiss när ingen har möjlighet att gå ut med dem. Instängdhet och hot 
om att behöva lämna sitt hem innebär en ovisshet och uppgivenhet.  
 
Äldre som är ensamboende och har hemtjänst berättar också om rädsla eller 
obehag att möta främmande personal eller att utsättas för brott, vilket innebär 
en utsatthet i situationer som känns hotfulla. Att inte i förväg känna till hem-
tjänstpersonalens identitet eller att personalen inte legitimerar sig känns otryggt 
för de äldre. En informant som blivit bestulen av hemtjänstpersonal samt hade 
utsatts för inbrottsförsök uttryckte en stor oro för sina nycklar. Hon låste alla 
lås på dörren och försvårade för personalen att komma in i bostaden även om 
hon visste att personalen inte uppskattade det. 
 
De som har hemtjänst kan erfara att livet i hemmet styrs av hemtjänstens ruti-
ner medan de som inte har hemtjänst själva styr över sina rutiner. Det finns en 
komplexitet i upplevelsen av att i sitt hem ha möjlighet att göra som de vill och 
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att inte få göra det när de känner sig instängda i hemtjänstens rutiner. När ruti-
nerna innebär en bristande hänsyn till äldres vardagssituation erfars det som 
frustration. 
 

Men samtidigt så rår man över sin dag trots allt, det är så här att nu 
fick jag hjälp med utav de här som ordnar med olika grejor som man 
kan låna och hyra och nu skulle jag få en säng. Ja det var nog bra det 
där, men när man ringer på måndag och säger att vi kommer imor-
gon ska byta säng och man vet vad det innebär, ja den sängen jag har 
ska bort någonstans och jag ska skaffa en madrass samma dag som de 
ringer för de kommer på tisdag förmiddag då har man ingen egen 
tidsordning i det hela, utan man sitter fast i andra och det är helt en-
kelt så att det var ju för min skull de skulle göra det, men jag blir lite 
lömsk då men det är över. (C) 

Sammanboende äldre kan fortsätta bo hemma tack vare en pigg partner, som 
kan vårda dem eller ta större ansvar för hushållsarbete, vilket erfars som fördel-
aktigt av informanterna, men väcker även känslor av skuld när de inte längre 
kan bidra till det gemensamma hushållet. Sammanboende äldre kan erfara svå-
righeter att acceptera varandras svagheter, som till exempel glömska. En infor-
mant var anhörigvårdare och klarade att växelvårda sin anhörige med hjälp av 
hemtjänsten och kommunens avlastningshjälp. 
 
Det privata hemmet är också viktigt när de tänker på sin framtid. De är med-
vetna om att livet går mot sitt slut och önskar och hoppas att få bo kvar hem-
ma, där de får vara sig själva. Även om de äldre önskar att bo kvar hemma så 
har de tänkt sig en gräns när detta inte längre är möjligt, om de drabbas av en 
demenssjukdom eller när de inte längre klarar av den personliga hygienen. De 
är också medvetna om att det är skillnad mellan det man har tänkt sig och hur 
det blir när man befinner sig i den situationen. En informant som drabbades av 
en ny hjärtinfarkt hade väldigt svårt att bestämma sig för att flytta till ett annat 
boende. Vetskapen om att detta kunde hända igen blandat med förhoppning 
om att bli bättre i sin hälsa räckte inte för att fatta ett beslut om flyttning när 
hon trivdes väldigt bra i sitt hem. Det finns även en ovilja hos äldre att planera 
för annat boende eftersom detta inbegriper tankar på försämringar av hälsan 
och de väljer att bo hemma så länge det går.  
 

I: Så länge jag själv orkar ja, för att jag tillhör den typ av folk som 
inte tycker om och besvära andra [betonar] utan jag vill känna mig fri 
och de säger att ”du ska lägga in ansökan till ålderdomshem eller nå-
gonting”, det kan ni vänta med till det är dags. Jag men det är fyra 
fem års väntetid. Ja, är det så jag är tvungen att komma dit så finns 
det nog sjutton en plats, säger jag. 
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F: Vilka vill ordna servicehus? 

I: Mina ungar, då säger jag ifrån de ska gott vänta för så länge jag or-
kar och kan så vill jag vara hemma. (D) 

Tidigare erfarenheter av att kroppsliga besvär har förbättrats och att hemmet är 
en del av deras identitet, innebär funderingar över hur länge de kan bo kvar i 
sitt hem. 

Att vara i behov av hjälp och stöd  
Äldre multisjuka behöver någon form av hjälp och stöd från anhöriga, vänner, 
grannar eller hemtjänsten för att klara av olika aktiviteter som ingår i deras var-
dagsliv. Stöd och hjälp innebär att de kan fokusera på sig själva och sitt välbe-
finnande, vilket blir svårare när de upplever att stödet från anhöriga eller vården 
och omsorgen brister. Några kan ha svårt att begära hjälp från anhöriga som är 
upptagna med sina egna familjer och andra känner sig inte sedda av dem i sin 
livssituation. Känslan av att inte få stöd och hjälp hindrar känslan av samhörig-
het med familjen och erfars som övergivenhet. 
 
De äldre kan erfara trygghet när det kommer någon som hjälper till med det 
dagliga livet, men samtidigt kan det erfaras som en otrygghet. Informanterna 
påpekade till exempel en bristande hygienisk medvetenhet hos personalen eller 
att städningen ofta bortprioriterades vid personalbrist. Att få hjälp under såda-
na omständigheter minskar det egna välbefinnandet eftersom de erfar brister i 
vård och omsorg som större otrygghet än själva sjukdomarna. 
 

F: Det måste vara jobbigt och gå tänka och vara orolig att det [nya 
sjukdomar]inte kan komma igen.  

I: Nej, du förstår att jag är så pass dålig att jag inte tänker i de tan-
karna. Det är som jag säger, att jag har kopplat bort det. Jag vet inte 
om det är utav alla stroke, men däremot kan jag väldigt illa vid det 
där när man inte vet vem det är kommer, och när de inte har legiti-
mation, det är väldigt jobbigt, men det här andra [brister i tjänster-
na]. Nej det fungerar inte så, man kan inte det, för det kommer så 
oförutsett. Det säger bara pang och så sitter det där.(B) 

När äldre har en stabil personalgrupp erfars inte vikarier som ett hot mot att 
erhålla adekvat vård och service utan som ett tillfälle att få möta nya människor. 
 
Bristande eller utebliven vård eller bristande tillgänglighet till personalen in-
nebär att de äldre känner sig övergivna av vården. Bristerna i hemtjänsten visar 
sig som förtvivlan för den äldre, vilket kan vara väldigt påfrestande. 
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Då hände det så att när jag kom upp då rann det, då hade de inte 
stängt igen frysdörren. Du, jag vart alldeles förtvivlad och det kom 
flera från hemtjänsten och jag sade, ni glömde och stänga frysen, jag 
måste få hjälp med frysen plocka ur och ta reda på det här. Det hän-
de ingenting.(B)  

Informanterna erfar bristande stöd och hjälp när personalen till exempel är 
mera intresserad av mediciner än av de äldre eller när de uttrycker sina åsikter 
om hur äldre lever sina liv, på ett sätt som innebär ett förtingligande och en 
upplevelse av att vara mindre värd. 
Äldre som har bekant personal, som vet vad som ska göras, erfar både lättnad 
och trygghet. De informanter som bodde på landsbygden beskrev att de hade 
återkommande personal. 
 

Som sagt det har gått väldigt bra och det har inte varit så många, det 
kan vara lite vikarier ibland men på det hela taget känner jag till alla 
och här är det så.  Eftersom jag har bott här så länge så är ju omgiv-
ningarna ganska bekanta så jag vet när det är gårdarna omkring och 
de som kommer hit har ofta någon anknytning till någon av de här 
socknarna. (K) 

Personalens kompetens har betydelse för utförandet av vården och tjänsterna 
och bristerna erfars som illabefinnande, otrygghet eller att vara mindre värd. 
Den bristande kompetensen och viljan att få bo kvar innebär att äldres förvänt-
ningar på vården och tjänsterna minskar vilket erfars som ett tvång att finna sig 
i dessa brister. Tvånget erfars som avsaknad av val i vården och omsorgen och 
innebär en utsatthet. Informanterna beskrev samhällsbesparingar som orsaken 
till den låga kompetensen hos personalen och de kände sympati med persona-
lens arbetssituation. En situation där äldre tar på sig en roll där de stödjer per-
sonalen erfars som hinder för det egna välbefinnandet. 
 
Äldre försöker också förhindra brister i tjänsterna genom att ge information 
som kan ha betydelse för personalen men som inte alltid kommer fram. När de 
sedan hamnar i en situation som de har försökt att undvika kan det skapa käns-
lor av frustration. Informanter som inte accepterade olika brister och ställde 
krav på personalen kunde ibland bemötas med hot och ilska.  
 
Äldre som behöver hjälp av hemtjänsten önskar delaktighet i vården genom att 
kunna vara med och påverka vilka vårdare som kommer hem till dem. 
 

Och så tycker jag en sak också det är att man fick bestämma lite själv 
vilka man ville ha. De skulle upprätthålla ett schema med namn på 
vilka skulle komma. Det gjorde de när jag vart sjuk första gången 
men det fungerar inte längre. Man kanske behöver en fem sex namn 
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att spela på om någon vart sjuk eller så och där skulle jag få vara med 
och bestämma. ”Vem vill du ha som kommer hem till dig?” Då kun-
de man bli tryggare känna att det bra nu, nu kommer hon. Det tycker 
jag att man skulle kunna få bestämma lite mera själv men det är inte 
som frågar. (B)  

Brister i den medicinska vården innefattar felbehandlingar, eller slarv som till 
exempel orsakar benbrott med lidande och lång rehabilitering som följd. Fun-
gerande medicinering är viktig för de äldre då den lindrar kroppsliga besvär. 
Kontinuitet i samband med medicinering underlättas av en personlig relation 
med husläkaren eftersom äldre då erfar en fungerande kommunikation. När det 
sker allt för många ändringar i deras medicinering kan de uppleva en bristande 
kontroll vilket innebär otrygghet och illabefinnande. 
 

Ja, det vill jag. Jag vill ha koll men det har jag fått släppa [låter upp-
rörd] för det klarar jag inte av, det är för mycket förändringar och jag 
vet ju när hemtjänsten en gång var och hämta ut medicin åt mig och 
då var det en som de skulle byta ut, ”men om hon nu vill ha den där 
medicin som hon vet vad det heter då” [härmar personal som var 
med] ” ja då får hon betala en krona mera” [härmar apotekspersonal] 
men hur vi gamla [betonar] blir förvirrade i huvudet för det där en 
krona, det kan de inte fatta, så jag har funderat på jag vet inte hur 
folk tänker men de ställer ju till så det blir rörligare i huvudet på än 
vad det skulle behöva vara, det tycker jag verkligen. (B) 

Hjälp med information om sin medicinering är viktigt för äldres identitet efter-
som det återspeglar hur andra människor uppfattar dem. Kunskap och känsla 
av kontroll av en sjukdom kan innebära upplevelse av välbefinnande. 
 
Informanterna är mera tillfreds med den vård som ges från vårdcentraler och 
sjukhus jämfört med äldreomsorgen. De beskriver en kontinuitet av vårdperso-
nalen och att de får den vård de anser sig behöva, vilket innebär trygghet. In-
formanterna beskriver en skillnad mellan olika organisationer där äldreomsor-
gens organisation medför bristande personalkontinuitet, bristande kompetens 
och tillgänglighet till personalen inom äldreomsorgen samt bristande delaktig-
het i vård och omsorg. Fungerande vård erfars av de äldre som hälsa och välbe-
finnande av informanterna. 

Att vara i behov av sammanhang  
Äldre som lever i ett sammanhang som känns meningsfullt erfar gemenskap 
och samhörighet med andra människor vilket innebär välbefinnande och trygg-
het. De har också kunnat fortsätta med meningsfulla aktiviteter, har kontroll 
över sitt liv och känner sig inte ensamma. Kontroll erfars i relation till upplevd 
självständighet och att kunna vara nyttig och behövd. Samtidigt kan äldre som 
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mist sitt sammanhang, samhörighet och gemenskap med andra känna sig en-
samma. 
 

Ja, när man går här i sin ensamhet och gör de här små dagliga grejer-
na i form av att man ordnar mat och man tvättar sig och så är man 
utanför samhället på något vis, så det blir radio och TV det är väldigt 
fina grejer men det bästa är att ha människa mitt emot sig eller fler. 
Att få ta del av det som händer och sker ute sådant där att vara med 
att bidra med eventuella åsikter om de är rätta eller inte det får andra 
avgöra. Då känner man at man är med i systemet igen det är ganska 
viktigt för oss människor och känna att vi är det. (K) 

Sammanhang kan utgöras av meningsfulla aktiviteter, möjligheten att kunna bo 
kvar i sitt hem och att kunna minnas upplevelser från sitt liv, vilket kan lindra 
ensamheten. Relationer med personalen som kan bidra med upplevelse av sam-
hörighet och välbefinnande, kan lindra ensamheten.  
 

I: Då pratar vi [den äldre och personalen] gamla minnen och hurdant 
det är och var, du vet ungefär som när gamla vänner träffas alltid 
finns det något att berätta om.// 

F: Men du känner att de är dina vänner fast de har arbetat hos dig? 

I: Därför att efter några år så kommer man in på varandra ändå, fast 
de kommer som hjälp åt mig under sin arbetstid och sedan när de 
försvinner, det är ungefär som en gammal arbetskamrat eller en an-
nan vän försvinner. Jag tror du förstår vad jag menar. (D) 

Däremot förefaller det som att när de erfar utanförskap i sina liv så erfar de en-
samheten på ett negativt sätt, vilket visar sig i att de känner sig ensamma både 
när de är det och när de har besök av hemtjänstpersonalen. Det är svårare att 
känna gemenskap med personal som de inte känner och som inte har tid att 
prata. Korta frågor om hur de mår, men som inte inbjuder till samtal, uppfattas 
inte som att ha någon att prata eller känna samhörighet med. 
 
Äldre berättar att anhöriga försöker lindra deras ensamhet genom att uppmunt-
ra dem till att skaffa umgänge med andra äldre, men att vara i samma ålder 
räcker inte för att kunna få vänner. De som har försökt delta i föreningsaktivi-
teter berättar om svårigheten att komma in i redan bildade grupper. Utanför-
skapet i sådana sammanhang kan upplevas både som bristande samhörighet och 
bristande frihet.  
 

Som min dotter i X hon säger, varför umgås du inte med dina gran-
nar, varför är du inte med andra pensionärer, för jag trivs inte, det är 
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någonting jag vet inte varför det är väl den här frihetskänslan som gör 
att jag inte trivs med en massa andra människor. //Det är överallt på 
sådana här föreningar [PRO, Hjärt- och lungsjukas förening] det sit-
ter en klick här och pratar en klick där och pratar och kan man inte 
komma in i de här klickarna då känner man sig utanför. Man känner 
sig som jag inte hör här, jag hör inte hit alls och likadant på det här 
och då var jag gammal men jag var pensionär ändå. (D) 

Det kan vara svårt eller rentav omöjligt för en äldre som är sjuk eller orkeslös 
att bryta ensamhet på egen hand. De informanter som har hemtjänst önskade 
hjälp att få kontakt med andra äldre inom verksamheten, att personalen någon 
gång ordnade en sammankomst med kaffe eller liknande. Informanterna 
beskrev att de inte blev hörda i sin önskan för att hemtjänsten inte ansåg detta 
som deras arbetsuppgifter. Äldre erfar att ensamheten är värre än sjukdomarna 
och åldrandet och att den förstärker upplevelsen av kroppsliga besvär. 
 
Den åldrade sköra kroppen för med sig förluster, förändringar och begräns-
ningar i de äldres liv. Till exempel att inte kunna ta sig till sina anhöriga och 
som en informant berättade gjorde att han kände sig osynlig i familjen. Samti-
digt beskrev en annan informant som fick regelbundna besök av sina anhöriga 
att hon inte orkade vara en slasktratt längre när hon hade blivit äldre och sjuk. 
Det blev svårare att lyssna på anhörigas bekymmer än tidigare när hon var pig-
gare vilket erfors som illabefinnande och maktlöshet. Sådana förluster, föränd-
ringar och begränsningar kan erfaras som brist på sammanhang, samhörighet 
och instängdhet. 
 
Äldre som inte kommer ut ur sina bostäder och som inte heller känner samhö-
righet med andra kan känna sig instängda. Samtidigt kan de som inte kommer 
ut på egen hand, men som har möjlighet att tillkalla besökare känna sig fria för 
att de får vara kvar i sitt sociala sammanhang. Frihet kan erfaras i samvaro med 
andra även om de själva inte kan ta sig till dem.  

 
Informanterna beskrev att ekonomin påverkades av att de var multisjuka ge-
nom en bristande samordning av resor, behandlingar samt att mediciner med-
förde ökade kostnader. De erfor ett utanförskap när de inte hade råd att 
genomföra meningsfulla aktiviteter eller när de hade råd men saknade ork. När 
äldres livssituation begränsas på detta sätt ökar deras känsla av utanförskap. 
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Studie II: Att vara äldre och multisjuk och leva på sär-
skilda boenden 
Fenomenet att vara äldre och multisjuk och leva på särskilda boenden karakteri-
seras av en strävan efter självständighet som innebär livslust och trygghet. Själv-
ständighet är dock relativ på grund av den bräckliga hälsosituationen och hör 
samman med en rädsla för att bli en börda för den hårt belastade vårdpersona-
len eller anhöriga. Självständigheten är också relativ i betydelsen att den inte är 
konstant utan kan bytas ut mot beroende, utsatthet och hjälplöshet. Förluster 
som följer av att kroppen åldras och blir sjuk, innebär att kroppen och livet 
präglas av skörhet och opålitlighet, både för tillfället och inför framtiden.  

Livet på särskilda boenden är ett liv där åldern och multisjukligheten väcker 
existentiella tankar kring sin egen eller andras död. Samtidigt som de äldre erfar 
en sårbarhet inför sin egen multisjuklighet kan de hysa en längtan till en god 
död, som exempelvis kan vara ett snabbt och värdigt döende utan onödigt li-
dande.  

Livet på det särskilda boendet innebär att äldre lever i påtvingade och kan-
ske svåretablerade sociala relationer med personalen och andra boende som kan 
vara alltför sjuka för att samtala med.  Livet på ett särskilt boende erbjuder 
trygghet med all den service som kan erbjudas, men kan samtidigt skapa 
otrygghet när det är en bristande tillgänglighet eller rent av avsaknad av denna 
service. Relationer till personalen skapas ur den beroendeställning som de äldre 
befinner sig i och kan visa sig både som ett kravförhållande vars riktning går 
både från de äldre till personalen, och tvärtom. Även om vården präglas av att 
de i personalen är snälla och hjälper till så erfars en saknad av en hållning med 
innebörden att svara an på äldres individuella behov. Vårdens rutiner kan i det 
sammanhanget erfaras som begränsning när dessa i stället för att vara stöd för-
stärker de äldres beroende av personalen. 

Fenomenet beskrivs vidare av följande konstituenter: Att leva med en skör 
kropp, ett liv styrt av rutiner och besparingar, strävan efter självständighet och 
trygghet, att leva med förändrade sociala relationer, att leva med dödens närva-
ro. 

Att leva med en skör kropp 
De äldre erfar olika besvär som till exempel trötthet, smärta, svullna ben, hosta, 
dålig syn eller svårigheter att röra sig. Kroppen är skör och livet kan snabbt 
ändras, vilket erfars som begränsningar och osäkerhet. Om jag hade kunnat gått 
och gjort någonting, du vet jag kan inte göra någonting, det enda jag kan göra så är 
det höra radio och den här läsapparaten som jag har. (W41)  

––––––––– 
41 Studie 2 består av 11 intervjuer och anges med bokstäverna R-Ä. 
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Informanterna beskrev hur de olika sjukdomarna fick dem att känna sig äldre 
eftersom de medförde begränsningar i deras liv. Omfattningen av begränsning-
arna varierade bland informanterna och upplevdes olika beroende på hur me-
ningsfulla de aktiviteter var som begränsades. Alla sjukdomar medför inte 
kroppsliga besvär och när äldre inte upplever begränsningar kan de tvivla på att 
de har vissa sjukdomar. Besvären kan också avhjälpas med en effektiv läkeme-
delsbehandling då de kan lindras och inte begränsar livet. Informanter med 
komplicerade och avancerade sjukdomar som inte kunnat behandlas fram-
gångsrikt beskrev avsaknad av val och otrygghet i sin hälsosituation. Vetskapen 
om att inget mera kan göras medför oro och ångest inför framtiden. 
 

Det går lite trögt men det går, men det värker ibland. Och det är väl 
därför fötterna har svullnat, och då så säger han [läkaren]: Det värsta 
är, jag måste säga som det är, att vi kan inte operera en gång till. För 
ådrorna är så sköra så de spricker. //Men i så fall måste vi ta foten, 
sade han. Men då har jag hellre ont. Men han sade inte att det var 
dags nu, nej men jag menar det känns inte så roligt och tänka på det. 
Att det är det ända de kan göra nu, frånsett medicinerna då… Nej 
man ska inte bli gammal… man ska få pension vid 65 år och så ska 
man leva 10 år och vara någorlunda frisk, sedan ska man få sluta 
ögonen och somna. Det är min idé. Jag tror inte den är så dum. (W) 

En informant som hade svåra smärtor och inte kunde opereras på grund av en 
hjärtsjukdom kände inte denna oro inför sin framtid. Hon beskrev att hennes 
liv hade blivit mycket längre än hon hade förväntat sig och detta hjälpte henne 
att acceptera den rådande situationen. 
 
Vid multisjuklighet kan bristen på samordning av medicinska och rehabilite-
rande behandlingar förvärra lidandet. Informanterna beskrev att försämring 
skedde relativt snabbt på grund av deras dåliga hälsa och att det sedan kändes 
omöjligt att återfå den tidigare funktionsförmågan. Avsaknad av möjligheter till 
medicinsk behandling väckte frågor om rehabiliterande behandling som de äld-
re tidigare erfarit lindrar besvär och ökar välbefinnande. De efterfrågade till ex-
empel rörelseträning och massage som lindrar smärta och stelhet och främjar 
deras självständighet i det dagliga livet. Ekonomiska besparingar erfars emeller-
tid minska tillgången till rehabilitering. De äldre som har erhållit rehabilitering 
som till exempel rörelseträning beskrev en bristande kontinuitet på SÄBO ef-
tersom ansvaret för behandlingens fortsättning lades på den hårt belastade per-
sonalen. De som på egen hand fortsatte sin rörelseträning beskrev olika risker, 
som att ramla, vilket innebär att de känner en uppgivenhet och övergivenhet i 
sin strävan efter självständighet och välbefinnande.  

 
Åldrandet och multisjuklighet innebär erfarenhet av olika förluster och föränd-
ringar i deras liv och en medvetenhet om att dessa troligtvis kommer att fortsät-
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ta. Informanterna beskrev detta som att inte få vara sig själv eller att inte känna 
samhörighet med sin kropp. Det känns som att min kropp tillhör inte mig längre. 
(V) Att inte känna sig hemma i sin kropp, kan förstärkas av upplevelsen av att 
inte känna sig hemma på SÄBO. Äldre människor kan hantera begränsningen 
av åldrandet och multisjukdom genom uppgivenhet, eller kontroll, till exempel 
genom att de lär sig leva med smärta, är envisa eller aktiva. De kan också försö-
ka påverka sitt liv genom att vara delaktiga i det som händer i samhället, i deras 
familj eller på SÄBO. En informant som var helt sängliggande berättade om 
att han kände sig delaktig i livet genom andra. Familjens och vännernas berät-
telser om deras liv upplevdes som delaktighet trots att han för det mesta låg i 
sin säng. Att ha ork till delaktighet är också viktigt för att kunna följa med i 
olika händelser via media.  
 
Åldrandet erfars som en naturlig del av livet, rättvist i den meningen att alla 
människor som får leva blir gamla. Den stigande åldern kan innebära en ökad 
förmåga till tålamod eller ändrade förväntningar på livet. Informanterna 
beskrev till exempel att de förväntade sig att bli omhändertagna, slippa smärta, 
sköta sig själva eller kunna uppleva social samvaro. När livet blir begränsat kan 
tidigare livserfarenheter kännas som tröst men samtidigt finns rädsla för att 
minnena ska försvinna om de drabbas av demenssjukdom. Äldres förväntningar 
på livet kan också ses i relation till det som de berättar är möjligt att begära av 
sina anhöriga eller vården och omsorgen, vilket innebär att de underordnar sina 
behov.  
 
Informanterna erfar att vårdpersonalen, anhöriga och människor i allmänhet 
kan ha svårt att förstå hur svårt sjuka de är eftersom dessa människor bedömer 
informanternas hälsa utifrån det de ser med blotta ögat. Informanterna vill be-
jaka det friska men behöver få bekräftelse för sitt lidande. Deras subjektiva 
ohälsa syns inte utåt och de kan erfara att inte bli trodda. Att se friskare ut än 
de känner sig innebär en avsaknad av bekräftelse. När de äldre inte känner sig 
bekräftade begränsas deras liv av att de försöker uppfylla omgivningens för-
väntningar genom att spela ett spel. 
 

I: De tror inte att jag är så sjuk...  

F: Hur är det? 

I: Ja det… det kan sluta i att jag spelar teater…  

F: Kommer du ihåg något tillfälle då detta hände? 

I: Om våra barn kommer då, svärdotter osv. Då har jag inhalerat, in-
nan och så tog jag Ventoline och då var jag lugn. Så när de kommer 



 

 69 

har jag lugnt och två timmar innan tog jag den där emellanåt och då 
klarar jag mig utan hostan. (V) 

Informanterna beskrev hur medicinska tester som blodprov och elektrokardio-
gram befäste erfarenheten av att inte få bekräftelse för sin ohälsa vid multi-
sjuklighet. En informant som hade flera olika sjukdomar men där hjärtat be-
dömdes vara ”starkt” upplevde att han inte fick förståelse för det lidande som 
andra sjukdomar gav upphov till. Korta möten i samband med olika behand-
lingar och undersökningar visar inte hur de lever sina sjukdomar. Bristen på 
bekräftelse kan förutom att de spelar ett spel hanteras genom en vägran att be-
rätta om sitt lidande, vilket kan visa sig som en glädje att hamna i rullstol ef-
tersom den ger legitimitet åt den osynliga smärtan. Andra äldre beskrev att de 
istället uppfattades för sjuka och en informant beskrev hur hon för sex år sedan 
nekades ett privat äldreboende utifrån sina diagnoser. Hon ansågs inom snar 
framtid behöva vara på ett sjukhem men var vid intervjutillfället i behov av 
städhjälp och hjälp med att ta bort stödstumpor. Att äldres framtida hälsa på 
ett snävt sätt bedöms utifrån deras diagnoser innebär att deras resurser och 
möjligheter hindras. 
 
Att sköta sina sjukdomar och medicinering kan för en del informanter vara en 
heltidssysselsättning och styra livet. Medicineringen kan begränsa deras liv 
samtidigt som den är nödvändig för att minska den begränsning som kan upp-
stå vid sjukdom. Äldre tar en stor mängd läkemedel som inte alltid hjälper och 
kan ge biverkningar. De erfar trygghet vid en kontinuerlig kontakt med sin fa-
miljeläkare när han följer upp de medicinska ordinationerna eller kan upptäcka 
och behandla nya besvär, vilket främjar deras möjlighet att bevara sin hälsa och 
självständighet. Samtidigt kan de utan samråd med sina läkare avstå från att ta 
vissa läkemedel för att främja sitt välbefinnande och sin självständighet, till ex-
empel för att kunna sova. Kontinuerlig kontakt med familjeläkare erfars också 
som en vänskapsrelation och kan vara väldigt viktig för dem som känner sig en-
samma. Samtidigt kan hinder i en kontinuerlig relation skapa otrygghet och 
övergivenheten. 

Ett liv styrt av rutiner och besparingar 
Livet på det särskilda boendet innebär att det är rutinstyrt och begränsar äldres 
liv eftersom de egna aktiviteterna kommer i andra hand. Personalens hjälpin-
satser är rutinstyrda och personalen hjälper till med det som är bestämt i förväg, 
inte det som behövs för tillfället, vilket innebär att äldre känner en osäkerhet 
om omfattningen av den vård som de anser sig behöva. 
 

I: Vi säger att jag blir liggandes och de kommer upp och ger mig min 
mat halv fem, hjälper mig med det. Sedan har jag inte en chans och 
gå upp och ta en smörgås t.ex. För jag menar det är långt till klockan 
är kanske 21-22. Jag fick ischias en gång, jag har bara haft erfarenhe-
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ten av det då och då låg jag en tio dagar och måste ha hjälp med all-
ting t.o.m. att gå på toaletten och när man har då fått den där maten 
halv fem så låg jag ju där och kom inte upp, om jag inte ringde efter 
någon. Och det klart de har brett på en smörgås om jag har bett nå-
gon av flickorna, men det hör inte till. Nej, då måste jag särskilt be 
någon vill du ge mig en smörgås eller vill du ge mig lite mjölk eller 
någonting.  

F: Hur tänker du att det skulle vara? 

I: Den som är dålig skulle de titta till någonstans vid 7-8 tiden och 
det kanske de gör om man har begärt det från början. Men om jag 
tillfälligt är sjuk så jag då ligger jag där, om jag nu inte har barn som 
kommer. Och det är ingen som nekar mig t.ex. att komma upp om 
jag ringer efter någon när jag är sjuk men det är lite ängsligt ibland. 
(W) 

När deras liv styrs av andras rutiner kan de erfara brist på egen tid och avsaknad 
av kontroll över sitt liv. I relation till att de anser sig sakna en framtid kan den-
na brist på kontroll erfaras som maktlöshet och uppgivenhet. Personalnedskär-
ningar beskrivs också som otrygghet och utsatthet, till exempel att inte kunna få 
hjälp att gå på toaletten i tid. 
 
De äldre beskriver att deras behov konkurrerar med andras behov och att de 
boende som är demenssjuka ställer krav på personalen i hårt belastade situatio-
ner som vid personalbrist. Detta kan erfaras som en begränsning av deras möj-
lighet att få hjälp samtidigt som de själva begränsar sina behov ytterligare ge-
nom att avstå att be om hjälp. Under sådana omständigheter visar sig ovisshe-
ten om äldre kan få hjälp i en negativ inställning till äldre som är demenssjuka 
och erfars som otrygghet. Otryggheten förstärks när informanterna får ta del av 
personalens klagomål angående dåliga arbetsvillkor eller när personalen gråter 
ut hos dem vid konflikter med chefen.  
 
Informanterna erfar att personalen ställer höga krav när äldre känner sig gamla 
och sjuka, vilket innebär en utsatthet och kränkning av deras integritet och vär-
dighet.  Informanterna beskrev att de inte fick bestämma över aktivitet och vila, 
hur länge de ville sitta uppe i stolen, om de ska äta på rummet eller i matsalen. 
Att personalens och anhörigas mål med äldres vård och omsorg föregår äldres 
egen uppfattning om vad som ger dem ett välbefinnande, innebär att de blir ett 
föremål för andras behov och inte sina egna.   
 

En del [personal] är lite bestämda och tycker att de ska bestämma. 
Att fönstren ska vara öppna på natten och så ibland frågar jag - vem 
bor här? Ni säger att jag bor här och ändå får jag inte bestämma. (X) 
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De äldre kan känna sig mindre värda när deras eller medboendes vädjan om 
hjälp bemöts av svaret du får vänta. De får vänta på sin tur, på sin personal eller 
på att rutinerna går före den enskildes behov av att till exempel vila, vilket erfars 
som lidande och bristande respekt.  
 
Trots att deras liv är rutinstyrt beskriver de äldre fördelar med SÄBO som till-
gång till personal dygnet runt, kontinuitet i personalbemanningen eller mera 
allsidig kost. Vissa informanter saknar sitt gamla hem medan andra trivs bättre 
på SÄBO, speciellt om de kände sig otrygga förut. Hemkänslan kan hindras 
om boendets utformning påminner om ett sjukhus eller förstärkas om äldre bor 
kvar i samma område. De välkända omgivningarna räcker inte alltid för att 
lindra känslor av utanförskap i relation till andra boende. 
 
Informanterna upplever sig som en börda och mindre värda för samhället, per-
sonalen och sina anhöriga nu när de har blivit gamla och sjuka. Besparingar 
inom äldreomsorgen förstärker upplevelsen av att vara en börda. Personalens 
hårda arbetsbelastning och sjukskrivningar hindrar de äldre att be om hjälp, 
hävda sina rättigheter vilket ökar deras sårbarhet. Besparningar på SÄBO inne-
bär att de äldre och personalen ställs mot varandra. De äldre erfar att de inte 
kan begära något från den slitna och stressade personalen för att fler personal 
kan bli sjukskrivna. Paradoxalt kan detta indirekt bli deras fel.  
 

Vi har bra personal, de har valt sitt yrke. Men det är tungt för de och 
många har blivit sjukskrivna bara på den här våningen. Och så tar de 
inte in vikarier. Nej, man kan inte fråga om hjälp, det är kort om folk 
och då kanske fler blir sjukskrivna och då har vi inga kvar som job-
bar.(Y) 

Informanterna beskrev att denna situation befäste rutinerna som gav en känsla 
av att kunna planera och kontrollera tiden och därmed arbetsuppgifterna, men i 
verkligheten medförde en längre väntan på att få hjälp. 
 
När äldre känner sig mindre värda på grund av olika besparingar, att de känner 
sig som en börda för andra, när samhället ser de som en börda eller när de 
tvingas in i bidragssystemet erfar de även en orättvisa.  
 

Jag tycker att det är så orättvist, vi har gjort rätt för oss i hela vårt liv 
och vi har aldrig haft, varken polis och någonting att göra. Utan vi 
har skött oss så bra, och då blir man lite ledsen när de inte tycker 
man är värd någonting //. Det hade varit bättre om min måg hade 
fått leva. (X) 
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Känslor av att vara orättvist behandlad utgår från deras tidigare prestationer i 
livet, som de anser inte räknas när de har blivit äldre och sjuka, och innebär en 
existentiell osäkerhet och ifrågasättande av meningen med det fortsatta livet. 

Strävan efter självständighet  
Olika besvär kopplat till deras sjuklighet minskar äldres självständighet och 
ökar beroendet av andra. Även om de erfar olika begränsningar så är de allra 
flesta självständiga i sina dagliga aktiviteter. Besvären är orsaken till att infor-
manterna har flyttat till särskilt boende, men några informanter beskrev att an-
hörigas oro om deras hälsa var det som föranledde flytten. Självständighet erfars 
som trygghet och samtidigt finns rädsla för minskad självständighet vid framti-
da försämringar av hälsan, vilket erfars som att bli en börda för personalen och 
anhöriga. Att bevara sin självständighet genom att inte vara en börda för andra 
innebär att de underordnar sig andras vilja och därmed upplever äldre ett lidan-
de genom att de avstår från att vara sig själva.  
 
De äldre beskriver att kroppen är skör och osäker, vilket inger en känsla av att 
inte få vara sig själv och innebär en ovisshet om graden av självständighet i 
framtiden. 
 

Men jag minns ju den morgonen det var så, jag fick alltså ny stroke, 
jag har fyra stroke. Och den tog benet, det är efter hjärnblödning. Jag 
fick hjärnhinneinflammation också efter hjärnblödning blev jag svag i 
höger sida, hade en käpp, nu tog det vänster ben. Så du förstår, man 
vet aldrig hur det blir och hur länge man klarar sig. Men än så länge 
behöver jag inte så mycket hjälp. (V) 

Äldre strävar efter självständighet genom att använda olika hjälpmedel som 
kompenserar förlusten av förmågor och beskriver även egna uppfunna hjälpme-
del som gör att de till exempel kan sköta toalettbesök själva. Strävan efter att 
klara av sina dagliga aktiviteter kan emellertid resultera i att personalen inte 
kommer eftersom de ser att de äldre klarar sig själva. På så sätt får de inte heller 
en samtalsstund med personalen vilken de saknar. Att personalen uppmuntrar 
de äldre att vara självständiga innebär att äldre blir övergivna. Tryggheten i 
strävan efter självständighet innebär att bli sedd utifrån sina individuella behov.  
Strävan efter självständighet utanför det särskilda boendet kan till exempel be-
gränsas av den ändrade stadsplaneringen. Nya vägar och ombyggda gator kan 
erfaras som hinder och innebära att den äldre till exempel inte vågar åka till 
stan ensam. 
 
Informanterna erfar uppmuntran till självständighet genom delaktighet i mat-
rådet. Där får de boende en möjlighet till att påverka sin situation genom att 
påpeka brister avseende maten och lokalerna på det särskilda boendet. När be-
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slut inte verkställs och följs upp försvinner deras möjlighet att påverka vilket er-
fars som falsk delaktighet. 
 

Matrådet där skrivs det protokoll från sammanträdena vi haft vad har 
det resulterat i? Det blir ingen uppföljning av det. Vi sitter och ut-
trycker önskemål och synpunkter på ena och det andra och sedan no-
teras det, men ingen människa bryr sig om att kontrollera att det bli 
verkställt. Det är ju sådant som gör att man tycker att det är lite för-
tvivlat håll jag på att säga. (R) 

De äldre beskriver även att deras synpunkter på måltider har blivit åtgärdade, 
men samtidigt får de inte vara delaktiga i hur vården och omsorgen organiseras 
på SÄBO. De som har förmåga och vilja att påverka omsorgsrutiner på SÄBO 
kan erfara en bristande tilltro till deras kompetens eller en ovilja att släppa in 
dem på chefens område. Som en informant uttryckte det så finns det inte möj-
lighet för de äldre att påverka de rutiner som styr deras liv. Samtidigt beskriver 
andra äldre att de saknar kognitiv förmåga att delta och förstå diskussioner i 
matrådet speciellt när de sker i grupp, men de kan delge i enskilda samtal dessa 
piggare äldre sina synpunkter. Att generellt utestänga äldre från att kunna på-
verka omsorgens organisation erfars som att beslut sker över huvudet på dem 
och innebär att deras underlägsna ställning gentemot utförarna av omsorgen 
förstärks.  
 
Anhöriga avlastas i sin vårdarroll i hemmet men fortsätter att hjälpa de äldre på 
det särskilda boendet. När informanterna får hjälp av sina anhöriga kan de erfa-
ra en större självständighet på det särskilda boendet eftersom de får både hjälp 
av personalen och anhöriga. Anhörigas hjälp erfars som en trygghet när det sär-
skilda boendet inte kan tillgodose deras behov av omsorg och gemenskap. 

Att leva med förändrade sociala relationer 
Äldres relation till vårdpersonalen innebär ett beroende som kan erfaras både 
som trygghet och otrygghet. När personalen testar deras förmågor i syfte att 
begränsa hjälpen erfars det som att inte bli trodd.  En social relation där bero-
endet är grunden för vårdarnas tillgänglighet hindrar äldres strävan efter själv-
ständighet eftersom de riskerar att hamna i ensamhet. Detta kan visa sig i 
otrygghet och en rädsla satt bli övergiven, men som kan lindras när äldre upple-
ver en djupare relation med personalen. Den personliga relationen innebär ett 
implicit löfte om att bli sedd och omhändertagen vilket erfars när personalen 
ser och intresserar sig för människan och vill väl. En ytligare relation beskrivs 
då detta uteblir och personalen till exempel mest pratar om sig själva. 
 

Anna gjorde sig mera tid och var här och sade att du ska göra så och 
så, det är mycket som spelar in tyckte jag. De andra pratade mest om 
sig själva, det är så olika. Att de sade att du måste tänka på det och 
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göra så och så sedan är det inte mer. Anna gick in lite mer på livet. 
Jag vet inte, det var något visst med det. (Z) 

De äldre beskriver vårdpersonalens betydelse för deras välbefinnande. Personal 
som de har lärt känna under en längre tid och har en personlig relation med er-
fars som en delaktighet i varandras liv. Informanterna är beroende av goda rela-
tioner med personalen och kan erfara att vänskapsrelationen med personalen 
kräver lydnad och tillmötesgående från deras sida. Beroendet kan visa sig i en 
rädsla för att klaga på brister i vården när det gäller dem själva eller de demens-
sjuka. Personalen uppfattas som goda vänner när de kan sätta sig och prata fem 
minuter trots hård arbetsbelastning vilket innebär att äldre kan uppleva djupare 
relationer med personalen även vid korta möten.  
 
Äldre beskriver det sociala livet på SÄBO som att alla är vänliga men de umgås 
inte eller du förstår här går ingen människa hem till varandra. Andra äldre beskri-
ver det som att man kan gå ner om man vill träffa någon annars går man till sin 
lägenhet. Det sociala umgänget sker i de gemensamma lokalerna och ofta i 
samband med olika aktiviteter som mat, kaffe eller högläsning och den egna lä-
genheten blir en plats där de drar sig tillbaka när de är trötta eller ska sköta oli-
ka dagliga aktiviteter som rör hemmet eller dem själva. Lägenheten är också en 
plats där de får vara själva medan i de allmänna utrymmena finns oftast andra 
människor. I den egna lägenheten tar de emot anhöriga och vänner och får 
uppleva en förtroligare gemenskap än i de allmänna utrymmena. De äldre som 
inte får besök av anhöriga och vänner saknar sådan gemenskap. Denna uppdel-
ning verkar ibland förstärka känslor av ensamhet eftersom det blir svårare att 
uppleva djupare kontakter när man umgås i grupp och i gemensamma lokaler. 
 
Relationerna med de andra medboende hindras av svårigheter att få kontakt då 
många till exempel har hörselnedsättningar är trötta eller demenssjuka. Bristen 
på relationer med andra boende erfars av informanterna som ensamhet. 
 

Nej, de är trötta. Det är mycket ålderdom här och så blir det så fort 
de äter så är de trötta och då ska de upp och lägga sig. De har inte 
kraft det verkar så. Och många, det finns många som ligger kvar i 
sina sängar som blir matade menar jag (Z).  

En informant som inte hade någon pigg medboende, beskrev att han brukade 
ta in personer som hade svårigheter att kommunicera på sitt rum, för att de i 
avskildheten kunde kommunicera något med varandra. Ett leende eller nick-
ning gav honom en känsla att han gjorde dessa människor glada. 
 
Att känna sin granne, att ingå i en grupp som äter med varandra eller att ha nå-
gon förtrogen att prata med erfars som djupare relation. Svårigheter att skapa 
relationer med de boende som inte är demenssjuka kan begränsas av att dessa 
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har mycket besök från sina anhöriga och inte har samma behov av att bekanta 
sig med andra boende. Svårigheter att få vänner på en plats där det finns många 
människor kan förstärka känslan av ensamhet, övergivenhet och uppgivenhet. 
De informanter som ofta har besök av anhöriga eller vänner kände sig inte en-
samma och efterfrågade inte heller umgänge med andra äldre på boendet. De 
informanter som hade vänner och bekanta på SÄBO upplevde att deras eller 
vännernas multisjuklighet försvårade kontakten. Personalens tystnadsplikt upp-
levdes försvåra dessa relationer när någon blivit sjuk. 
 
Förhoppningen om nya relationer väcks när nya personer flyttar in till det sär-
skilda boendet men det innebär inte att de är intresserade av detta. Svårigheter 
att skaffa vänner kan alltså väcka känslor av ensamhet och kan visa sig genom 
att ökade krav ställs på det särskilda boendets personal att ordna fler aktiviteter. 
De som saknar djupare sociala relationer kan ta initiativ till att ändra på detta 
och anordna en gemensam träff för intresserade som kan vara ett sätt att lära 
känna varandra bättre.  
 

Jag skrev en A4 lapp och satte ut i hissen. Hej, allihopa vi möts i his-
sen och säger hej, kanske pratar vi ett par ord om vädret men vi lär 
aldrig känna varandra. Är det fler som tycker att det skulle vara roligt 
att träffas så ordnar jag kaffe till självkostnadspris. Och vi kan träffas 
i aktiveringen. (V) 

Sådana initiativ är inte oproblematiska och en informant beskrev att personalen 
hånade henne när hon inte klarade av att genomföra sammankomsten själv. 
 
Relationen till anhöriga kan präglas av rädslan av att vara en börda eftersom 
anhöriga kan ha föranlett flytten till det särskilda boendet, vilket erfars som att 
det särskilda boendet är en större trygghet för anhöriga än de äldre. Många äld-
re erfar gemenskap med sina anhöriga, men vissa längtar efter mera umgänge 
med sina barn som är upptagna med sina liv. De äldre kan erfara hinder i um-
gänge med sina barn när de träffas till exempel i sommarstugan, som inte är 
handikappvänlig. Relation till anhöriga innebär att hitta balans mellan egna 
behov och vad anhöriga orkar. 

 

Jag ska gå ut på balkongen men vi räknade med att jag skulle sitta i 
rullstol och att Irene skulle köra mig, men jag såg att, förra året att 
hon inte orkar med det. Jag gick ut på balkongen bara. Man måste 
tänka på henne också, annars får inte jag något besök så det finner 
jag mig i faktiskt, men vi ska gå ut här i sommar på balkongen. (T) 

Den förändrade relationen med anhöriga som uppstår när äldre måste flytta till 
ett särskilt boende kan innebära en diskrepans mellan eget accepterande av det 
särskilda boendet och anhörigas icke accepterande. När den anhörige ställer 
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krav på den äldres hälsa och funktionsförmåga som denne inte klarar av erfars 
känslor av skuld för att ha svikit och övergivit sin anhörige. Svårigheten med att 
leva i parrelation och bo på ett särskilt boende kan vara att äldre inte kan vara 
ifrån varandra eller har svårigheter att acceptera varandras svagheter då detta 
skapar påfrestningar på relationen. En informant beskrev att makens svartsjuka 
och kontrollbehov hindrade hennes umgänge med andra boende. 
 
Informanterna kan göra många besök till olika sjukvårdande instanser och bris-
ten på samordning medför en ekonomisk påfrestning för informanterna. De 
tvingas att prioritera dessa besök före mera meningsfulla aktiviteter som att be-
söka anhöriga och vänner, vilket erfars som isolering och det minskar deras väl-
befinnande. 

Att leva med dödens närvaro 
När multisjukligheten erfars som illabefinnande kan äldre utrycka en längtan 
till döden. Känslor av att vara mindre värd och en börda eller att inte kunna 
genomföra meningsfulla aktiviteter kan också skapa längtan till döden. Konkret 
kan detta manifesteras i till exempel att äldre medvetet ändrar sina läkemedels-
ordinationer i förhoppning om snabbare död. 
 
När de äldre ser hur andra boende blir allt sjukare, hjälpbehövande och försvin-
ner undan för undan kan de erfara det särskilda boendet som dödens väntrum. 
De är inte främst rädda för döden utan för att hamna i en sårbar situation, vil-
ken innebär ett hot mot självständigheten och förstärker längtan till döden. 
 

Ja, ska jag behöva bli så eländig innan man får sluta sina dagar. Och 
det är det man är rädd för. Jag menar jag är ju 88 år det klart att man 
kan ju inte hänga med så länge till, men ska man behöva bli matad 
och byta byxor, det är inte så roligt. Är det då man ringer efter dem 
så kanske de inte kommer just då. (W) 

Livet på det särskilda boendet medför förluster av vänner som de har skaffat 
sig, vilket innebär en uppgivenhet som manifesteras i en ovilja att skaffa nya 
vänner. 
 

I: Jag det är ingen, nu vill jag inte skaffa mig någon mer vän här. // 

F: Hur är det?   

I: Ja, det ganska jobbigt. Jag tror det är fyra fem stycken som har dött 
bara uppe på den här gången under de här fem åren jag har varit här. 
Det är deprimerande så det, det är därför jag tycker det är skönare 
och gå in till mig och stänga min dörr. (W) 



 

 77 

Sorgen över livets ändlighet kan lindras genom tankar på att barnen fortsätter 
det eviga livets kedja. Ambivalens inför döden framträder när de upplever sig 
självständiga i nuet men samtidigt tänker på att de kan mista sin självständighet 
i en ganska snar framtid. Döden kan vara närvarande genom tankar på andras 
död och är förenad med förluster av nära anhöriga och vänner. Det kan visa sig 
som en rädsla att dö före de anhöriga.  

Tematisering av innebörderna  
Några av resultatets innebörder framträder tydligare än andra. De innebörder 
som framträder tydligare är självständighet, skörhet, trygghet och ensamhet. Dessa 
innebörder bildar ett mönster som karakteriserar fenomenet att vara äldre och 
multisjuk, och skall förstås mot bakgrunden av de olika kontexterna av ordinära 
och särskilda boenden. Tematiseringen visar att innebörderna skörhet och en-
samhet inte tycks relaterade till boendeformen medan självständighet och 
trygghet är det. Innebörderna kan dock inte förstås som diskreta kategorier, 
utan är sammanflätade i och med varandra, och det finns en rörelse mellan 
dem. Till exempel visar sig skörhet i relation till erfarandet av ensamhet, trygg-
het och självständighet. Således kan en äldre person känna sig otrygg fast hon 
eller han får bra hjälp med vardagen och känner oro för sin biologiska skörhet. 
Likaså är självständighet beroende av både den vård eller boendeform som gäll-
er och av den äldres hälsosituation. 

Skörhet är mer konstant och mindre beroende av aktuella kontexter. De äld-
re, oavsett var de lever sina liv, är rädda för skörhet i den meningen att de kan 
bli beroende av andra och att den är ett tecken på livet går utför. Multisjuklig-
heten innebär att livet snabbt kan ändras och de känner en osäkerhet och oviss-
het inför den både nära och avlägsna framtiden.  

Ensamhet tycks också på liknande sätt vara beroende av kontext. Ensamhet 
visar sig när de äldre inte känner sammanhang och samhörighet i sina liv och 
de som känner sig ensamma gör det oberoende av var de lever sina liv. De som 
inte kommer ut på egen hand känner sig instängda i sina bostäder. Äldre i or-
dinära boenden känner sig ensamma för att de inte kan ta sig till andra, eller för 
att de inte känner den personal som ger hjälp i hemmet. På SÄBO uppstår en 
paradoxal situation då äldre har många andra omkring sig men ändå känner sig 
ensamma för att personalen inte hinner samtala och vara med dem, och andra 
boende är för sjuka för det. 

Upplevelsen av trygghet är tydligt kontextuell men ändå inte direkt knuten 
till endera boendeformen. De som lever i ordinära boenden känner en trygghet 
när de får vara kvar i sina hem eftersom de då finns i det kända och kan genom 
sitt hem bevara sitt välbekanta sammanhang och sin identitet. Äldre på SÄBO 
har förlorat denna aspekt av trygghet, men kan känna en annan trygghet då de 
har personal dygnet runt som känner dem. Samtidigt kan rutinerna på SÄBO 
erfaras som otrygghet då de kan hindra äldre att få individuell hjälp och därmed 
kan inte förväntningar på att bli omhändertagen uppfyllas. Äldre som lever i 
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ordinära boenden känner en otrygghet genom den bristande kontinuiteten 
bland personalen. 

Självständigheten är också tydligt beroende av kontext. Visserligen erfar äld-
re som har hemhjälp att de måste anpassa sig till rutiner oavsett var de lever, 
men de som lever i sina ordinära boenden kan i större utsträckning bestämma 
över sig själva. De är kvar i sitt kända sammanhang och det ordinära boendet 
kännetecknas av självständighet, välbefinnande och kontroll om de inte är allt-
för sjuka. Självständighet är alltså relaterad till deras upplevelse av skörhet men 
är ändå tydligare i ordinära boenden än på SÄBO, där de äldre förlorar sin 
självständighet, i synnerhet om boendet där innebär att de lever på en arbets-
plats och vårdarnas villkor.  

Fördjupande filosofisk reflektion över äldre multisjukas 
tillvaro 
Att vara äldre och multisjuk berör människans existentiella villkor, vilket väcker 
frågor om hur hälsa, sjukdom såsom multisjuklighet, åldrandet, döden kan för-
stås utifrån förståelsen av den äldre människans tillvaro. Av den anledningen 
har texter av filosofer inom den fenomenologiska teoribildning valts, där de ex-
istentiella villkoren belyses. Texterna anses komplettera varandra på ett sätt som 
kan vara fördelaktig för denna fördjupande filosofiska reflektion42.  

Reflektionen tar sin början i en Existensfilosofisk belysning av sjukdom där 
sammanflätningen och rörelsen mellan de mest framträdande innebörderna i 
tematiseringen av de empiriska studierna fördjupas. Upplevelsen av att vara 
multisjuk relateras till Gadamer och Svenaeus utifrån rubrikerna: Multisjuklig-
het – ett sätt att leva sitt liv och Multisjuk eller ”bara” sjuk. Äldre erfar att deras 
kropp är skör och att livet snabbt kan ändras vilket fördjupas under rubriken Att 
vara medveten om sitt biologiska öde, här fördjupas reflektionen med texter av de 
Beauvoir, Toombs och Gadamer. Den upplevda självständigheten framträder 
tydligt i resultaten och förståelsen fördjupas med hjälp av Heidegger och de 
Beauvoir under rubriken Självständighet – ett sätt att möta förändringar. 

Vidare följer reflektion kring åldrandets och multisjuklighetens marginalise-
ring av de äldre i Självständighet, vanor och beroendet av personalen och Åldrandet 
och multisjuklighet som en etikett från andra. Texten fortsätter med en fördjup-
ning av Tidslighetens betydelse för tillvaron utifrån Heidegger och de Beauvoir 
eftersom tidsligheten spelar viktig roll för det undersökta fenomenet. Äldre 
multisjukas Relationer till anhöriga, personalen och andra äldre samt Svårigheter i 
relationer mellan gamla människor belyser äldres existentiella utsatthet och här 
har de Beauvoir använts mest. Den fördjupande filosofiska reflektionen avslutas 

––––––––– 
42 För närmare beskrivning av litteraturen och tillvägagångssätt se analysavsnittet. 
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med en syntes av Äldre multisjukas hälsa och välbefinnande, genom Gadamer, 
Svenaeus och de Beauvoir, samt slutsatser. Syntesen utgår även ifrån de empi-
riska studierna, tematiseringen av innebörderna samt den fördjupande filosofis-
ka reflektionen.  

En djupare förståelse av resultaten eftersträvas genom en reflektion mellan 
det ontologiska (filosofin) och det kontextuella (de empiriska innebörderna). 
Jag är medveten om att en reflektion på ontologisk och kontextuell nivå på ett 
sätt reducerar de filosofiska begreppen eftersom begreppen får ett mindre teore-
tisk omfång. Omvänt sker även en reduktion av kontexten, men det finns en 
rörelse i den fenomenologiska ansatsen som möjliggör en ömsesidighet i reflek-
tionen mellan fenomenets innebörder och de olika filosofiska begreppen. Av 
detta följer att en kontextualisering inom den fenomenologiska ansatsen inte 
behöver vara en reduktion i den meningen att något enbart tas bort eftersom 
fenomenologin både minskar de ontologiska begreppen men samtidigt ökar de 
kontextuella begreppens teoretiska omfång och på så sätt fördjupar förståelsen 
av dem. De filosofiska texter som används kan på ett sätt beskrivas som rörliga 
och det vore också felaktigt att försöka göra dem väldigt fasta för att det senare 
på ett sätt ger en tydligare struktur i texten. Jag har försökt att skapa en struktur 
i texten men samtidigt behålla en rörlighet som är nödvändig. 

Existensfilosofisk förståelse av sjukdom 
Tematiseringen av de empiriska studierna visar att innebörderna självständig-
het, skörhet, trygghet och ensamhet framträder. Det finns en rörelse mellan in-
nebörderna och till exempel visar sig upplevd trygghet även i upplevelsen av 
skörhet, självständighet eller ensamhet. I resultatens konstituenter framträder 
variationer av sammanflätningar av dessa innebörders rörelser. En äldre svårt 
sjuk person som är sängliggande på ett äldreboende kan känna större hemkäns-
la och sammanhang i sitt liv än en person som är friskare, bor hemma och kla-
rar sitt dagliga liv, men känner sig utanför familjen och samhället eller annan 
gemenskap. Upplevelse av sammanhang finns i möjligheten att leva ett auten-
tiskt43 liv oavsett var personen bor. En person som inte verkar speciellt sjuk och 
har hjälp och stöd i vardagen kan ändå känna sig otrygg och skör. En person 
med 18 diagnoser kan uttrycka ett större välbefinnande än en med två diagno-
ser. Hur kan vi förstå att upplevelserna kan vara så olika och hur kommer det 
sig att de inte samstämmer med svårigheten av deras sjukdomar såsom vi kan 
förstå dessa utifrån biologin och ett medicinskt perspektiv? 

Heidegger benämner människans tillvaro, som hon inte har valt och som 
både begränsar och förutsätter tillvaron, för ‘befintlighet’44. Befintligheten som 

––––––––– 
43 Heidegger använder begreppet egentlig, som har bredare betydelse än autentisk då det syftar både på 
det äkta och det egna i tillvaron. Motsatsen är oegentlig. 

44 Befintligheten är en del av tillvaron och innebär att människan är ‘kastad’ i verkligheten som är  både 
en passiv och aktiv handling. Detta utkast gör den ‘kastade-kastadhet’ ‘stämd’. 
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innebär att människan inte har kontroll över sitt liv, visar sig genom känslan 
och stämningen. Men stämningen är en ontologisk konstitution45 och ska inte 
blandas med det psykologiska. Heidegger (1981/2002) framhåller att männi-
skans tillvaro är stämd och att stämningarna kan fördärvas och slå om, säger bara 
att varje tillvaro alltid redan är stämd/på ett eller annat sätt/. (s.176, band I) Man 
vet inte riktigt varför varat uppenbaras såsom belastning men en hög stämning 
befriar oss från denna belastning. Att livet är stämt betyder att känslorna kom-
mer före tankarna och det är inte så svårt att känna igen sig i detta: 
 

Stämningen faller över en. Den kommer varken ‘utifrån’ eller ‘inifrån’ 
utan stiger ut ur världen såsom en version av denna själv.// Stämdvaron 
har i första hand ingenting att skaffa med det psykiska, och är själv inget 
tillstånd därinne, vilket sedan på något gåtfullt vis lyckas ta sig ut och 
färga av sig på ting och personer (ibid, s. 179, band 1). 

Resultatet att äldre upplever sin situation olika och att den inte samstämmer 
men den biologiska förståelsen av sjukdom kan förstås genom att de äldre har 
olika förståelse av sin livssituation och att denna förståelse visar sig genom olika 
stämningar. En grundläggande stämning i människans liv som befintligheten 
visar sig genom är ångesten, som Heidegger menar kännetecknas av en kuslig-
het och hemlöshet46. Hemlösheten i människans tillvaro är enligt Svenaeus 
(2000) besläktad med den hemlöshet som människan kan uppleva i sjukdom 
och han benämner den som den sjuka hemlösheten, vilken har sitt säte i krop-
pen. Eftersom hemlösheten visar sig som stämning använder Svenaeus även 
benämningen livsstämning och sjukdomsstämning om tillvarons och sjukdo-
mens hemlöshet. Människans tillvaro kännetecknas av en grundläggande hem-
löshet genom befintligheten som alltid finns där, även om människan lever ett 
autentiskt liv, men kan skymmas av hemmastadheten. Den sjuka hemlösheten 
eller stämningen som uppenbaras för oss när vi blir sjuka borde också kunna 
skymmas av hemmastadheten i tillvaron. 

Att livsstämningen och den sjuka stämningen är besläktade med varandra 
kan fördjupa förståelsen för de olika empiriska innebörderna och deras inbördes 
rörelse. Mina studier visar att äldres livsstämning förstärker eller försvagar den 
sjuka stämningen, vilket förtydligar förståelsen av hur det kommer sig att äldre 
personer upplever sin sjukdom och sin livssituation så olika. Sedan vidgas även 
förståelsen av hur det kommer sig att äldre beskriver att det är värre att inte få 
vara sig själv, att uppleva ensamhet eller att relationer och situationer där de 
måste hävda sin självständighet är värre än att ha sina sjukdomar. Detta bör 

––––––––– 
45 Utläggning om att stämningar är ontologiska utsagor ligger till grund för ontiska vetenskaper som 
t.ex. psykologi som studeras subjetens psykologiska tillstånd. För utförligare läsning hänvisas till § 3,4 
Heidegger (1981/2002) band I. 
46 I tyskan betyder ”Unhemlich” både kuslig och icke hemmastadd (Svenaeus, 2000). 
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inte förstås som att sjukdomarna upplevs mera psykosomatiska47 av äldre perso-
ner. Stämningar är djupt existentiella, de utgör en ontologisk struktur av män-
niskans tillvaro. Den sjuka hemlösheten är en förståelseform som visar sig i våra 
tankar och handlingar genom kroppen som är vår plats i världen48. Sveaneus 
(2000) påpekar att hemlösheten är tydligast i sjukdomsstämningen för personer 
med patologisk ångest och frågar sig hur detta visar sig vid andra typer av sjuk-
domar. Mina resultat visar att hemlösheten hos äldre multisjuka personer49 är 
tydligast i livsstämningen med undantag av en person som nyligen upplevt akut 
smärta och fortfarande inte skapat ett meningssammanhang av denna erfaren-
het. Den här personen upplever i vissa avseenden att hemlösheten var tydligast i 
sjukdomsstämningen, vilket skapar problem när vårdare möter äldre på sjukhu-
set. Utifrån liknande situationer skapas en förståelse av äldres livssituation som 
kan förstärka en ensidig medicinsk förståelse av äldres hälsosituation. Men vår-
dare ser de äldre för stunden utan ett meningssammanhang. De övriga infor-
manterna i studie 1 och 2 beskriver också ett svårt lidande i samband med sina 
sjukdomar men det överskuggas av livsstämningen och att de samtidigt kan er-
fara välbefinnande50 i sina liv. Lidandet av våra sjukdomar framträder som 
stämningar vilket utvecklas mera utförligt längre fram i texten. 

Multisjuklighet - ett sätt att leva sitt liv  
Multisjukligheten så som att ha flera olika sjukdomar erfars inte av äldre utifrån 
sjukdomarnas biologiska komplexitet utan snarare hur dessa påverkar vardagsli-
vet, livets meningsmönster. Den vardagliga erfarenheten är inte identisk med 
sjukdomarnas biologi, den är sammanflätad med livssituationen. De kroppsliga 
förändringarna och den höga åldern är ändå tecken på att livet går utför med de 
äldre. Men det är inte den biologiska kroppen som är gammal och sjuk som 
förlorar sin mening utan människan, genom att vara begränsad och mista sitt 
sammanhang. Hur biologin får mening i de äldres liv visar sig när äldre berättar 
om hur något erfars i sin stämning.  
 

I: Jag får inte vila eftersom jag inte kan ligga ner och sova, jag får inte 
ner luft och jag har aldrig haft svullna ben och fötter tidigare. Men 
får jag bara sova några timmar så tror jag att detta med ben och fötter 
försvinner. Det finns en risk när man släcker att nattspöken börjar 

––––––––– 
47  Jag vill undvika det dualistiska psyke-soma tänkandet. 
48 Merleau –Ponty (1945/1995) menar att vår kropp är en ‘ en vektor i vår existens’, d.v.s. den levda 
kroppen. 

49 Vissa informanter hade diagnoser som oro, ångest och depression men behövde inte vårdas av psyki-
atrin. 

50 Sarvimäki (2006) problematiserar den uppdelade förståelsen av välbefinnande som fysiskt, psy-
kiskt/mentalt, socialt och andligt som innebär en uppdelning av människan eller för snäv förståelse av 
välbefinnande som att må bra. 
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klättra på väggarna, därför tänker jag nu ska du sova och jag försöker 
uppmuntra mig själv, jag är optimist. Men det ligger på det psykolo-
giska planet också för så länge vi var två även om hon låg i ett annat 
rum så fanns det någon inom räckhåll, nu har jag ingen. Jag tycker 
inte om att slå på larmapparaten, det ska vara när det verkligen be-
hövs. 

F: När är det, när behövs det verkligen? 

I: Det går en viss gräns när jag kände, det går inte längre. Jag har haft 
hål i lungan och det var dag före julafton och jag kände hur det small. 
Vad är det för någonting? Jag åkte upp och det var ena lungan, läka-
ren sade det var lugnkollaps.// Det hände tre gånger till och då kände 
jag nu måste någonting ske. Då satt ena grabben hemma och sade, 
nu åker vi. Ja, sade jag då gör vi det!// Det värsta är när man ska 
släcka och somna till, det är väl ingenting som ska hända i natt? Jag 
hade inga tankar på det förut när vi var två här men nu är jag ensam 
alltså. 

F: Hur känns det? 

I: Det är när jag är trött och dålig som jag tänker på det, det börjar 
krypa på mig, hur ska jag bära mig åt. Det är bara att slå på larmet 
och då kommer nattpatrullen de är trevliga, sedan blir det bra. Men 
det är ensamheten att man är utanför så att säga, det finns utanför-
skap mitt i allt välmående som finns här. (äldre ordinärt boende) 

Svenaeus (2000) påpekar att det är befintligheten i sjukdomen som bjuder på 
ett existentiellt motstånd som gör att den sjuka individen känner att det är svårt 
att känna sig hemmastadd i livet. Men i samvaron med andra kan den ”kuslig-
het” och hemlöshet, som kan upplevas i sjukdomen lindras. Eftersom livet är 
stämt (Heidegger, 1981/2002, band I) kan inte stämningar tas bort, de föregår 
erfarenheten. Av detta följer att det är viktigt att förstå sjukdomarna utifrån ett 
livsvärldsperspektiv och inte enbart utifrån ett biologiskt perspektiv eftersom 
stämningar inte kan tas bort i tillvaron även om det görs i vetenskapen. Genom 
livsvärlden antar vi en annan attityd mot de äldre som inte ses som biologiska 
processer som kan förklara åldrandet och sjukdomarna, utan främst som äldre 
och sjuka människor. Deras levda erfarenhet av sina sjukdomar kan inte ignore-
ras när fokus riktas mot bakomliggande biologiska orsaker eftersom dessa får 
ett meningsmönster i livsvärlden. 

Mina studier visar att äldres vardag kan vara full med olika aktiviteter som 
besök hos reumatologen på måndag, hjärtläkaren onsdag, sjukgymnasten tors-
dag, och hemtjänsten som kommer på olika tider. Detta innebär både kraftan-
strängningar och ökade kostnader, bland annat för färdtjänst. Det uppdelade 
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omhändertagandet av äldre sjuka människor kan grunda sig i att vi inte har de-
ras livssituation klar för oss då vi kanske möter dem i det mest akuta skedet el-
ler när det är lugnast, och då inte förstår hur deras livssituation gestaltas. Vi 
möter dem från våra vetenskapliga och yrkesmässiga perspektiv, och reducerar 
deras levda erfarenheter av sina sjukdomar till diagnoser, symptom och andra 
kategorier. Gadamer (1993/2003) påpekar att specialiseringen inom medicinen 
är något som kunskapsmassan kräver och att det tillhör den mänskliga naturen 
att skapa rutiner. Det kan emellertid uppstå problem när dessa blir alltför stela 
och automatiserar den enskildes liv (ibid). Eftersom våra medicinska system har 
specialiserat sig på olika delar av kroppen så måste många olika insatser sam-
ordnas. Just denna samordning mellan olika system och huvudmän skapar pro-
blem i vården och omsorgen av multisjuka äldre som de beskriver i föreliggande 
studier, för att det försämrar deras vardagsliv.  

Multisjuk eller ”bara” sjuk  
De empiriska resultaten väcker frågan om det är någon skillnad mellan att vara 
multisjuk eller sjuk och hur denna skillnad i sådana fall visar sig. Svaren är både 
ja, nej och att skillnaden är olika beroende på vilket perspektiv man antar, indi-
videns eller medicinens. Resonemanget kräver en stegvis genomgång. 

Enligt essensbeskrivningen kan multisjukdom förstås som den sköra krop-
pens kamp mellan försämring och viljan att klara sitt liv. Sjukdomsbesvären kan 
innebära otrygghet då de äldre inte vet om det är tecken på nya sjukdomar eller 
försämring av de befintliga. En individ med en sjukdom kan tänkas ha liknande 
upplevelser av försämring och viljan att klara sitt liv, men kanske inte tänker på 
ytterligare sjukdomar lika självklart som den multisjuke. Informanterna beskrev 
sina sjukdomar som olika kroppsliga besvär till exempel trötthet, svårigheter att 
röra sig, andnöd, dålig syn och hörsel, smärta eller oro. Alla sjukdomar ger inte 
kroppsliga besvär och när de kroppsliga besvären inte hindrar äldre att ha ett 
meningsfullt liv så erfars inte detta som sjukdom. Svenaeus (2000) menar att 
hälsa kan förstås som hemmastaddhet som hindrar hemlösheten att träda fram 
i tillvaron. I sjukdomen tar den sjuka hemlösheten över hemmastaddheten i 
tillvaron. Därför, när vi lider av våra sjukdomar så framträder lidandet som 
stämningar51: till exempel smärta, trötthet, illamående, oro, rastlöshet eller ång-
est. Stämningen52 kan göra att trötthet färgar en individs hela värld på ett speci-
ellt sätt (Svenaeus, 2000).  

––––––––– 
51 Svenaeus (2000) skriver att Heidegger identifierar vissa grundstämningar i människans tillvaro som 
ångest, leda, glädje, vördnad och sorg. 
52 Hemlösheten präglar såväl våra tankar och handlingar, och trasar sönder vårt meningsmönster. 
Stämningar öppnar vår omvärld i en speciell ton och gör inslag i våra sensationer och emotioner då de 
har sitt centrum i vår kropp. Sensationer känns på ett speciellt ställe på kroppen, ont i huvudet eller 
magen. Emotioner innebär något i världen som att jag är orolig för att min värk i magen kan vara can-
cer eller att jag är kär i någon (Svenaeus, 2000). 
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Sjukdom i ett medicinskt perspektiv betraktas som biologisk företeelse i 
form av typifierade symptom och inte som ett meningssammanhang (Toombs, 
1994) och tar inte hänsyn till stämningar. Flera sjukdomar kan ha olika men 
även liknande medicinska symptom, och levs som samma lidande. Till exempel 
en äldre med fem olika diagnoser levde sina sjukdomar som att han var trött 
och hade svårt att röra sig. 
 

I: jag blir trött och vill sova jämt, sedan tittar jag väl på TV ibland om 
det är program som passar [tystnad]. 

F. Får jag fråga dig hur det är att ha flera sjukdomar? 

I: Jag blir trött och det påverkar hela min rörlighet de sjukdomar jag 
har. (äldre ordinärt boende) 

En annan informant med 18 olika diagnoser lever sina sjukdomar som att hon 
är trött och när det var mulet väder upplever hon andnöd. När sjukdomar levs i 
stämningar och inte som typifierade symptom blir det ingen större skillnad 
mellan att vara sjuk eller multisjuk som det är i ett medicinskt perspektiv ge-
nom antal diagnoser. Individerna med fem eller 18 diagnoser är trötta, andfåd-
da eller hade svårt att röra sig53. För individen finns inte den radikala skillnad i 
biologin som läkaren ser, utan skillnaden finns snarare i informanternas var-
dagsvärld där sjukdomar får sin mening och där sjukdomarna och den medi-
cinska specialiseringen påverkar den enskildes liv54. Till exempel genom besök 
till olika specialister, ökade kostnader för transporter och mediciner. Informan-
terna beskriver att detta tar kraft och påverkar deras hälsa och välbefinnande, 
alltså gör dem i en mening sjukare. En annan skillnad som finns i multisjuklig-
hetens meningsmönster kan enligt resultaten visa sig som en ökad sårbarhet, ett 
tecken på att den sköra åldrade kroppen förfaller, rädsla för hur livet kommer 
att förändras och uppgivenhet över att få olika besked om sin livsföring från 
olika specialister. Multisjukdom kan innebära flera förändringar i en existentiell 
situation där den äldre har svårt att möta de olika förändringarna. Detta ut-
vecklas utförligare i nästkommande stycken. 

Att vara medveten om sitt biologiska öde  
Äldre erfar att kroppen är skör, att livet snabbt kan ändras, att de känner sig 
sårbara och kämpar för sin självständighet som minskar genom olika kroppsliga 
svagheter. De har beskrivit hur åldern har överraskat, men att de måste finna 
sig i sin situation. 

––––––––– 
53 Detta visas också i kvantitativa studier och beskrivs som att patologi och funktionsnedsättningar inte 
löper parallellt (Ahacic et al., 2007). 

54 Jmf med den skillnaden mellan ”illness” och ”disease”. 
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Vi har det bra man kan inte fordra så mycket när man har kommit i den 
här åldern, vi har ju mat och gymnastik. (en äldre på SÄBO) 

 
Informanterna beskriver hur de har sett sina släktingar eller anhöriga åldrats 
och dö och på så sätt fått en bild av hur livet kan bli. De äldre i ordinära boen-
den kämpar för sin självständighet för att de har erfarenhet av SÄBO genom 
sina anhöriga. Men hur är det att tänka sig att livet framöver kan bli på ett sätt 
och hur känns det när man är där? Att förutse är inte samma sak som att veta 
och erfara det (de Beauvoir, 1970/1976). Att förutse att livet kan medföra 
mindre självständighet, mera ensamhet, större skörhet och otrygghet när man 
blir äldre och sjuk är inte samma sak som att veta hur det känns när det har in-
träffat. Dessutom gör det inte mindre ont för att man har kunnat förutse något 
utan lindringen kommer när individen kan möta förändringarna utifrån sina 
egna förutsättningar. Därför kan vi inte förvänta oss att de äldre automatiskt 
ska finna sig i och acceptera sin existentiella situation bara för att den anses vara 
förväntad. Tvärtom gör människor motstånd mot sådant som andra tillskriver 
dem och som de själva inte känner igen. Simone de Beauvoir (1970/1976 s. 
347) skriver:  
 

Att ge upp våra aktiviteter betyder inte att uppnå några lättjefulla njut-
ningar som vi annars skulle blivit lurade på: det är att avfolka universum 
genom att sterilisera framtiden. Om förnimmelserna ”trubbas av” av va-
nan och tingen förefaller tummade och redan uppslukas av det förflutna, så 
beror detta inte på att vi bär med oss alltför rika minnen: det beror på att 
vår vision inte införlivas av nya projekt. En gammal människa kan inte i 
högre grad än en ung vara tillfreds med orörligheten, att ingenting vilja, 
ingenting göra är att döma sig till dystra apati .  

En annan aspekt av att ha den största delen av sitt liv bakom sig menar de Bea-
uvoir är att minnas det, eftersom man inte kan äga sitt förflutna som man äger 
som ett ting. Det är med välbehag de gamla frammanar minnet.  
 

Det är jättemycket som nästan trängs om att bli ihågkommet så att 
säga. Det är så lätt att komma tillbaka till vilken period man talar om 
och så kommer jag precis ihåg hur det var och hur det kändes, det 
kanske också bidrar till att man inte känner sig så ensam för det är 
fullt upp ändå [låter glad och upprymd]. (en äldre i ordinära boen-
den) 

De äldre berättar med glädje och entusiasm om sina liv och det är viktigt att 
förstå att deras berättelser har en djupare betydelse i deras livssituation. Det kan 
vara ett sätt att greppa tiden eftersom vi upplever nuet som vår historia och vår 
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framtid. När framtiden är begränsad får historien en större betydelse. Historien 
kan ge livet ett sammanhang och lindra känslor av ensamhet. 

Toombs (1994) beskriver hur det är att leva med en kronisk sjukdom för 
medelålders människor och varför den sjuke och läkaren har svårt att förstå var-
andra. Men på vilket sätt skiljer sig upplevelsen av sjukdom mellan medelålders 
och äldre människor? En yngre människa blir abrupt medveten om sin ändlig-
het, sårbarhet vid kronisk sjukdom och känner sig lurad på sin framtid eftersom 
döden inte har beaktats som en möjlighet. Mina resultat visar att äldre multi-
sjuka som har den största delen av sitt liv bakom sig, uppfattar sin framtid mera 
begränsad och döden mera realistisk och förväntad även om döden fortfarande 
är oviss. Sjukdomarna påskyndar nedförsbacken, men framför allt innebär de 
ytterligare förändringar i en redan förändrad värld, snabbare avtackling, större 
oförutsägbarhet och sårbarhet. Enligt Toombs (1994) känner människan skuld 
för att ha orsakat sin sjukdom men det gör inte de äldre i min studie på samma 
sätt då de har åldern på sin sida (jmf de Beauvoir, 1970/1976). Mina studier vi-
sar att äldre inte känner orättvisa för att ha drabbats i någon större utsträck-
ning. Snarare upplever de orättvisa i hur de behandlas och bemöts, den låga sta-
tus som de har fått i takt med åren och beroendet samt att de inte kan förbli in-
divider. Om den sjuke är rädd för att inte få vara sig själv (Toombs, 1994) så 
har den gamla redan kämpat för detta genom ålderdomen (de Beauvoir, 
1970/1976). Jag menar att sjukdomen kan ses som ett ytterligare hot, något 
mera att kämpa emot förutom den etikett som läggs på den äldre av andra. Så 
även om äldre i större omfattning än yngre människor har beaktat möjligheten 
att de ska dö så vet de framförallt hur det är att vara hemlös i tiden, sårbar och 
diskvalificerad av samhället. När de blir sjuka tvingas de att erfara detta igen. 
Av detta följer att kampen mot förändringarna som krymper världen är dubbel: 
ålderdomen och sjukdomarna. Mina studier visar att det finns existentiella lik-
heter mellan sjukdom (kronisk) och ålderdom men även skillnader. Likheten 
finns i den hemlöshet som karakteriserar tillvaron vid sjukdom och ålderdom 
men skillnaden finns i tidsligheten. Nämligen att människan vid ålderdom har 
beaktad möjligheten att dö, vilket den yngre människan vanligtvis gör vid sjuk-
dom. 

Självständighet - ett sätt att möta förändringar 
Avhandlingsarbetet visar hur äldre kämpar för självständighet när deras sköra 
kroppar och därmed tillvaron förändras oåterkalleligt, vilket innebär ökat bero-
ende av andra. Informanterna berättar om att de inte är rädda för att dö55 utan 
för att bli övergivna, hjälplösa, otrygga eller att inte få vara sig själva. Men hur 
kan vi förstå deras behov av självständighet? Är den enbart ett västerländsk kul-
turideal eller utgör den en grundförutsättning för människans tillvaro? 

––––––––– 
55 Ska ej uppfattas som en generell utsaga utan att äldre nödvändigtvis inte är rädda för döden. 
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Heidegger56 (1981/2002, band II) skriver att självets ständighet är subjektets 
motstånd mot förändring. Självständighet är förelöpande beslutsamhet att kun-
na vara sig själv. Beslutsamhet är att kunna vara hel. Förståelsen av strävan efter 
självständighet som subjektets motstånd mot förändring och självets ständig-
het57 stödjer innebörder som har kommit fram i analysen som att få vara sig 
själv, känna självaktning, livslust och trygghet. Genom att kroppen har blivit 
skör, sårbar och oförutsägbar möter de äldre många olika förändringar i sin livs-
situation. Den slutgiltiga förändringen när de successivt förlorar sin självstän-
dighet kan ses som en väg mot livets slut (livsförlust) medan upplevd självstän-
dighet visar sig som livslust. ”När jag inte kan själv då är det slut” (äldre på 
SÄBO). 

Självständighet i de empiriska resultaten kan förstås som den innebörd som 
symboliserar livet för de äldre och upplevs som trygghet. Tryggheten innebär 
att informanterna får leva i sitt sammanhang men om detta kan upprätthållas av 
andra kan tryggheten få en underordnad betydelse. 

Självständighet, vanor och beroendet av personalen 
Det framgår i resultatet hur de äldre kämpar för självständighet inte bara för sin 
egen skull utan även för andras skull. Deras tillvaro styrs av besparingar, och de 
känner sig som en börda och vill avlasta personalens praktiska uppgifter men 
riskerar då paradoxalt att hamna i ensamhet då de därmed inte heller får en 
samtalsstund. Att inte bli mött utifrån sina individuella behov känns svårt. Om 
kampen för självständigheten tar sin utgångspunkt i att äldre uppfattar sig som 
en belastning för samhället kan strävan efter självständighet förstås som förakt 
för svaghet. Samtidigt finns det även förakt för äldres självständighet när äldre 
utgör ett motstånd mot vård- och omsorgsverksamhetens strukturer. Resultaten 
visar att när informanterna vill svara på sitt sätt på de förändringar som deras liv 
innebär, kan de möta ett motstånd hos personalen. Resultaten visar att detta att  
inte få vara sig själv är värre än sjukdomarna. Återigen erfar informanterna 
hemlösheten tydligast i livsstämningen när de inte kan möta livets förändringar 
utifrån sin egen livssituation. 

Informanternas behov av självständighet kan förstås som ett sätt att behålla 
sitt sammanhang. Heidegger skriver inte om den gamla människan och att den 
rörelse som finns i (själv)ständigheten har stannat av hos de äldre. Men det är 
ändå möjligt att med hans hjälp förstå hur de äldre i samspel med andra kan 
hitta denna rörelse. Människor kan endast vara sig själva genom omsorg [sor-
ge58] om varandra som för Heidegger har en ontologisk betydelse det vill säga är 
det som gör människa till människa (Heidegger, 1981/2002 band II). Omsorg 
som en förstruktur i tillvaron föregår omsorg som tankar och handlingar utan 

––––––––– 
56 Heideggers ontologiska strukturer är förstrukturer, de föregår varat och är värdeneutrala. 
57I ständigheten finns en tidslig aspekt, att förbli, att bestå. 
58 Är en form av med-varo, en omsorg med och i världen. 
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någon rangordning mellan dem (ibid). Eftersom vi finns i världen med andra 
skapas meningsmönster för självständigheten med de andra. Om kuslighet i 
den sjuka hemlösheten lindras av samvaron med andra kan självständighet in-
rymma andra på varierande sätt. Vilka möjligheter har äldre att leva ett gott liv 
på detta sätt? Möjligheterna kan visserligen betraktas som ganska goda då det 
de begär är att få vara sig själva, vilket i praktiken inte alltid är så lätt. Att få 
vara sig själv och självständighet kan i ett livsvärldsperspektiv varken förstås 
som ett utpräglat fokus på individen eller relationen. Fokus ligger på livsvärlden 
som rymmer både individen och andra. 

Äldre beskriver vikten av stabilitet och kontinuitet i deras liv för att uppleva 
trygghet och välbefinnande. Att vara äldre och multisjuk innebär att dessa för-
ändringar kan ske snabbt och ha stora konsekvenser för äldres livssituation vil-
ket erfars som otrygghet, osäkerhet, maktlöshet och uppgivenhet. Ett sätt att 
möta livets förändringar och få styrsel på vardagen när man blir äldre och mul-
tisjuk kan vara vanor. Simone de Beauvoir (1970/1976) menar att behovet av 
vanor är ett försvar mot åldringens bräcklighet. När vi blir gamla får vi svårare 
att ändra våra vanor då det nya möts med ängslan, tvekan och tvivel. Vanan be-
friar oss från svåra anpassningar och en exakt reglerad yttre tillvaro kan ersätta 
minnesluckor eller andra svagheter. Äldre berättar om olika vanor som de har 
för att klara sin vardag och hur viktigt det är att personalen känner till dessa i 
vården och omsorgen. Paradoxalt nog är vanan ännu mera nödvändig för syss-
lolösa människor om de inte vill sjunka ner i tomma dagar eller för gamla män-
niskor som vill kompensera sina svagheter. Riter och vanor tillförsäkrar de 
gamla ett minimum av trygghet (ibid). Vanan och den kontinuitet som uppnås 
erfars som trygghet i en tillvaro som genom sjukdom (Toombs, 1994) och ål-
derdom (de Beauvoir, 1970/1976) har förlorat sin ontologiska trygghet. Gada-
mer menar att möjligheten att möta förändringar på sina egna villkor innebär 
trygghet (1993/2003) och detta framkommer tydligt i resultaten genom den 
längtan efter kontinuitet i sin dagliga tillvaro och känsla av trygghet som de 
äldre ger uttryck för. Men detta sker inte när vården bestämmer rutinerna. De 
äldre känner uppgivenhet inför bristande kontinuitet inom omsorgen som 
medför ständiga förändringar i deras vardagsliv. Vårdgivare skapar sina rutiner 
utifrån sin verksamhet, arbetstider, personaltillgång, kostnader, men för de äld-
re utgör vanornas deras existentiella situation.  

 

Du förstår de har kontorstider och telefontider och sedan om de inte 
kommer så får jag inte tag i dem.// Men jag menar de har med folk 
att göra, de har oss som är levande varelser , det är inte kontor eller 
fabrik. Oss kan de inte skjuta bort till måndagen. (äldre i ordinärt 
boende) 

Att anpassa sig till vårdens olika rutiner tar kraft från äldre och skapar otrygg-
het. De äldre får kämpa både för att bevara sina vanor och att anpassa sig till 
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verksamheternas rutiner (vård, omsorg, sjukgymnast, hjälpmedelscentralen, le-
verantör av kateterpåsar osv.) Att hamna i en situation där de ska fungera som 
en sambandscentral för olika aktörer kan bli oerhört tröttsamt. Som en äldre 
person i ordinärt boende som får medicinsk vård av olika specialister och behö-
ver hjälp av hemtjänsten för att klara sin vardag uttrycker det, ”Jag är jag hel-
tidsanställd för att klara mig själv”. de Beauvoir (1970/1976) menar att äldre är 
rädda för förändringen eftersom de är rädda för att inte kunna anpassa sig till 
den. En annan anledning är att de inte ser förändringen som början på något 
nytt utan snarare som brytning med det förflutna. En sysslolös tillvaro innebär 
att människan har svårt att slita banden från sitt tidigare livs inramning, det är 
som att skilja sig från sitt eget vara. Vanan skänker den gamle en slags ontologisk 
trygghet. Genom vanan vet han vem han är (ibid, s.360). Den äldre ordnar sitt liv 
efter vanan som skyddar honom från en obestämd ängslan men eftersom han är 
beroende av andra är hans arrangemang mot andras godtycke i riskzonen. Där-
för att vanan utgör ett försvar mot ångesten blir den det som all ångest koncentreras 
till, vid tanken på att behöva ge upp en vana känner den gamle hur ”döden går ho-
nom till mötes (ibid, s.360). Det kan vara svårt att förstå de äldres specifika vanor 
speciellt om dessa kan medföra hinder i andra sammanhang. En äldre som 
känner sig väldigt ensam beskriver hur hon inte kan besöka ett kafé för äldre i 
hennes område för att de dricker kaffe klockan fyra och hon dricker sitt vid två- 
tiden och vid fyra-tiden ska hon ha sina mediciner och sedan vila. Trots en svår 
ensamhet kan hon inte ändra sina vanor. Vanan kan ha betydelse för den vård 
och omsorg som ges och bristande kontinuitet bland personalen kan hindra 
detta. Eftersom kroppen är skör måste äldre anpassa sig för att få en fungerande 
vardag och detta kan vara genom olika och ibland märkliga vanor. En äldre på 
särskilt boende berättar om hur hon klippt upp sina underbyxor och fått sina 
kjolar omsydda för att klara av toalettbesök själv. En annan beskriver exakt hur 
personal måste bädda hennes säng för att hon ska kunna dra över sig sitt täcke 
själv. Det är viktigt att inte nervärdera och bagatellisera äldres vanor eftersom 
de kan ha en viktig existentiell betydelse för dem. 

Åldrandet och multisjuklighet som en etikett från andra 
De äldre i föreliggande studier beskriver att de har blivit överraskade av ålder-
domen. När livet går i sina invanda spår och de känner sig som vanligt tänker 
de inte på att de har blivit gamla. Det är andra i deras omgivning som påmin-
ner dem om att åren har gått, barnen har blivit pensionärer eller barnbarnen 
blivit vuxna. de Beauvoir (1970/1976) beskriver hur den åldrade individen kän-
ner sig gammal genom andra utan att ha erfarit djupare förändringar inom sig 
och vill inte kännas vid den etikett som har klistras på dem. Den gamla männi-
skan blir ”överraskad” och upprörd när hennes ålder avslöjas för henne, varför 
hon har svårt att tro det. 
  

I: Men så är jag inte om man säger det på lasarettet då säger de att 
”men du får tänka på din ålder” det gillar jag inte riktigt (betonar). 
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Därför att det finns 40-åringar som har alla möjliga krämpor och det 
finns 80-åringar som är hur pigga som helst. Man kan inte jämföra 
det går inte och det är det jag blir ibland irriterad på när jag vet att 
jag orkar med vissa saker och de måste påminna mig om att jag är ju 
över 80 år alltså och det gillar jag inte. 

F: Kommer du ihåg någon speciell situation som du kan berätta om? 

I: Ja det är naturligtvis nu med protesen eftersom jag får värk när jag 
går o.s.v. det säger dem att det är åldern och allt det där. Det är det 
inte därför att kunde gå i början utan värk jag menar inom ett par 
månader har jag inte åldrats så mycket att jag inte kan göra någon-
ting mera. 

F: Blir det konsekvenser angående vilken behandling du får nu när de 
skyller på åldern? 

I: De skyller inte allt på åldern men de säger att det är en bidragande 
orsak. Det är klart i viss mån men jag har väldigt bra balans jag kan 
stå på ett ben och allt det och jag kan förflytta mig från rullstolen till 
hissen eller till stolen. Jag menar det är inte många som kan det och 
då blir jag irriterad på saker som jag kan jag göra då kan jag bli irrite-
rad när dem säger sådant//. (en äldre i ordinärt boende) 

de Beauvoir (1970/1976) skriver med referens till Sartre att ålderdom är en ka-
tegori som kallas den orealiserbara. Jag betraktas utifrån och detta begränsar alla 
mina val och utgör deras baksida. (s. 203). Åldern är en etikett från andra, och ål-
dersetiketteringen sker även tidigare i en människas liv, men är mera påfallande 
i högre ålder eftersom människor blir mera beroende av andra för att klara sin 
vardag. Multisjuklighet är också en etikett som begränsar de äldres val när deras 
framtida hälsa och möjlighet att klara sitt dagliga liv bedöms utifrån deras dia-
gnoser, och hindrar deras resurser och möjligheter. Äldre skiljer på åldrandet 
och sjukdomarna och sjukdomarna får skulden för de begränsningar som äldre 
upplever i sina liv. de Beauvoir (1970/1976) framhåller att ålderdom är ett nytt 
tillstånd av biologisk jämvikt och om anpassning sker utan tvära övergångar, 
lägger inte individen märke till vad som sker. Kroppsliga tecken kan vara tvety-
diga och man frestas blanda ihop en sjukdom som går att bota med oåterkalle-
ligt åldrande.  

Enligt de Beauvoir (1970/1976) kan gamla avvisa tiden för att de inte vill 
åldras och definierar sitt gamla jag som det jag de fortsätter att vara. Även de 
som övervunnit åldrandets svåra perioder och accepterat en ny bild av sig själva, 
som den snälla mormodern eller pensionären, är övertygade om att de är oför-
ändrade. Oföränderligheten används mot ålderns sönderfall och de berättar 
outtröttligt om den varelse de en gång var och som fortfarande lever inom dem. 
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Resultaten visar att de äldre inte vill förändras, de vill vara sig själva som de all-
tid har varit, men de känner sig annorlunda när de ser sin framtid som gamla 
och multisjuka. Förändringar i deras situation är tecken på att det går utför med 
dem och då kan rädsla och otrygghet vara den stämning de upplever. De visar 
också en stor envishet och beslutsamhet för att återfå olika förmågor som har 
förlorats vid sjukdom. Kan kampen för oföränderligheten visa sig i kampen för 
självständigheten och identiteten? Äldre i ordinära boenden kämpar hårt för att 
få bo kvar i sina hem och en flytt kan upplevas som en äldre uttryckte det ”att 
hela livet ändras”. De orkar inte flytta fast de erbjuds hjälp med det praktiska 
och motståndet kan förstås som rädsla för föränderligheten. Som det har kon-
staterats tidigare är de rädda för förändringar eftersom de kan upplevas som ett 
slut på något istället för en början. Kan flytten från det ordinära boendet ses 
som ett slut på deras liv i stället som en början på ett annat? Resultatet visar att 
äldre tror sig förlora sin självständighet på det särskilda boendet, vilket också 
kan ses som dödens väntrum. 

Tidslighetens betydelse för tillvaron 
Att vara äldre och multisjuk innebär en upplevelse av skörhet som bör förstås i 
relation till tiden. Enligt Heidegger (1981/2002, band II) möjliggör männi-
skans existentiella ångest en djupare förståelse av tillvaron. Människans dödlig-
het ”till-döden-varo” är kopplad till en tidslighet. Framtiden ger människan 
möjlighet till nya erfarenheter men också en möjlighet att dö. Denna insikt kan 
få människan att uppfatta alla enskilda handlingar som meningslösa eller me-
ningsfulla (ibid). Resultatet visar att informanterna känner sig mera sårbara på 
grund av sjukdomarna, men att de ändå vill fortsätta att vara sig själva. De är 
mera rädda för att betraktas som ting och mista sin värdighet än för döden. En-
ligt Heidegger (1981/2002, band II) förstås, utbildas och uthärdas döden såsom 
en möjlighet. Vi kan inte uppleva vår egen död, vi kan inte vara döda för oss 
själva utan är det för andra. Resultatet visar att de äldre beskriver att möjlighe-
ten att dö blir större och större med åldern och att sjukdomarna är konkreta be-
vis på existensens sönderfall. Konkret visar sig detta i oförmågan att klara det 
egna boendet och äldre i studie 2 som har flyttat från sina hem har beskrivit 
SÄBO som dödens väntrum. Äldre i ordinära boenden kämpar för att anpassa 
sig till olika förändringar, de kämpar också för att behålla och återfå självstän-
dighet efter olika funktionsnedsättningar. Självständigheten symboliserar livet 
för de äldre och kan förstås utifrån en tidslig aspekt, så länge de kan själva finns 
möjligheten att livet fortsätter i ett meningsfullt sammanhang. Således har or-
dinärt boende en existentiell betydelse som utgör meningen med det kvarva-
rande livet. Tillvaron inriktas på att klara detta, hemmet och identiteten. Vad 
innebär det att veta att möjligheten att dö är stor, att äldre inte vet om de lever i 
morgon, samtidigt som de inte är rädda för denna möjlighet men andra är det? 
Detta visar sig i att de äldre spelar ett spel med sin omgivning för att få vara sig 
själva. De får inte leva sina liv som de själva vill utan måste förhålla sig till hur 
andra tänker sig att de borde leva sina liv, vilket upplevs som att de blir förting-
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ligade. Spelet kan förstås som ett sätt att hantera hemlösheten i tillvaron när 
äldre inte får leva autentiskt och innebär en kamp för sin självständighet. In-
formanterna beskriver att relationer där de måste hävda sin självständighet är 
värre än sjukdomarna. 

Genom ett utifrånperspektiv kan äldre bete sig märkligt om de till exempel 
hellre vill ligga i sängen och sova än att rehabilitera sig. Deras agerande kan 
vara provocerande för vårdare eller anhöriga, vilka kan förbise äldres existentiel-
la situation som grund för deras agerande. När man är äldre och multisjuk kan 
det vara viktigare att fånga dagen än att förlänga livet. Döden är ett existentiellt 
faktum för de äldre, men när man är yngre bortser man från denna medveten-
het. En del äldre vill inte låtsas om döden längre utan vill leva fullt ut. Vårdare 
måste då balansera sitt kunnande och som i exemplet tillåta den personen att 
ligga och sova en dag, men inte alla dagar. 

Människans dödlighet påverkar hennes sätt att uppfatta tiden, vilket visar 
sig genom uppfattningarna av framtiden. Heidegger (1981/2002, band II) me-
nar att meningsstrukturen i framtiden är förväntandet. Att känna sig hemma-
stadd har att göra med förväntandet. Upplevelsen av varande tar inte sin ut-
gångspunkt i här och nu utan sker i ett tidsligt sträckande mot framtid som för-
flutets. Det är i nuet vi ser mot framtiden. Av detta följer att när äldre upplever 
sin framtid i dagar eller kanske som ett år så kan ett liv alltför styrt av rutiner 
innebära en förstelning av nuet och den begränsade framtiden och skapar en 
hemlös stämning där lidandet upplevs som frustration och maktlöshet när de 
upplever bristande kontroll över sina liv. Eftersom erfarandet och förväntningar 
är sammanbundna, kan i en förstelnad tillvaro, försök att skapa valmöjlighet på 
ett ytligt plan motverka sitt syfte, eftersom den stämning som uppstår levs i 
detta lidande som färgar hela tillvaron på ett mera djupliggande plan. de Beau-
voir (1970/1976, s. 272) menar att framtiden är dubbelt avslutad för gamla: den 
är kort och den är stängd. Den är desto mera stängd ju kortare den är och den verkar 
ännu kortare ju mera stängd den är. De äldre har nått en tröskel då de är med-
vetna om sitt biologiska öde vilket erfars som avsaknad av framtiden.  Vissa äld-
re kan inte planera en intervju för de inte vet om de lever imorgon, andra kunde 
se ett år framåt. Tiden håller inte samma takt genom livet, ju äldre man blir 
desto fortare går den. Vad innebär detta för deras förväntningar? Att veta att 
man kanske inte lever i morgon, kanske leva i en förstelnad tillvaro som styrs av 
andras rutiner, att inte få känna en kontinuitet i sin vardag utan mötas av stän-
diga förändringar? De äldre erfar förväntningar som finns mera i dagens, stun-
dens möjligheter, vilket förutsätter en flexibilitet i tillvaron. Hur går detta ihop 
med rutiner? Dagens hemhjälp och vård är mera rutinstyrd och det finns små 
möjligheter för personalen att vara flexibla mot äldres vanor och hjälpa äldre att 
fånga dagen. 

Heidegger (1981/2002, band II) skiljer på den inre tiden och den vulgära ti-
den som är klocktiden. Utifrån resonemanget om att döden påverkar männi-
skans uppfattning av tiden som håller snabbare takt allteftersom hon blir äldre, 
och att äldre är medvetna om sin förestående död, kan vi fundera på vad det in-
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nebär att mötas av ”du får vänta”. Föreliggande studier visar inte hur äldre upp-
lever den inre tiden, men hur de erfar sin värdighet såsom tillvarons möjlighe-
ter. Genom att de blir respekterade och bemötta som unika individer får de 
möjlighet att vara delaktiga i sina liv, vilket kan ha betydelse för hur de uppfat-
tar nuet och framtiden. 

Å andra sidan kan äldre som klarar sitt dagliga liv uppleva närheten till dö-
den som en frihet att leva sina liv som de vill. de Beauvoir (1970/1976) utrycker 
det som att detta att vara diskvalificerad för något kan vidga individens per-
spektiv. När man inte behöver arbeta, inte är inställd på framtiden, kan man då 
inte bli disponibel att vila i nuet? En del kan göra detta men för de flesta förla-
mas deras aktiviteter av att deras projekt har avslutats och livet har slutit sig 
kring sig självt. De är inte behövda och har ingenting annat att göra. Det empi-
riska resultatet visar att de äldre kan tycka att det är skönt att slippa alla krav 
och göra det de vill, att leva i nuet, medan andra känner ovisshet att de inte kan 
planera något. Framför allt utrycks deras avstannade aktivitet som att de inte 
känner sig behövda längre och då kan de uppleva sig som en börda. de Beauvoir 
(1970/1976) menar att den sorg som många äldre ger uttryck för inte behöver 
framkallas av någon särskild händelse och förväxlas med den bittra och föröd-
mjukande känslan av egen onyttighet, av ensamhet mitt i en värld som inte 
längre har något annat till övers för dem än likgiltighet. Hur kan man vara be-
hövd när kroppen är skör och svag? Som en äldre beskriver så kan han alltid bi-
dra med åsikter och erfarenheter även om han är fysiskt svag. Att vara behövd 
är ofta kopplat till prestationer men kan inbegripa dimensionen att vara bety-
delsefull. Att känna sig betydelsefull är ett sätt att behövas, som är mera inriktat 
på relation än prestation.  

Relationer till anhöriga och personalen i ljuset av den existentiella 
utsattheten 
Resultaten i studie 1 och 2 visar att det kan vara lättare för de äldre att förlika 
sig med att kroppen sviker än att medmänniskor och vårdare59 ”sviker”. Båda 
företeelserna hör till livets gång och de äldre får både medicinsk behandling och 
hjälp att klara av sin vardag i varierande omfattning. Varför är det lättare att ac-
ceptera att en operation inte kan genomföras fast det påskyndar döden eller för-
länger smärtor, än att det kommer olika personal som de inte känner eller att 
anhöriga och vänner inte är tillgängliga? Att behöva fortsätta leva med smärta 
påverkar livet och likaså påverkas livet av att inte veta vem som kommer till ef-
termiddagen och hur den hjälpen kommer att bli. Kommer den att underlätta 
tillvaron eller medför det en ytterligare påfrestning om den äldre inte får hjälp 
på ett sätt som han önskar sig? Som en äldre utrycker det så kan man inte göra 
något åt att kroppen sviker, men att det går att göra något åt hur hjälpen utförs. 
Äldre reflekterar över vårdens och omsorgens organisation, personalens förut-
––––––––– 
59 I data finns exempel på hur anhöriga, vårdare sviker eller att barnen inte har tid med sina föräldrar. 
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sättningar att genomföra sitt arbete i form av utbildning, personaltäthet och 
kontinuitet. Följande kan förstås utifrån de Beauvoirs (1970/1976) beskrivning 
av att de äldre inte känner skuld för sina sjukdomar eller orättvisa att drabbas i 
samma omfattning som de känner en orättvisa när de blir övergivna och svikna 
av andra. De äldre beskriver att de har investerat i samhället genom sitt arbete, i 
sina barn och vänner när de har behövt hjälp, och när äldre själva är behövande 
förväntar dessa sig att dessa andra ställer upp.  

De äldre i mina studier beskriver hur de önskar mer kontakt med sina barn 
och anhöriga men de Beauvoir menar att de äldre kan sluta sig också frivilligt. 
Genom sin ängslan drivs den gamla människan att skydda sig mot yttervärlden 
och denna misstro medför ett kommunikationsavbrott. Slutenheten är ett för-
svar och de bearbetar sina känslor, klipper sina känslorelationer till andra för att 
de är känslomässigt sårbara. Känslomässiga reaktioner tar på krafterna och det 
finns en risk för att dessa har tröttande och skadliga följder. För att hushålla 
med krafterna och förebygga skador stänger den gamle in sig i sig själv. De 
överdrivna känslouttrycken följs av en brist på känslighet (ibid).  
 

I: Och sedan tycker jag inte om när folk beklagar sig och ömmar sig 
över en som nu när jag har varit på lasarettet. Har du varit dålig, har 
du legat där igen? Ja blir så arg det hjälper inte att folk beklagar sig, 
jag blir inte piggare av det.  

F: Varför blir du arg? 

I: Jag tar väl anstöt, de säger oj jag har ont här och det är si och så, 
jag säger det angår inte mig och då blir jag förbaskad på dem.// Jag 
känner mig hjälplös  för att jag inte kan hjälpa dem  och jag blir så 
trött så trött så trött [suckar]. (äldre i ordinärt boende) 

En informant beskrev hur han medvetet tar avstånd från sin demenssjuka hust-
ru för att ta vara på sina sista år. 
 

I: Det var min fru i telefon.  Hon kommer inte därifrån [sjukhem-
met], hon ska vara där under helgerna. Hon kan inte komma därifrån 
det finns inte en chans. Därför hotar hon att ta en taxi och ska kom-
ma hem snart. Det kan hon aldrig göra [skrattar]. Ja, det är ruskigt 
när man tänker efter så avsnörjer man sig henne totalt därför att jag 
inte orkar. Då blir man egoist. 

F: Tycker du at det är ok att du är det? 

I: Idag [betonar] ja, i det sammanhang är jag faktiskt nöjd med att 
vara egoist för att jag kan planera min dag som jag vill och hon 
glömmer [betonar] lika fort som hon kommer ihåg saker. Så jag har 
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liksom inte tid att ta igen, det ska jag inte säga men någonting ska jag 
väl kunna förgylla mina sista år med nu när vi inte kan göra det till-
sammans. Det är ruggigt 47 år har vi varit gifta, herre gud! Jag måste 
ställa mig upp jag får ingen luft. (äldre i ordinärt boende) 

Ett annat exempel på denna slutenhet och bristande känslighet kan vara när 
äldre berättar att de ”inte fäster sig när vänner och bekanta dör” eller ”inte 
grubblar över döden utan tar det som det är”. 

Studie 1 visar att de äldre känner misstro även mot nya vårdare för att de 
känner att deras beroende förstärks när dessa vårdare inte känner dem som in-
divider eller deras vanor. Äldre erfar att yngre människor tenderar att uppfatta 
dem som en homogen grupp och när de inte bli bemötta som unika individer 
känner de sig förtingligade. de Beauvoir (1970/1976, s.356) menar att åldringen 
är på sin vakt även när hans trygghet är garanterad på alla sätt, därför att han inte 
har förtroende för yngre människor: det är sitt beroende han upplever i form av miss-
tro.  

Vidare menar hon att åldringen vet att hans barn och anhöriga som hjälper 
honom kan vägra hjälpen, att de kan förfoga över honom mot hans vilja till ex-
empel att tvinga honom att flytta till annat ställe. I det empiriska resultatet be-
skriver äldre sin besvikelse över att barnen, anhöriga eller vänner inte hjälper 
dem i den omfattning som de önskar och även om ingen har blivit tvingad att 
flytta så beskriver informanter på SÄBO att de har underordnat sig anhörigas 
vilja för att lugna deras oro. Det särskilda boendet kan beskrivas som större 
trygghet för äldres anhöriga än den äldre själv. Anhörigas försök att övertala 
den äldre att flytta upplevs som otrygghet även om flytten är ämnad för att öka 
tryggheten för den äldre. de Beauvoir (1970/1976) skriver att åldringen fruktar 
vuxnas dubbelhet: att de hjälper honom i den konventionella moralens namn 
och behandlar honom i enlighet med opinionens krav. Idag är skillnaden mot 
när de Beauvoir skrev sin bok, att opinionens krav är högre än den allmänna 
moralen. Människor menar att äldre ska kunna komma ut och slippa vara en-
samma så de äldre behandlas under opinionens krav. Vad innebär det att be-
slutsfattare kringgår opinionens krav? Kan det förstärka känslor av orättvisa och 
att vara en börda för samhället hos de äldre? Äldre beskriver en besvikelse över 
att beslutsfattare inte lyssnar på deras krav och känner ilska när olika besparing-
ar sker samtidigt som media rapporterar om beslutsfattarnas olika förmåner.  

de Beauvoir (1970/1976) framhåller att gamla är fast vid sina ägodelar för 
att det ger dem en ontologisk trygghet. Mina saker är jag själv60 och tack vare 
sina ägodelar försäkrar sig den gamle om sin identitet gentemot dem som en-
dast vill se ett objekt. I resultaten för äldre med tydlighet fram att de anser sig 
betalar höga avgifter för olika tjänster, att de betalar skatt men ändå anses som 
”obekväma varelser som bara kostar pengar” (äldre på SÄBO). Äldre beskriver 

––––––––– 
60 referens till Sartre i de Beauvoir (1970). 
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nackdelen med välfärden som att de upplever sig som bidragstagare fast de ge-
nom sitt tidigare arbete har bidragit till välfärden, vilket förstärker deras känslor 
av att vara en börda för samhället.  

Svårigheter i relationen mellan äldre människor 
Studie 2 visar hur äldre kan tro att de får mera gemenskap på SÄBO vilket all-
tid inte sker eftersom andra boende är alltför sjuka för att kommunicera. Äldre i 
ordinära boenden som har svårigheter att skaffa vänner framhåller att åldern, 
som kan uppfattas av anhöriga och vårdare som en grund för gemenskap, inte 
räcker för att utveckla vänskapsrelationer. De upplever samma svårigheter nu 
som när de var yngre, att människor måste ha gemensamma intressen och per-
sonlighet för att trivas, något som anhöriga kan ha svårt att förstå. Hindren för 
att trivas med andra äldre är dubbla eftersom sjukdomarna har tillkommit och 
personlighetsaspekter kvarstår. På SÄBO uppstår en konkurrenssituation om 
personalens tid och irritation riktas mot de äldre som är demenssjuka och stör 
personalens arbete. Det påminner också om den utsatthet som en äldre männi-
ska kan hamna i om hon drabbas av demenssjukdom. De äldre uttrycker irrita-
tion när personalen sammanför dem vid måltider i tron om att detta lindrar de-
ras ensamhet. De upplever att det är mera plågsamt att se äldre som är demens-
sjuka än att sitta ensamma på sina rum. de Beauvoir (1970/1976) beskriver att 
den vanligaste attityden mellan gamla människor är likgiltigheten, särskilt 
bland männen. Äldre kvinnor har fler gemensamma intressen och flera anled-
ningar till dispyter. I parrelationer kan de leva isolerade från varandra eller så 
präglas relationer av svartsjuka. Få lever i samförstånd.  
 

F: Hur är det att ni har varandra, du och din man och bor så här? 

I: Jo det är grinigt må du tro. Oh han är så senfärdig och jag är sådan 
som ska ha bara ha akut och han börjar bli senil och det vill han inte 
erkänna, för det är svårt. Vi har varit gifta i 55 år så det är svårt, det 
blir som det blir, det går inte göra något åt [tystnad]. 

F: Tycker du att jag är påträngande om jag frågar vad du menar med 
det blir som det blir? 

I: Jag blir elak så säger han. Han retar upp mig, provocerar något 
otroligt och det har han inte gjort förut. Det är väl att han håller på 
bli senil. 

F: Blir du arg? 

I: Hm då säger han att det är tur att jag har ont i armarna annars. 
Han har åkt på snytting jag har väldigt kort stubin, nej man ska inte 
klaga. 
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F: Det kan vara en påfrestande situation. 

I: Du vet vi har aldrig varit inpå varandra förut, han var ute jämt och 
donade. Han är svartsjuk och det blir bara värre. Han tror att jag ja-
gar karlar överallt. Han tyckte det är bättre att jag är inlåst. (äldre på 
SÄBO) 

Enligt de Beauvoir (1970/1976) är förhållande mellan gamla människor tvety-
digt. De trivs tillsammans i den mån de har gemensamma minnen och liknande 
mentalitet. Men de är också speglar för varandra som det inte är så angenämt 
att spegla sig i; andras brister väcker irritation eftersom de påminner dem om 
deras egen skörhet. 

De äldre multisjukas hälsa och välbefinnande - en syntes 
I den här delen av avhandlingen beskrivs äldre multisjukas hälsa och välbefin-
nande utifrån en syntes av de empiriska studierna (1 och 2), tematiseringen av 
innebörderna och den filosofiska reflektionen. Hälsa och välbefinnande be-
skrivs här i relation till (multi)sjukdom. Enligt Gadamer (1993/2003) är hälsa 
ett fenomen som genom sin gåtfullhet visar sig tydligast i sin frånvaro, nämli-
gen vid sjukdom. Hälsans gåtfullhet kommer av att vi inte vanligtvis funderar 
på hälsan som ett självständigt fenomen. Hälsa kan förstås som en strävan efter 
jämvikt i människans livshistoriska och sociala process, det vill säga hälsa är mer 
ett medicinskt-biologiskt tillstånd. Sjukdom innebär en ontologisk förlust av 
tryggheten (Toombs, 1993) likaså ålderdomen (de Beauvoir, 1970). Att åter-
finna hälsa handlar inte enbart om en överrensstämmelse mellan orsak och ver-
kan eller ingrepp och resultat. Att återfinna hälsa visar sig som gåtfull harmoni 
och hälsans hemlighet, vilket innebär trygghet (Gadamer, 2003).  

Gadamer (1993/2003, s.20) beskriver detta som att vara frisk eller ha hälsan 
är ju överhuvudtaget inte att känna sig på ett visst sätt, utan det är ens tillvaro, ens 
i-världen-varo och samvaro med andra människor, att i arbete och glädje vara upp-
fyllt av det egna livets uppgifter. Svenaeus (2000) menar att hälsa eller sjukdom 
inte är att uppleva en speciell känsla utan en meningsstruktur i människan liv. 
Hälsan ska inte förväxlas med positiva sinnesstämningar som välbefinnande och 
glädje. Dessa färgar vår förståelse på ett mera uppenbart sätt än hälsan. Health is 
a non-apparent attunement, a rhythmic, balancing mood that supports our under-
standing in a homelike way without calling for our attention. (s.94). Hälsans balans 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv innebär att människan behöver finna sin 
plats som ett meningsmönster, en stämd förståelse av världen. Detta är således 
en aktiv process. Svenaeus menar att äldres känsla av att vara hemmastadda i 
tillvaron kan vara större än tidigare i deras liv genom att de kan leva mer auten-
tiskt, men genom avtagande fysisk förmåga kan deras öppenhet mot tillvaron 
utgå mera från deras historia än framtid.  
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Utifrån förståelsen av hälsa som en jämvikt (Gadamer) och en hemma-
staddhet, ett sätt att finna sin plats i tillvaron (Svenaeus) menar jag, att vi kan 
förstå de mest framträdande innebörderna skörhet, ensamhet, självständighet 
och trygghet som aspekter av hälsa för äldre. Upplevelse av skörhet, ensamhet, 
självständighet och trygghet utgör ett meningsmönster för hela livssituationen 
där sjukdomen är en del av livet. Innebörder är sammanflätade och rör sig med 
varandra. Till exempel visar sig upplevd otrygghet även i upplevelsen av skör-
het, ensamhet och självständighet. Den filosofiska fördjupningen ger oss en 
möjlighet att förstå äldres existentiella situation som olika aspekter på hälsa. 

Stabilitet och kontinuitet i äldres liv kan möjliggöra ett existentiellt sam-
manhang61 genom att äldre kan leva sitt liv egentligt enligt Heidegger, eller 
med andra ord autentiskt. Närheten till döden påverkar behovet av existentiellt 
sammanhang eftersom man i en mening håller på att förlora det. Resultaten vi-
sar att relationer med vårdare kan möjliggöra ett existentiellt sammanhang för 
äldre, vilket kan lindra upplevelsen av ensamhet, otrygghet och skörhet. Genom 
varaktiga relationer kan äldre personer få delge sin livshistoria och på så sätt 
skapa ett existentiellt sammanhang med andra. Stabilitet och kontinuitet kan 
balansera upplevelse av självständighet och beroende då självständighet innebär 
en möjlighet att vara i rörelse. Vid beroendet har personens rörelse i en mening 
avstannat. Att få vara sig själv och vara ständig i betydelsen att bestå, vara hel, 
innebär också att vara i stånd till. För äldre multisjuka personer behöver inte 
detta inbegripa att de själva genomför de dagliga aktiviteterna, men att de får 
behålla sitt existentiella sammanhang. 

De äldre beskriver hur livet har avstannat genom de olika förändringar som 
följer med åldern och sjukdomarna. Men också att de kan behålla en rörelse 
och meningsfullhet i sina liv, både genom egen kraft eller med hjälp av andra 
människor. Resultaten visar att hälsa och välbefinnande för äldre kan främjas 
genom att de finner möjligheter till att fokusera på sin hälsa och välbefinnande, 
vilket inte kan ske när äldre bland annat har för många vårdare eller att rutiner 
styr deras liv. Genom sina egna vanor skapar de äldre en rytm, en balans i livet. 
Att vara självständig visar sig genom upplevelse av livslust som också är en 
aspekt på hälsa. Ett annat sätt att hitta balans i livsrytmen kan visa sig som 
strävan efter att få vara sig själv, som i någon mening innebär en önskan om att 
inte förändras. Att inte vilja förändras, kan vara ett sätt att möta de förändring-
ar som ålderdomen och multisjukdomen medför. Äldre i ordinära boende käm-
par för sin självständighet för att kunna leva kvar i sina hem och på så sätt kan 
bevara sitt existentiella sammanhang. Äldre på SÄBO behöver skapa sig ett 
nytt existentiellt sammanhang vilket är viktigt för vårdare att uppmärksamma. 

––––––––– 
61 Existentiellt sammanhang tydliggör hälsans existentiella karaktär, och som föreliggande avhandling 
visar får den biologiska förståelsen av sjukdom en underordnad betydelse i äldres erfarenheter av hälsa 
och sjukdom.  
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Kanske kan upplevelsen av börda ytterligare förstås som en avstannad rörelse i 
äldres liv och som en oförmåga att finna ett nytt existentiellt sammanhang. 

Enligt Gadamer (1993/2003) kan hälsa inte produceras eller skapas utan är 
något som finns hos individen och måste stödjas av vårdare. De äldre beskriver 
hur vårdarnas stöd kan bidra till deras välbefinnande, upplevelse av samman-
hang och gemenskap. Äldre beskriver hur vårdare hindrar deras hälsa och väl-
befinnande när de exempelvis inte känner dem och deras behov. I sådana situa-
tioner måste de äldre ständigt upprepa information vilket tar på krafterna och 
erfars som ökat beroende och otrygghet. Till exempel beskriver en äldre som 
har haft fyra stroke hur det blir rörigt i huvudet i sådana situationer och att hon 
till slut ger upp och bara ligger i sängen och inte kan göra något mera. Hur kan 
äldre som befinner sig i en liknande situation återhämta sig eller som Gadamer 
(1993/2003) uttrycker det återinträda i livet? Eftersom det tar stor kraft för 
många att få styrsel på sin vardag och samordna den hjälp i vården och omsor-
gen som erbjuds uppstår något som kan liknas vid hjälpandets paradox. Hei-
degger (1981/2002, band II) beskriver detta som omsorgen som inte skall ligger 
före, det vill säga som istället måste utgå från livsvärlden. Han menar att hjäl-
pen motverkar sitt syfte om den ges i ett maktförhållande där den som blir 
hjälpt måste kämpa för att vara sig själv. I en vårdrelation finns alltid en makt-
aspekt eftersom vårdaren har ett ansvar, men möjligheten utifrån Heiddegers 
tänkande att utjämna detta maktförhållande finns alltså i patientens möjlighet 
att få vara sig själv. Jag menar att när vården och omsorgen vill förändra äldre 
och sjuka människor tar den mer kraft än den ger tillbaka, eftersom den sker i 
ett maktförhållande där den andre kämpar för att få vara sig själv. Detta ger 
äldre i studien uttryck för och det kan förstås som en underliggande struktur för 
de olika praktiska bristerna som kan uppstå i vården och omsorgen.  

Gadamer (1993/2003) beskriver vård som utjämningsprocess och då kan vi 
fråga oss om vi ställer för höga krav på de äldre utifrån den vetenskapliga kun-
skapen om det som fattas den biologiska kroppen. Det som är möjligt att upp-
nå blir ett rättesnöre för alla och gör dem sjukare. Äldre på SÄBO ger utryck 
för detta att andra kan ha svårt att förstå hur de lever sin sjukdom då de utgår 
från om äldre ser sjuka ut eller från resultat av olika medicinska prover. Anhöri-
ga och personalens mål med deras hälsa är inte alltid den samma som äldres. 

 
I: Jag tycker att de [personalen] ibland fodrar så mycket av mig. Men 
då pratar jag med min dotter och hon säger att jag ska gå, det är bara 
bra säger hon. Jag ska gå mycket och så ska jag sitta uppe mycket, 
halva dagar det tycker jag är väldigt jobbigt, jag blir så trött. 

F: Hur skulle du vilja ha det om du fick bestämma? 

I: Jag skulle vilja ligga för det mesta, men det vore inte bra. Nu har 
jag suttit sedan klockan nio imorse och nu är hon tre och det är job-
bigt. (äldre på SÄBO) 
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Resultaten visar hur äldre upplever att sjukdom och ålderdom är en etikett som 
begränsar deras möjligheter att uppleva hälsa och välbefinnande. Genom att 
möta äldre som unika individer kan vi undvika att förstärka denna begränsning. 
Vårdares förståelse av äldres unikhet kan stödja dem i deras relationer till andra 
människor. Medvetenheten om att äldre är öppna för relationer med andra, 
men att deras existentiella situation kan innebära tvetydighet i relationer med 
andra människor, är viktig. Äldre personer kan känna sig å ena sidan övergivna 
och svikna av andra, samtidigt som de å andra sidan kan sluta sig frivilligt för 
att de inte orkar med energikrävande relationer, där anhöriga, vänner eller per-
sonalen belastar äldre med sina egna bekymmer. En annan tvetydighet uppstår i 
relationer mellan gamla människor, i synnerhet när deras olika svagheter hind-
rar kommunikationen dem emellan. När de speglas i varandras brister kan de 
känna en rädsla för att hamna i samma situation. 

Att vara äldre och multisjuk innebär en medvetenhet om sitt biologiska öde, 
sin begränsade framtid, men de äldre vill ha något att se fram emot. Åldern och 
sjukdomarna innebär en ökad sårbarhet och i det perspektivet visar sig små ting 
ha betydelse för att bli bekräftad eller kränkt. Enligt de Beauvoir (1970/1976) 
är de närmast tillhands liggande njutningarna för gamla hårt ransonerade eller 
förbjudna: kärlek, god mat, sprit, rökning, motion, annan träning och prome-
nader. Resultatet visar att det sociala nätverket och ekonomin spelar roll i till-
gången av njutningarna före hälsan. De äldre som är beroende av vården och 
omsorgen kan få sina dagar fyllda med olika aktiviteter som har med deras vård 
och omsorg att göra, vilket erfars som brist på egen tid. Om det tidigare i livet 
fanns skillnad mellan fritid och arbetstid så är fritiden upptagen av olika om-
sorgs- och omvårdnadsaktiviteter och då erfars brist på egen tid, det vill säga 
den tid som individen helt och hållet fogar över själv. Tidigare har konstaterats 
hur upplevelsen av att känna sig hemmastadd har med förväntandet att göra: 
våra förväntningar på framtiden sker i nuet vilket kan fördjupa förståelsen av 
den frustration, uppgivenhet och brist på kontroll över sitt liv som äldre kan 
uppleva i sådan situation. de Beauvoir (1970/1976) lyfter fram åldrings hem-
löshet i tiden genom att de befinner sig i slutet av sitt liv men även bristen av 
egen tid kan förstärka denna hemlöshet eftersom den ytterligare begränsar äld-
res möjligheter till egna aktiviteter. Äldre som har möjlighet till olika njutning-
ar beskriver hur maten, gemenskapen, deras hobbies, vistelsen i naturen, före-
ningsaktiviteter, gymnastiken på servicehuset och så vidare har stor betydelse 
för hur de lever sina liv och sjukdomar. Till exempel beskriver en äldre med fle-
ra svagheter och ett flertal sjukdomar att dessa inte är ett problem då han är 
helt upptagen av sin hobby som han har haft i 40 år. Istället beskrev han följan-
de som en upplevelse av sjukdom: 
 

Ska vi prata om sjukdom så ska jag berätta när jag var ute och plock-
ade lingon och blev stucken av en geting och tummen blev rödare för 
varje dag. (äldre i ordinärt boende) 
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Medicinens yttersta möjlighet är att förlänga livet, för vårdvetenskapen är det 
viktigt att bevara det liv som finns. Det räcker inte att underhålla den biologis-
ka kroppen utan fokus behöver ligga på den levda kroppen. En informant upp-
lever detta i sitt tidigare yrkesliv och kan nu när hon är ”gammal och sjuk” för-
stå en äldres ilska över att hållas vid liv mot sin vilja. Förståelse av hälsa och 
välbefinnande utifrån ett livsvärldsperspektiv ger oändliga möjligheter för att 
stödja och hjälpa individen. Äldre i studierna känner sig övergivna av vården 
när inget medicinskt längre kan göras och vårdvetenskapen kan vara ett konti-
nuerligt stöd och komplement till medicinen. Ur ett vårdvetenskapligt perspek-
tiv kan vi alltid sträva efter hälsa och välbefinnande oavsett sjukdomens medi-
cinska prognos. 

Den äldre människan kan på ett sätt vara mera hemmastad i sitt liv genom 
att hon/han uppnått en visdom och livserfarenhet, vilket visar sig i föreliggande 
avhandling genom äldres berättelser av sina liv och hur de försöker få ett exis-
tentiellt sammanhang. De äldre är experter på sina liv och på sig själva vilket i 
sin tur kan hjälpa oss vid vårdandet, bara vi är beredda att lyssna på dem. de 
Beauvoir (1970/1976) framhåller att det mest värdefulla som ålderdomen har 
att bjuda är att den gör rent hus med fetischism och gyckelbilder, exempelvis 
minskar det materiellas betydelse. Frihet och klarsynthet är av värde om den 
äldre kan vara uppfylld av projekt och därför är inte enbart den biologiska häl-
san utan att ha mål i livet det lyckligaste för honom eller henne. Genom att 
känna sig aktiva och nyttiga undgår åldringarna avtynande och leda. Den tid de 
lever, fortsätter att vara deras och deras ålderdom har förbigåtts med tystnad. 
En förutsättning är att han under sin mogna ålder varit engagerad i företag som står 
över tiden: i vårt samhälle med dess exploatering av människan är detta en chans 
som de allra flesta aldrig får (s.381). de Beauvoir konstaterar att om en människa 
ska förbli en människa även under ålderdomen ska hon/han av samhället be-
traktas just som en sådan. I vården och omsorgen av äldre med multisjukdom 
kan vi inte bara fokusera på sjukdomarna och de olika begränsningar utan på 
hur de äldre ska kunna leva meningsfulla liv, hur varje dag skall innebära någon 
form av mening och sammanhang. Förståelsen av deras existentiella situation 
som uppstår när de blir äldre och sjuka ger oss möjligheter att förstå vad hälsa 
och välbefinnande kan innebära för äldre personer och underlättar att de an-
strängningar vi gör när vi vårdar dem undanröjer snarare än skapar ytterligare 
hinder i deras livssituation.  
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Sammanfattande slutsatser  
För äldre med multisjukdom är hälsa en förmåga att klara sitt dagliga liv och 
inte frånvaro av sjukdomssymptom. Människan är kort och gott sjuk, oavsett 
antalet sjukdomar. Multisjukdom levs som ett hinder för meningsfullt liv och 
inte som diagnoser. Hälsa och välbefinnande innebär att leva i ett existentiellt 
sammanhang. Sjukdom visar sig som hälsa om vi förstår den utifrån ett livs-
världsperspektiv då den finns i ett sammanhang.  
 
Fungerande vardag främjar ett existentiellt sammanhang och för äldre multisju-
ka innebär det att ha tillgång till en fungerande vård- och omsorg. Till exempel 
kan existentiellt sammanhang främjas genom en begränsad grupp av vårdare. 
Vanan ger också ett existentiellt sammanhang och när nödvändiga rutiner ba-
lanseras mot individens vanor, kan de främja äldres hälsa och välbefinnande. 
Med andra ord behöver rutiner vara livsvärldsorienterade. Specialiseringen 
inom vården och omsorgen delar upp människor och deras sjukdomar i profes-
sionsspecifika problem på ett sätt som riskerar att försämra äldres vardagsliv. 
Äldre multisjukas livssituation speglar en reducerad förståelse om dessa indivi-
der som avspeglar sig i vården, omsorgen och behandlingen som erbjuds. Livet 
och sjukdomarna är sammanflätade med varandra och därför behöver multi-
sjukdom förstås som en livssituation. 
 
Upplevelse av självständighet symboliserar livet och främjar upplevelsen av exis-
tentiellt sammanhang, som kan visa sig som upplevelse av trygghet. Strävan ef-
ter upplevelse av självständighet är äldres svar på förändringar som åldern och 
sjukdomarna medför och är ett sätt att vara sig själv, känna värdighet, självakt-
ning och livslust. Sjukdom och ålderdom som etikett från andra begränsar äld-
res resurser och möjligheter genom att de inte får vara sig själva utan spelar 
”den som de förväntas vara” eller underordnar sig andras viljor. Vårdarens makt 
kan balanseras av att äldre ”får vara sig själv” då det innebär att vårdaren måste 
främja upplevelse av delaktighet. Att får vara sig själv innebär att få vara delak-
tig och är såldes en aspekt av hälsa. Vårdvetenskapens uppgift är att hjälpa 
människor att bevara sin identitet och sitt existentiella sammanhang. Vården 
behöver således vara ”hälsocentrerad”. 
 
När framtiden är begränsad får livshistorien ökad betydelse genom att den kan 
vara ett sätt att få grepp om tiden. Den ger en illusion av oföränderlighet. Livs-
berättelsen främjar ett existentiellt sammanhang. De äldre längtar efter sam-
manhang och samhörighet med andra, men deras existentiella situation innebär 
att de också sluter sig frivilligt samtidigt som de känner sig övergivna av andra. 
Den misstro som de kan känna mot andra bottnar i deras beroende. När de 
speglar sig i varandras brister kan de uppleva rädsla för sin egen skörhet. Det är 
viktigt att möta äldre som unika individer och inte sammanföra dem med var-
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andra i tron att det lindrar deras ensamhet, då det snarare kan förstärka bristen 
på ett existentiellt sammanhang. Samtidigt kan äldre behöva hjälp att skapa el-
ler vidga sina sociala nätverk. 
 
Sjukvårdens insatser som inriktar sig mot dessa äldre bör även omfatta inter-
ventioner, där äldre får stöd att få en fungerande vardag62. Till exempel skulle 
äldres vardagsliv kunna underlättas om det övergripande ansvaret för deras vård 
och omsorg ligger hos en aktör, om det finns vårdare med en lämplig yrkes-
kompetens eller om det finns äldremottagningar på sjukhusen. Äldre behöver 
känna sig behövda och hälso- och sjukvården och omsorgens aktörer kan främja 
sådana aktiviteter. Mera uppmärksamhet behöver riktas mot att hälso- och 
sjukvården hindrar äldres självständighet, delaktighet och därmed hälsa genom 
att den skapar många hinder som ta kraft från de äldre.  
 

––––––––– 
62 Exempel på vårdformer som strävar efter att utgå från äldres behov: Vigs ängar, Vaxholms Äldre-
team, NISSE projektet i Malmö. 
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DISKUSSION 
I avhandlingens avslutande kapitel diskuteras inledningsvis metodologiska 
överväganden, studiernas validitet, objektivitet, generaliserbarhet och sist disku-
teras studiernas resultat. Den fenomenologiska livsvärldsansatsen utgör en 
grund för föreliggande avhandlingens perspektiv. Ansatsen tillämpas genom en 
reflekterande hållning som vägleder olika delar i forskningsprocessen, vilket har 
beskrivits i metodkapitlet. Styrkan med denna forskningsansats är just att den 
har en uttalad ontologi och kunskapsteori som kan beskrivas i forskningspro-
cessens olika delar och därmed blir det lättare för läsaren att bedöma forskning-
ens kvalité.  

Metoddiskussion 
Vetenskapliga studier måste kunna generaliseras, vara objektiva och valida (till-
förlitliga). Resultaten kan inte utgöras av önskningar eller andra tillfälligheter 
och därför är förmågan att tygla förståelseprocessen viktig. Objektivitet och va-
liditet i en reflekterande livsvärldsforskning innebär en öppenhet mot fenome-
net (Dahlberg et al., 2008). Enligt Heidegger (1981/2002, band I) handlar det 
om att förstå sakerna såsom de visar sig genom dem som erfar. Fenomenet 
måste direkt visas upp och direkt bestyrkas såsom det visar sig och ska ses som 
det visar sig utifrån sig självt (ibid). Bedömning av validitet, objektivitet och 
generaliserbarhet är inte enbart något som görs i slutet av en studie utan måste 
beaktas under hela forskningsprocessen. Resultatens validitet visar sig genom 
transparens i processen och speciellt viktigt blir att synliggöra dess kunskaps-
teoretiska och metodologiska principer (Kvale, 1989). Hur forskningsproces-
sens olika delar har hanterats beskrivs utförligare i metodkapitlet men är redan 
aktuellt vid valet av informanter.  

För att kunna generalisera resultaten eftersträvades variation och rikedom på 
levda erfarenheter. Huruvida urvalet av informanter möjliggjort tillräckliga vari-
ationer av innebörder kan ibland visa sig i efterhand. Så var fallet med studie 1 
då det först vid ett analysseminarium blev tydligt att resultatet handlade mycket 
om olika erfarenheter av att ha hemtjänst. Endast två informanter saknade 
hemtjänst, men det är i efterhand inte förvånande, eftersom många äldre multi-
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sjuka som har behov av insatser från distriktssköterska har också mer behov av 
hemtjänst. När det beslutades om kompletterande datainsamling med ytterliga-
re fem informanter utan hemtjänst63 var en av anledningarna att nå större gene-
raliserbarhet. 

Informanterna i studierna är både kvinnor och män med medelålder på 84 
år (75-102 år). Ingen av informanterna har en utomeuropeisk bakgrund och 
alla kan reflektera kring sin situation vilket innebär att individer som inte kan 
samtala på detta sätt har uteslutits, något som begränsar generaliserbarheten. 
Vissa av informanterna har varit i en väldigt utsatt situation då deras hälsa för-
sämrades hastigt och de kunde förmedla dessa upplevelser vid intervjutillfället 
när de hade blivit piggare. Variationen av upplevelser blir viktig och även om 
informanterna till exempel hade fyra diagnoser vid intervjutillfället och var 
självständiga och inte hade legat på sjukhus så finns deras tidigare erfarenheter 
av att ha ytterligare några akuta diagnoser, vara väldigt sjuka och beroende.  

En annan realitet att brottas med är att de som förmedlade informanterna, 
kunde välja dem som i första hand var intresserade av att berätta eller hade för-
måga att uttrycka sig. I början valde förmedlarna främst individer som ansågs 
vara lite speciella på något sätt, men med tiden även informanter som inte var 
speciellt pratsamma, öppna eller sympatiska, vilket uppfattas som en tillgång. 
Denna värdering kom inte från mig själv, utan var en reflektion hos dem som 
förmedlade informanterna. Däremot visade det sig många gånger att en ”miss-
tänksam och reserverad person”, var öppen i sin berättelse. En medvetenhet om 
den förförståelse som kan finnas om personen innan intervjun är viktig, för att 
den inte ska styra samtalet. Jag anser att förhålla sig öppen i forskningsproces-
sen, vilket kräver ständigt tyglande var det svåraste. Jag försökte så gott jag 
kunde, vara öppen och kritisk och fick en bra hjälp av mina handledare, dokto-
randkolleger samt andra som har deltagit på seminarier eller andra mer infor-
mella samtal. Ett annat sätt att förhålla sig öppet var att inte veta64 vilka diagno-
ser informanterna hade innan intervjun. Förförståelse av äldre på SÄBO genom 
egen och andras erfarenhet, gav en mörkare bild före intervjuerna. Samtidigt 
blev den nya ljusare bilden en ny förförståelse som behövde tyglas när intervju-
erna analyserades. Likaså gjorde vissa informanter ett starkt intryck och det 
krävdes en medvetenhet om att inte låta deras erfarenheter överskugga de 
andras.  

Öppenheten i analysen hanterades på liknande sätt och en fenomenologisk 
innebördsanalys är ett krävande och mödosamt arbete, vilket jag blev varse, spe-
ciellt i början. Analysarbetet kunde inte pågå särskilt långa stunder i början för 
att det var svårt att tygla förståelsen. Ibland kunde reflektionen ske på olika ni-
våer och då antecknades tankar och frågor som kunde följas upp senare i analy-
sen. Reflektion som uppstod senare var inte en mekanisk process, som det var i 

––––––––– 
63 Informanter med enbart städhjälp involverades dock. 
64 Detta var möjligt i studie 2 men inte i studie 1. 
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början, utan det uppstod någon form av ömsesidighet mellan tyglandet och re-
flektionen. Finlay (2008) diskuterar detta som: it is a process in which the re-
searcher opens themeselves to being moved by an Other, where envolving understand-
ings are managed in a relational context (s. 3).  

I metodkapitlet beskrivs min förförståelse men det kan tilläggas, att den 
även omfattar en föreställning om att äldre multisjuka hade mycket jobbiga liv 
på grund av sina sjukdomar. Studierna har skapat en förståelse om att det inte 
är själva sjukdomarna som innebär det största lidandet för dem, utan att det 
även skapas i relation till andra. Som sjuksköterska inom geriatrisk sjukhusan-
sluten hemsjukvård vårdade jag äldre i det mest akuta skedet, när den medi-
cinska behandlingen överskuggade deras totala livssituation. Sedan när de till-
frisknade skrevs de ut från verksamheten. Avhandlingsarbetet har skapat en 
mera nyanserad bild, men även en djupare förståelse för betydelsen av andras 
insatser i äldres liv. Tron att äldres livssituation beaktades tillräckligt när de fick 
bestämma över hembesökstider, visar ändå på ett professionsperspektiv. Studi-
erna visar att äldre har resurser för att främja sin hälsa och sitt välbefinnande. 
Dessa utgör en möjlighet för vårdare att genom följsamhet ta vara på den livs-
kraft som finns hos människan, även under svåra omständigheter. 

Hur kan föreliggande resultat generaliseras? 
Det förefaller som att många kvalitativa och kvantitativa studiers resultat på-
minner om varandra. Hur kommer det sig och vad betyder det? Inom den kva-
litativa forskningen berörs människans existens, hela hennes tillvaro vilket lig-
ger på ett ontologiskt plan. Eftersom de kontextuella fenomenen är existentiella 
och ontologiska ges därför en större möjlighet till generaliserbarhet. 

I föreliggande avhandling har ambitionen varit att beskriva hur det erfars att 
vara äldre och multisjuk och leva i ordinära och särskilda boenden. Det finns 
generella innebörder som framkommer genom fenomenens essensbeskrivningar 
samt partikulära variationer som beskrivs i konstituenterna. De tydligast för-
kommande innebörderna från de båda empiriska studierna är tematiserade av-
seende kontextuella variationer. Det är slutligen läsaren som avgör på vilket sätt 
dessa resultat kan användas i hans eller hennes förståelse av människans liv. 
Men jag anser att resultaten är generaliserbara för dem som möter äldre männi-
skor både privat eller yrkesmässigt och då äldre på något sätt upplever föränd-
ringar, begränsningar och förluster i sina dagliga liv eftersom dessa berör deras 
existentiella villkor. Många äldre är multisjuka men resultaten kan till en viss 
gräns gälla även de som har en sjukdom eller olika symptom eftersom det är 
begränsningarna i dagliga livet som ger mening åt upplevelsen av hälsa för äldre 
människor. Människans existens visar sig på något sätt genom intersubjektivitet 
i upplevelsen av sig själv, självständigheten, trygghet, skörhet och ensamheten. 
Jag försökte fördjupa de kontextuella innebörderna genom en filosofisk reflek-
tion där hur-frågan närmar sig en mera ontologisk nivå, vilket kan öka generali-
seringsmöjligheten. Studiens generaliserbarhet är begränsad avseende yngre 
människor eftersom det finns andra aspekter i livet som arbete och familjeför-
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hållanden som kan ha betydelse för upplevelse av sjukdom. Likaså ger resulta-
ten inte kunskaper om specifika sjukdomstillstånd. 

Reflektion kring val av metod samt framtida forskning 
Utifrån avhandlingens syfte valdes en metod som möjliggör beskrivning och 
förståelse av den mening som äldre multisjuka tillskriver sina erfarenheter. Den 
fenomenologiska forskningen kan uppfattas som svår och det är en utmaning 
för fenomenologin att bli mera läsbar utan att göra avkall på komplexiteten som 
den vill förmedla. En svårighet som jag inte vill kalla för nackdel är att den livs-
världsfenomenologiska ansatsen kräver en del kunskaper om ontologi och epis-
temologi och därmed är tidskrävande.  

En hermeneutisk studie skulle kunna vara en alternativ metod men eftersom 
jag ville utforska fenomenet väldigt öppet valdes en beskrivande ansats. Efter 
den initiala beskrivande fasen genom studie 1 och 2 väcktes ytterligare frågor 
som fördjupades genom den filosofiska reflektionen. Det kan tänkas att en 
hermeneutisk analys med livsvärldsansats (Dahlberg et al., 2008) skulle kunna 
ha medfört en annan eller djupare förklaring av fenomenet att vara äldre och 
multisjuk. I en hermeneutisk analys används teorier under analysens gång som 
tolkningshjälp. Jag har emellertid valt att använda teorierna efter analysen, 
d.v.s. i relation till resultaten, för att belysa hur-frågan ytterligare.  

När intervju valdes beaktades möjligheten att göra observationsstudier som 
skulle kunna bidra med ytterligare data. I efterhand väcktes en nyfikenhet om 
interaktionen mellan informanter, andra boende och personalen hade kunnat 
fångas på ett mera nyanserat sätt. Eftersom datainsamlingen försenades av 
dröjsmål med den nya etiklagen 2003 samt den kompletterande datainsamling-
en i studie 1, övervägdes inte observation. Men den huvudsakliga orsaken var 
antagande om att rika data kunde fås genom intervjun. En observationsstudie 
ställer krav på observatören eftersom tillgången till den andres livsvärld inte är 
lika given som vid intervjun. Vidare krävs en förmåga till närhet och distans 
men observation är viktig när mera svårfångade fenomen undersöks (Dahlberg, 
2006b). Utifrån avhandlingens syfte anses livsvärldsfenomenologisk innebörds-
analys vara relevant speciellt när det i problemformuleringen hävdas att det fö-
relegat en brist på studier på en innebördsnivå för att få en djupare förståelse av 
äldre multisjukas hälsa och välbefinnande. 

Vid tanken om framtida forskning skulle en observationsstudie bättre kunna 
fånga interaktionen mellan äldre multisjuka, personalen och medboende. I in-
ledningen nämns att det har tillkommit olika aspekter på äldre multisjukas livs-
situation och till exempel läkemedelsanvändningen skulle kunna belysas ur ett 
livsvärldsperspektiv. Resultatet väcker också tankar om att äldre förefaller vara 
både övervårdade och undervårdade genom brister i samordningen mellan olika 
vård- och omsorgsgivare. Det är viktigt att genomföra interventioner som är in-
riktade på att mildra de olika problem som föreliggande avhandling och även 
många andra studier har påpekat.  
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Avslutningsvis kan nämnas att även om en kvantitativ metod inte har varit 
aktuell utifrån avhandlingens syfte, kan jag se fördelar med att utforma till ex-
empel enkätfrågor utifrån en fenomenologisk ansats. Genom att förankra kvan-
titativa frågeställningar i livsvärlden kan den problematik som påpekas tidigare, 
nämligen att upplevelse av sjukdom är förbundet med människans hela livssitu-
ation minskas. I föreliggande avhandling men även i andra studier, visar sig 
denna komplexitet i resultaten och det skulle vara spännande att göra en kvan-
titativ undersökning grundad på föreliggande avhandlingsresultat.  

Resultatdiskussion   
I avhandlingen beskrivs det nyansrika livet såsom det erfars av äldre multisjuka. 
Argument ges för att de äldre till exempel ska få behålla sina vanor och att de 
har behov av ett existentiellt sammanhang som en begränsad personalgrupp. 
Vidare argumenteras för att vården behöver anpassas till de äldre personerna 
och deras livssituationer och inte till diagnoserna. Det vardagliga livet är bekant 
för oss och därigenom har vi människor svårt att se livet, fast vi tror oss ”förstå” 
det. Det vardagliga livet är alltså som Heidegger (1981/2002) påpekat både be-
kant och självklart å ena sidan, och svårt att fullt ut förstå å den andra. Följakt-
ligen medförde de empiriska studierna en medvetenhet om att dessa kan genom 
sina vardagliga innebörder uppfattas banala. Samtidigt finns också en nyfiken-
het att förstå innebörderna djupare, bortom den vardagliga förståelsen. Corbin 
(2003) framför att frågor om hälsa och sjukdom som forskare ställer är existen-
tiella, och därför inte kan besvaras fullt ut. Genom den fördjupande filosofiska 
reflektionen eftersträvas en ytterligare förståelse av empirin, som också visar på 
djupet och en komplexitet i äldres tillvaro.  

Hälsa och välbefinnande som existentiellt sammanhang 
Hälsa är inget fristående fenomen och inte heller är multisjukdomen och åld-
randet. I föreliggande avhandlingen visas hur hälsa och välbefinnande innebär 
existentiellt sammanhang för äldre multisjuka. Därför utgör hälsa och välbefin-
nande en bakgrund till andra innebörder som diskuteras i resultatdiskussionen. 
Även om stor del av tidigare forskning visat på hindren så är det viktigt att dis-
kutera hur dessa kan ses som möjlighet. Det första avsnittet handlar följaktligen 
om hälsa och välbefinnande som existentiellt sammanhang: genom självstän-
dighet och trygghet, genom kontinuitet och stabilitet, genom samordning av vården 
och omsorgen, genom trygghet kontra ensamhet samt genom relationer med andra. I 
följande avsnitt diskuteras multisjuklighet och åldrandet som hinder eller möjlighe-
ter, multisjuklighet som kategori och avslutningsvis görs några reflektioner kring 
gerontologisk vårdvetenskap. Innebörderna som framgår i avhandlingens resultat 
är sammanflätade och därför kan de återkomma i de olika avsnitten. 
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Självständighet och delaktighet 
I den filosofiska reflektionen fördjupas förståelsen av självständighet som en 
symbol för livet och ett sätt att möta förändringar i livet. Upplevelsen av själv-
ständighet främjar upplevelsen av existentiellt sammanhang och således hälsa 
och välbefinnande. När äldre får vara sig själva, känna värdighet, självaktning 
och livslust blir de inte enbart bemötta på ett etiskt korrekt sätt utan får förut-
sättningar för att uppleva hälsa och välbefinnande. Studier har många gånger 
visat på motsatsen, att äldre personers upplevelser av självbestämmande på 
SÄBO innebär ”disempowerment65”. Detta framstod som brist på inflytande 
och delaktighet då de äldre vill vara till lags och är beroende av andra (Hell-
ström & Sarvimäki, 2007), vilket bekräftas även av Dwyer (2008). Känslor av 
undergivenhet och mindre värde har varit vanligt förekommande och det sär-
skilda boendet tycks inte ha stärkt individens självbestämmande enligt Hell-
ström och Sarvimäki (2007). Dessa fynd går i linje med föreliggande studier 
och speciellt upplevelsen av att inte vara värdefull och respekterad, att vara en 
börda för andra, vilket äldre multisjuka på SÄBO beskriver i större omfattning 
än äldre i ordinära boende. Men vill äldre vara till lags eller måste de det? Före-
liggande studier visar att äldre multisjuka erfar att de är beroende av andra för 
sin självständighet66. Beroendet av andra innebär en villkorad självständighet 
vilket en informant i studien i ordinära boenden blir varse om när hon kommer 
hem från korttidsvården på ett sjukhem. Nu ”får hon göra som hon vill” men 
”kan inte det” eftersom hon är beroende av andra. Äldre i min forskning upple-
ver att relationer och situationer där de måste hävda sin självständighet erfars 
mer arbetsamma än själva sjukdomarna. Följaktligen kan ett ytterligare sätt att 
förstå upplevelsen av självständighet i relation till undergivenhet som att vara 
till lags, vara utifrån synen på vårdandet. I ett vårdande som inte är hälsofoku-
serat utan uppgiftsfokuserat kan strävan efter självständighet uppfattas som 
hinder för vårdarna och organisationen. Utgående från mina forskningsresultat 
är uppgiftsfokuserat vårdande inte lämpligt för äldre multisjuka personer, an-
tingen de fortfarande bor hemma eller på SÄBO. Ett hälsofokuserat vårdande i 
ett livsvärldsperspektiv utgår från individens livssituation och då förstås strävan 
efter självständighet som ett sätt att uppleva hälsa och välbefinnande, vilken or-
ganisationen behöver anpassas till och inte tvärtom. 

Föreställningen om att personer som flyttar till SÄBO mister sin självstän-
dighet beskrivs av äldre i ordinära boenden som en anledning till att inte vilja 
flytta dit. Andra studier har också visat att äldre vill vara oberoende och undvi-
ka flytten till SÄBO (Quine & Morell, 2007; Davies & Nolan, 2004). Studie 2 
visar den oerhörda makt som personalen har för att äldre ska känna livslust och 
glädje. Erfarenheten av självständighet som livslust framgår även i Haugan 

––––––––– 
65 Motsats till ”empowerment” som är en känsla av kontroll över ens liv, självbestämmande, samarbete 
och delaktighet. 

66 Jag är medveten om att självständighet är ett västerländskt ideal. 
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Hovdenes (1998) studie. Äldre på SÄBO upplever meningen med livet som 
självständighet och delaktighet. Det finns goda förutsättningar för vårdpersona-
len att hjälpa äldre multisjuka att uppleva självständighet trots beroende enligt 
föreliggande resultat. Äldre kan erfara självständighet när de är delaktiga i be-
slut som rör deras dagliga liv (studie 1 och 2). Även Becker (1994) samt Ru-
binstein, Likkbridge och Nagy (1992) har visat att det inte är ovanligt att äldre 
som lever med olika begränsningar fortsätter se sig som självständiga trots att 
de behöver regelbunden hjälp. Rubinstein et al. (1992) har föreslagit att förmå-
ga till valmöjligheter även under begränsade förhållanden, kan subjektivt kän-
neteckna en aspekt av oberoende (eller självständighet) vilket samstämmer med 
fynden i studie 1.  

Det är skillnad på att vara beroende och känna sig beroende (Borglin, Ja-
kobsson, Edberg & Hallberg, 2006; Borglin, Edberg & Hallberg, 2005). Vik et 
al. (2007) fann att om hjälpen ges på rätt sätt kunde äldre uppleva delaktighet 
och kontroll över sina liv. Det är viktigt att uppmärksamma hur den upplevda 
självständigheten kan begränsas även när det finns valmöjligheter, vilket fram-
kommer i den fördjupande filosofiska reflektionen. När äldres vardagsliv för-
stelnas av vårdens och omsorgens strukturer kan försök att skapa valmöjligheter 
i en sådan begränsad livssituation få minskad betydelse eftersom de äldre erfar 
ett djupt lidande. Äldre kan uppleva bristande självständighet genom att val-
möjligheterna inte främjar deras existentiella sammanhang även om personalen 
eller anhöriga anser detta utifrån sitt perspektiv.  

Ett ytterligare sätt för att begränsa äldres upplevelse av självständighet kan 
ske när till exempel deras förmågor testas för att minska hjälpen. Det är viktigt 
att vårdare är medvetna om skillnaden mellan upplevd självständighet och in-
strumentell självständighet som mäts genom ADL tester. Vikten av att skilja 
dessa åt uppmärksammades i Torres och Hammarströms (2006) studie där tre 
kvalitativt skilda sätt att uppleva sin minskade förmåga att klara sig själv hos 
äldre framkom. Det ena var att den minskade förmågan inte kunde övervinnas 
och därför måste accepteras, det andra sättet var att den minskade förmågan 
kunde övervinnas tillfälligt, men i längden måste accepteras och för det tredje 
att detta varken kunde övervinnas eller accepteras. Torres och Hammarströms 
(2006) resultat antydde att upplevelse av minskad självständighet berodde 
främst på äldres egen syn på åldrandet och att få hjälp av andra. Föreliggande 
studier visar att även andras syn på äldres förmågor, begränsningar och hälsa vid 
åldrandet är sammanbundna med deras egna upplevelser. Behov av att förstå 
äldres upplevelse av självständighet i relation till deras omgivning framkommer 
i likhet med föreliggande studier, även i andra studier (Öresland, Määttä, 
Nordberg & Lützén, 2009; Vik et al., 2007; Aveyard, 2004; Johannesen, Peter-
sen & Avlund, 2004; Becker, 1994; Lewis, 1994; Rubinstein et al., 1992). 

Lewis (1995) fann att äldres självbestämmande på SÄBO kunde främjas 
genom olika aktiviteter som boenderåd och matråd där boende kan få mera in-
flytande. Föreliggande studier visar hur den bristande uppföljningen av de be-
slut som tas i matrådet kan upplevas som falsk delaktighet. De äldre önskar ett 
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större inflytande än det som berör matens utformning, smak och konsistens 
som till exempel att kunna påverka vården och omsorgen men släpps inte på 
”personalens och chefens område”. Detta väcker tankar om huruvida det finns 
en systematik i att generellt utestänga äldre från delaktighet i deras vård och 
omsorg, som Persson och Wästerfors (2009) finner i sin studie. Även om per-
sonalen på sjukhem efterfrågar äldres delaktighet kan de systematiskt bortför-
klara sin oförmåga att leva upp till dessa ideal. Ett annat sätt är att trivialisera 
äldres önskemål, när de inte kan uppfyllas eller strider mot personalens upp-
fattning om vad som är en effektiv organisation. 

Kontinuitet och stabilitet 
Kontinuiteten och stabiliteten i det dagliga livet kan visa sig i upplevelse av 
hälsa och välbefinnande och kan främjas genom en kontinuitet i personalgrup-
pen. Äldre i ordinära boenden beskriver att när detta brister så upplever de sig 
sjukare och mera beroende av personalen. Studie 1 visar hur upplevelser av 
självständighet försvåras genom bristande kontinuitet och stabilitet vilket även 
Öresland et al. (2009) visat på. I studie 2 visar sig detta även genom att livet på 
SÄBO blir mera rutinstyrt. Till exempel när vårdare är underbemannade blir 
deras arbete mera rutinstyrt, enligt de äldre, vilket medför att äldre avstår från 
att be om hjälp. Däremot möter äldre i studie 1 situationer när de upplever 
bristande kontinuitet och stabilitet genom att deras behov av självständighet 
stärks och de önskar mera delaktighet. Det uppstår alltså en situation där vår-
dare håller hårdare i rutiner men möter äldres önskan av större delaktighet. 
Äldres önskan om mer delaktighet framkom även i Aveyards studie (2004) där 
äldre på SÄBO önskade mer diskussioner med personalen för att övertyga 
dem om sina önskemål och även för att få tillgång till information. Persona-
lens attityder kan utgöra ett hinder för äldres självbestämmande vilket även 
Hellström och Sarvimäki (2007) påvisat, där de äldre på SÄBO såg en möjlig-
het att förbättra sin situation genom att personalen fick utbildning. I förelig-
gande studier uppger äldre i ordinära boenden, personalens kompetensbrist 
som orsak till brister i vården och omsorgen. Det kan möjligen förstås som att 
äldre på SÄBO har en större kontinuitet bland sin personal vilket äldre i ordi-
nära boenden saknar. Johannesen et al. (2004) och Öresland et al. (2009) förde 
fram i sina studier vikten av kontinuitet i vardagliga aktiviteter för sköra äldre 
personer. Då dessa äldre upplevde många olika förändringar och förluster i 
sina liv bidrog kontinuiteten till deras upplevelse av livstillfredsställelse (Jo-
hannesen et al., 2004). 

Svårigheter att skapa ett existentiellt sammanhang för äldre på SÄBO kan 
delvis förklara skillnaden på att äldre där känner sig som börda i större uträck-
ning än de i ordinära boenden. Skillnaden mellan äldre i studie 1 och 2 kan inte 
enbart förklaras med deras funktionsförmåga då de flesta äldre känner sig som 
börda trots att de kan ha motsvarande funktionsförmåga som äldre i ordinära 
boenden. Det kan snarare vara så att det särskilda boendet i sig kan förstärka 
upplevelsen av börda genom att de ser andra äldre som behöver hjälp. Äldre 
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upplever personalens stressiga arbetssituation annorlunda, när de finns under 
samma tak vilket även framkom i Hellströms och Sarvimäkis (2007) studie. Vik 
et al. (2007) framförde att äldre på ett underliggande plan kände krav från om-
givningen att de inte ska vara en börda. Samtidigt beskrev äldre i deras studie 
att de var nöjda med delaktigheten i mötet mellan människor och samhället. 
Enligt Slettebø (2008) speglar brister i vården systemets bristande resurser som 
för lite personal i förhållande till antal sköra äldre. Resultaten i föreliggande 
studier pekar åt samma håll när det gäller för låg personaltäthet i förhållande till 
antal äldre och då visar sig att äldres underlägsna ställning gentemot utförarna 
förstärks. Äldre känner sig som en börda genom att personalens hårda arbets-
belastning och sjukskrivningar hindrar äldre från att be om hjälp och hävda sina 
rättigheter vilket ökar deras sårbarhet. Äldre och personal ställs mot varandra 
genom att de äldre upplever att de inte kan begära något från den slitna och 
stressade personalen, för då kan fler personal kan sjukskrivna. Paradoxalt kan 
alltså detta indirekt bli de äldres fel. I den fördjupande filosofiska reflektionen 
framgår att äldre inte känner skuld för sina sjukdomar för att de har åldern på 
sin sida. Men det är viktigt att uppmärksamma vårdare på att brister inom vår-
den och omsorgen kan medföra att äldre känner skuld för sin existens. Därför 
är det viktigt att vårdare inte belastar äldre med sina arbetsproblem även om de 
gör det i syftet att förklara varför de är sena eller inte hinner utföra olika upp-
gifter. 

Föreliggande studier bekräftar Slettebøs (2008) reflektioner om att äldres 
empatiska förståelse av sjuksköterskors stressiga arbete kan hindra dem att be-
gära att deras sociala behov uppfylls. Dwyer (2008) visade också att äldre inte 
vågade be om hjälp för att de saknade självförtroende eller för att de var med-
vetna om personalens arbetsbelastning och inte vill störa dem. Det är möjligt 
att äldres sårbarhet och upplevelse av börda kunde lindras om vården utgick 
från äldres resurser och förmår ge dem en känsla att vara behövda och betydel-
sefulla för andra och ha något att leva för (Nilsson, Sarvimäki & Ekman, 2003). 
Äldre på SÄBO är också rädda att bli en börda för anhöriga och personalen 
och undviker så långt det är möjligt att belasta sina barn och personalen, vilket 
framkommit även hos Vik et al. (2007). När äldre inte ville riskera relationen 
med sina anhöriga kunde de uppleva en ambivalens inför att ta emot hjälp (Jan-
löv, 2006). I de nämnda studierna framgår problem med äldres självkänsla, 
brister inom vården eller att deras sociala behov inte uppfylls. Föreliggande re-
sultat visar hur personalens stressiga arbetssituation erfars som hinder i konti-
nuiteten och stabiliteten, som upplevelse av börda och hindrar upplevelsen av 
existentiellt sammanhang, och därmed försämras möjligheterna för vårdtagarna 
att erfara hälsa och välbefinnande. 
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Samordning av vården och omsorgen 
Hälsa och välbefinnande för äldre multisjuka kräver att de har en fungerande 
vardag vilket försvåras av den rutinstyrda och arbetsbelastade vården och om-
sorgen, även om många vårdare är snälla och hjälpsamma. Äldre i studie 1 be-
skriver sämre kontinuitet inom omsorgen än inom vården, vilket påverkar de-
ras upplevelse av dess kvalité. Äldre i studie 2 beskriver större kontinuitet 
bland sina vårdare, men också större inslag av rutiner i sina dagliga liv. En 
bristande samordning av vården och omsorgen mellan olika huvudmän försvå-
rar också äldres vardag enligt studiernas resultat. Svårigheter att samordna vår-
den och omsorgen grundar sig i att olika specialiteter, professioner och hu-
vudmän har delat upp människans kropp eller människans behov mellan sig, 
även om det i verkligheten är en och samma person det handlar om. Många 
multisjuka äldre har ett veckoschema som påminner om stressade barnfamil-
jers, men i samhällsdebatten nämns inte deras svårigheter med att få livspusslet 
att gå ihop. Skillnaden är att de inte har valt sina aktiviteter och att de är äldre 
och sjuka. Att inte ha kontroll över sitt liv hindar meningsfullheten och äldre 
har beskrivit upplevelser av maktlöshet när de inte kan bestämma över sin var-
dag. Den bristande samordningen hindrar äldres hälsa och välbefinnande då 
de inte har råd, tid eller ork att göra meningsfulla saker, till exempel att besöka 
gamla vänner eller besöka ett café. I samhällsdebatten diskuteras många gång-
er dessa aktiviteter och även samtal med personalen som ”det lilla extra” men 
det är mycket viktigare än så. Tyvärr speglar resonemanget det biologiska syn-
sättets överordnade roll i förståelsen av hälsa. Hälsa ses som överlevnad och 
inte som en meningsstruktur i människans liv. Det är i sig naturligt eftersom 
det dominerande sättet att förstå hälsa är genom studier där överlevnad är en 
faktor men konsekvenserna av denna reduktionistiska förståelse kan vara om-
fattande i de äldres liv. Varför är det viktigare att ”överleva” än att ”leva”? Och 
har vi inte ”råd” med båda? 

Resultat i studie 1 och 2 bekräftar Viks et al. (2007) studie där äldre ansåg 
att det största samhälleliga hindret för delaktighet var hälso- och sjukvården 
vilken beskrevs som en tidskrävande tjuv eftersom en stor del av deras tid gick 
åt att vänta på undersökningar, personal eller transporter vilket tog mycket 
energi. De upplevde en dubbelhet för att få hjälp kräver ett extra varv i systemet 
på grund av byråkrati vilket i sig tar på krafterna. Johannesen et al. (2004) visa-
de också att sköra äldre uppfattade hälso- och sjukvården som ett hinder för de-
ras delaktighet. Äldre i studie 1 upplever också hur den bristande samordning-
en medför ett ökat beroende av andra. Patienters upplevelse av självständighet 
och beroende påverkas av vårdarnas förmåga att planera sitt arbete och respek-
tera patienters egna liv vilket framkommit i Öreslands et al. (2009) studie inom 
hemsjukvården67.  
 

––––––––– 
67  Patienterna var mellan 46 och 92 år gamla. 



 

 114

Trygghet kontra ensamhet  
Trygghet har en ontologisk betydelse vilket framgår i den fördjupande filoso-
fiska reflektionen och sjukdom samt ålderdom kan innebära en förlust av den-
na trygghet. Således kan förlust av ontologisk trygghet visa sig i förlusten av 
existentiellt sammanhang. I studier av livssituationen på SÄBO och även i 
studie 2 visar sig upplevelse av trygghet viktig för de äldre. Fonad et al. (2006) 
framhöll att när äldre bestämt sig för att flytta var upplevelse av trygghet och 
säkerhet viktigare än självständighet. Äldre kände sig trygga när de kunde lita 
på sin personal och vetskapen om att det alltid fanns någon som kunde hjälpa 
dem tillsammans med trygghetslarm var viktigt. Många äldre i deras studie 
beskrev självständighet som något positivt och viktigt för dem och fysisk svag-
het spelar roll för upplevelsen av trygghet och säkerhet. Dessa resultat går i 
linje med studie 2 och kan också relateras till tematisering av innebörderna 
som visar att upplevelse av trygghet, skörhet och självständighet är samman-
vävda. Däremot visar studie 1 och 2 att äldre är medvetna om att livet på 
SÄBO innebär att de på något sätt måste överge sin självständighet för att få 
den trygghet som livet på SÄBO kan erbjuda. Äldre i studie 1 kämpar för att 
vara självständiga och är inte bredda att ge upp sin självständighet för att deras 
skörhet inte innebär sådan otrygghet som det gör för äldre på SÄBO. Är upp-
levelsen av den ontologiska tryggheten mindre hos äldre på SÄBO? Jag har ti-
digare diskuterat svårigheter att skapa existentiellt sammanhang i särskilda bo-
enden och då kan en förståelse vara att det är just detta som gör att tryggheten 
får en så framträdande roll. Risken är att vårdare inte förstår att när de äldre 
pratar om trygghet så kan det också vara i relation till existentiellt samman-
hang. Vetskapen om trygghetslarm och dygnet runt-bemanning räcker inte för 
att lugna dessa otrygga personer eller ännu mindre för att skapa ett existentiellt 
sammanhang. Även om det är svårt att skapa existentiellt sammanhang kan 
inte vårdare och företrädare för äldreomsorgen strunta i det. Det finns en ten-
dens att i vårt samhälle satsa på lättillgängliga lösningar som i detta fall trygg-
hetslarm, men äldre multisjuka behöver också uppleva meningsfullhet för att 
känna sig trygga. 

Beskrivningar av upplevelsen av trygghet förekommer i större omfattning i 
studie 2 än studie 1, vilket framgår även i essensbeskrivningen där strävan efter 
trygghet är en tyglig innebörd för äldre på SÄBO. Tematiseringen visar att 
upplevelse av trygghet är kontextuell men inte tydligt knuten till endera boen-
deformen. Fyndet stärks i den fördjupande filosofiska reflektionen som visar 
hur tryggheten kan få en underordnad betydelse när äldre lever i ett existentiellt 
sammanhang. Upplevelsen av trygghet är komplex och till exempel fann Fonad 
et al. (2006) att äldre bestämt sig för att flytta till SÄBO, för att de förlorat 
känslan av trygghet och säkerhet i sina hem genom olika olyckshändelser. Fy-
siska begränsningar gör förut uppskattade dagliga aktiviteter riskfyllda och 
osäkra. Även anhörigas oro för hur de ska klara sig i vardagen har påverkat de-
ras beslut att flytta (ibid), vilket äldre i studie 2 beskriver, när de erfar att sär-
skilda boendet innebär större trygghet för anhöriga än för de själva. Hincks 
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(2004) studie visade att de allra äldsta (85+) på landsbygden som bor ensamma 
inte uppfattar tryggheten som avgörande faktor för kvarboende, utan sin för-
måga att klara av den personliga hygienen och förflytta sig i hemmet. De be-
dömde risker som kan uppkomma i samband med det dagliga livet, men så 
länge de till övervägande del klarade av att genomföra aktiviteter i dagliga livet 
valde de att fortsätta. En aktivitet som uppfattades riskabel ändrades om äldre 
hittat ett annat sätt att genomföra den (ibid).  

Studie 1 visar att det ordinära boendet har en existentiell betydelse och 
sammankopplas med äldres identitet och självständighet och erfars som välbe-
finnande trots olika svårigheter som äldre kan uppleva. Det ordinära hemmets 
betydelse för äldres existens, identitet, självständighet och trygghet framkom 
även hos Hinck (2004) och Borlin et al. (2005). Även Lilja (2000) har framhål-
lit hemmet som ett ställe där man kan koppla av, känna sig självständig, trygg 
och säker. Gaunt och Lantz (1996) fann i likhet med studie 1 att trots äldres 
medvetenhet om sina minskade förmågor kan de ha svårt för att fatta beslutet 
att flytta eftersom hemmet har en speciell betydelse då det är personligt och 
privat. I studie 1 framgår också att svårigheten att fatta beslut kan visa sig ge-
nom en ovilja att planera för annat boende som kan innebära tankar på försäm-
ringar av den egna hälsan.  

Samtidigt är det så påfallande tydligt att äldre känner sig ensamma. Flera 
studier visat att trygghet är en fördel med att bo på SÄBO då det finns personal 
dygnet runt (Birkeland & Natvig, 2008; Slettebø, 2008; Andersson, Petersson 
& Sidenvall, 2006; Fonad et al., 2006; Franklin, Tenerstedt & Nordenfeldt, 
2006) och att ensamhet är en nackdel (Birkeland & Natvig, 2008; Slettebø, 
2008; Andersson et al., 2006; Hicks, 2000; Bondevik & Skogstad, 1998; Bon-
devik & Skogstad; 1996). I studie 2 framgår att upplevelse av tryggheten är för-
änderlig vilket bekräftas även av Birkeland och Natvig (2008) eftersom relatio-
nen mellan äldre och personalen skapas ur den beroendeställning som äldre be-
finner sig.  

Äldre på SÄBO är trygga men ensamma, hur kan vi förstå detta? Det finns 
personal som skapar trygghet men när de inte har tid att prata med de äldre 
känner de sig ensamma – eller kanske utan existentiellt sammanhang. I slutsat-
serna framgår att vården måste vara hälsocentrerad vilket innebär också att se 
möjligheten att äldres vanor kan främja ett existentiellt sammanhang. Det blir 
viktigt att vårdare kan balansera respekten för äldres vanor med verksamhetens 
behov av rutiner, som behöver utgå från de äldres livsvärld för att främja välbe-
finnandet. Studie 2 visar att livet på SÄBO är mera rutinstyrt än livet i det or-
dinära boendet. Avhandlingens resultat visar hur rutiner kan medföra att äldre 
kan hamna i ensamhet när fokus ligger på praktiska aktiviteter och samtalet får 
en underordnad roll i vården och omsorgen. Kan det möjligen vara så att ruti-
ner hindrar upplevelsen av existentiellt sammanhang som kan visa sig i upple-
velse av ensamhet? I föreliggande avhandling framgår också att förlusten av on-
tologisk trygghet och därmed existentiellt sammanhang kan främjas av vanor 
som ger en stabilitet och kontinuitet i äldres liv. 
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Äldre i Birkelands och Natvigs studie (2008) värdesatte möjligheten att bo i 
eget boende även om livet där präglades mestadels av ensamhet, men detta 
vande de sig vid efter hand. Äldre i studie 1 kan uppleva en känsla av samman-
hang och trygghet i sitt hem som kan lindra känslor av ensamhet vilket äldre i 
Birkelands och Natvigs (2008) studie inte gav uttryck för. När äldre i studie 1 
och 2 inte kommer ut ur sina bostäder men kan tillkalla besökare känner de sig 
inte ensamma. Enligt Birkeland och Natvig (2008) är ensamhet vanligt för-
kommande problem för äldre som också har olika sjukdomar. Innebörden av 
åldrandet och sjukdomarna kan utifrån den fördjupande filosofiska reflektionen 
förstås som en ontologisk förlust av trygghet som är sammankopplad med upp-
levelsen av ensamhet. Ensamhet visar sig i tematisering av studie 1 och 2 inte 
vara beroende av kontext, det vill säga äldre i ordinära och särskilda boenden 
känner sig ensamma men utifrån olika omständigheter. Äldre i ordinära boen-
den känner sig ensamma för att de inte kan ta sig till andra, eller för att de inte 
känner personalen. På SÄBO uppstår en paradoxal situation då äldre har andra 
omkring sig men känner sig ensamma för att personalen inte hinner samtala 
och andra boende är för sjuka för det.  

Bondevik och Skogstads (1996) studie om äldres upplevelse av ensamhet 
och de sociala relationernas betydelse har visat att ensamhet är mindre beroen-
de av kontext. De jämför äldre på SÄBO med äldre i ordinära boenden och 
fann ingen signifikant skillnad i upplevd ensamhet mellan äldre som bodde 
hemma eller på institution och som hade nära kontakter med anhöriga och 
vänner och de som inte hade nära sociala kontakter. En grupp som skiljer sig 
genom mindre upplevd ensamhet är äldre på SÄBO som har kontakter med 
sina tidigare grannar jämfört med äldre utan dessa kontakter på SÄBO. Exem-
pel på detta återfinns i beskrivningar i studie 2 men även med avseende på upp-
levd självständighet där de äldre som har kontakt med sina tidigare grannar och 
får besök av anhöriga upplever sig mindre ensamma och mera självständiga och 
trygga eftersom de får mera hjälp. Det kan tänkas att äldre genom grannarnas 
besök behåller sitt existentiella sammanhang. 

Däremot fann Bondevik och Skogstad (1996) att besökens omfattning inte 
spelar roll för äldre på SÄBO men för äldre i ordinära boenden. Kan detta för-
stås såsom att de äldre som bor på SÄBO har större behov av trygghet (Fonad 
et al., 2006) genom den ontologiska förlusten av trygghet genom åldern och 
sjukdomarna, vilket visat sig i en djupare upplevelse av ensamhet som inte lind-
ras av ökat antal besök av anhöriga och vänner? Hinck (2007) och Santamäki 
Fischer (2007) beskrev i sina studier tidens betydelse för de allra äldsta (85+) att 
äldre kunde uppleva ensamhet när de inte hade jämnåriga att samtala med som 
kunde dela deras minnen och erfarenheter av den tid som de har levt. Kan svå-
righeten att skapa existentiellt sammanhang på SÄBO visa sig som djupare 
upplevelse av ensamhet? Blir ensamhet ”trygghetens pris” när äldre upplever 
bristande existentiellt sammanhang?  

Upplevelse av skörhet och ensamhet hör ihop enligt tematiseringen av inne-
börderna i de empiriska studierna vilket i någon mening undersökts kvantitativt 
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i en studie av Bondevik och Skogstad (1998). Betydelsen av dagliga aktiviteter 
(ADL) och förekomsten av sociala kontakter undersöktes i relation till upple-
velsen av ensamhet och sociala relationer bland 221 äldre i åldrarna 80-105 år, 
på SÄBO och i ordinärt boende. Samband mellan funktionsförmåga, sociala 
kontakter, social och emotionell ensamhet studerades också. Resultaten visade 
att beroendet av omgivningen för ADL överensstämde med låg emotionell en-
samhet medan enbart beroendet av hjälp för toalettbesök och förflyttning över-
ensstämde med låg social ensamhet. Studien visade att många sociala kontakter 
med familj och grannar bidrog till att minska både emotionell och social en-
samhet. Sociala kontakter skulle då fungera som buffert och bromsa upp nega-
tiva effekter avseende ADL som kontinens, toalettbesök och förflyttning och 
emotionell och social ensamhet. I studie 1 beskriver äldre hur den dåliga konti-
nuiteten bland personalen erfars som att de känner sig sjukare och därmed mera 
beroende av personalens hjälp. Utifrån Bondevik och Skogstad (1998) studie, 
kan paralleller dras till föreliggande studier där äldre upplever att relationer med 
personalen, familj och vänner visar sig som sammanhang och samhörighet i de-
ras liv, vilket motverkar upplevd ensamhet. Men rörelsen mellan skörhet och 
ensamhet går både i riktning mot att upplevd skörhet kan visa sig i upplevd en-
samhet, men även att avsaknad av upplevd ensamhet kan erfaras vid upplevd 
skörhet. Emellertid får vi ha i åtanke att innebörderna upplevd trygghet och 
självständighet också har betydelse för upplevelsen av skörhet och ensamhet. 
Bondevik och Skogstad (1998) fann att äldre som var beroende i dagliga aktivi-
teter kände sig mindre ensamma än äldre som var oberoende, vilket framkom-
mer i studie 2 där äldre beskriver att deras strävan efter självständighet kan in-
nebära att de blir övergivna av personalen när de går miste om en samtalsstund. 
Socialt stöd var viktigt för äldres hälsorelaterade livskvalitet och det är inte en-
bart behovet av att få stöd utan att ge stöd. Omsorgen om andra stärkte äldres 
sociala funktioner (Drageset, Nygaard, Eide, Bondevik, Nortvedt & Natvig, 
2008). 

Relationer med andra 
I föreliggande avhandling dras slutsatsen att upplevelsen av existentiellt sam-
manhang kan hindras av att personalen sammanför äldre utan att ta hänsyn till 
individerna. Äldre i föreliggande studier har beskrivit sin rädsla för att drabbas 
av demenssjukdomar då dessa innebär en större sårbarhet och utsatthet än 
andra sjukdomar. Äldre multisjuka i Schoenbergs et al. studie (2009) rangord-
nade sin oro för sina befintliga sjukdomar och kände störst oro för hjärtsjuk-
domar, diabetes och därefter själva multisjukligheten vilket kan tänkas reflek-
tera deras lägre medelålder (70 år) i jämförelse med informanter i föreliggande 
studier med medelåldern 84 år och boende på SÄBO (studie 2). Även Jeons, 
Dunkles och Roberts (2006) studie visade att äldre oroar sig mest för hälsa och 
minne. När äldre på SÄBO upplever svårigheter att skapa relationer med 
andra boende som är alltför sjuka för att samtala väcks rädsla för deras egen 
sårbarhet och skörhet. En studie av äldre på ett dagcenter i Norge ansåg in-
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formanterna å ena sidan att centret hjälper dem att trivas (thriving68). Genom 
olika aktiviteter i samhället och på centret, kände äldre en samhörighet samt 
att de var behövda. Å andra sidan upplevde vissa informanter centret och 
andra äldre som var skörare, som ett hot eftersom de påminde dem om att de 
själva blev äldre vilket kunde innebära sjukdom och sårbarhet. Informanterna 
distanserade sig från dessa äldre vilket visar sig i ett uppträdande som gränsar 
till en åldersdiskriminering i äldres relationer och interaktioner på centret 
(Lund & Engelsrud, 2008). Det är viktigt för vårdare att vara medvetna om 
och ha förståelse för äldres rädsla och ibland motvilja för att vara med andra 
äldre speciellt om dessa lider av kognitiva funktionsnedsättningar. Äldres egen 
oförmåga att föra sig såsom de önskar utifrån deras fysiska och kognitiva för-
måga kunde enligt Franklin et al. (2006) samt Dwyer, Nordenfeldt och Tene-
stedt (2008) medföra att de inte deltog i sociala aktiviteter. Sociala attityder 
mot äldre människor och deras förluster av fysiska förmågor kunde påverka 
deras självbild, identitet och värdighet och kunde visa sig i bristande upplevelse 
av mening i dagliga livet (Dwyer et al., 2008). 

När äldre på SÄBO (studie 2) beskriver hinder för att skaffa sig vänner 
nämner de förutom de alltför sjuka äldre, även att vissa äldre har mycket kon-
takt med sina anhöriga och inte har behov att umgås. Eftersom majoriteten av 
äldre på SÄBO är alltför sjuka för att kunna umgås medför detta att umgänget 
bland de äldre som är mentalt klara begränsas ytterligare. Berglands och Kirke-
volds (2008) studie bekräftar att inte alla äldre efterfrågar kontakter med andra 
äldre för att trivas (thriving) då dessa personer upplevt att deras familjerelatio-
ner var viktigast. Det finns äldre i studie 2 som har lyckats etablera relationer på 
egen hand och de som inte lyckats, vilket kan medföra att de ställer krav på att 
bli underhållna av personalen. Äldre som bor i ordinära boenden upplever där-
emot svårigheter att träffa andra då de kan ha svårt att ta sig till sina vänner el-
ler exempelvis besöka kaféer för äldre. De beskriver svårigheter att på egen 
hand skapa kontakter med andra äldre i dessa sammanhang och svårigheter att 
få hjälp av personalen som inte betraktar detta som sin arbetsuppgift. Berglands 
och Kirkevolds (2008) studie visade också att äldre på SÄBO som är mentalt 
klara behövde hjälp av personalen för att etablera meningsfulla sociala kontak-
ter med andra äldre. Till exempel beskrev en informant i studie 2 hur hon för-
sökte anordna gemensam fika på SÄBO men inte fick någon hjälp av persona-
len med dukningen. Istället hånades hon för att inte klara av situationen när 
hon ”tog över deras arbete”. Det kan vara viktigt för äldre att ha egna vänner 
och Johannesen et al. (2004) fann att vänner kunde vara viktigare för de allra 
äldstas livstillfredsställelse än regelbundna kontakter med barn och syskon. 
––––––––– 
68 Begreppet thriving eng betyder att blomstra, frodas, ha framgång, lyckas. Begreppet används olika 
inom olika discipliner och inom äldrevård har Marit Kirkevold arbetat med att undersöka begreppets 
relevans för sköra äldre på SÄBO. I texten används ordet trivas även om det inte fångar begreppets in-
nebörd helt. 
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Svårigheter att skapa vänskapsrelationer med andra boende på SÄBO fram-
kom även i Slettebøs studie (2008) där alla informanter beskrev bristande socia-
la kontakter med anhöriga, vänner och sjuksköterskor där de sistnämnda inte 
hade tid och ibland inte intresse för att prata med de äldre. Däremot upplever 
äldre i studie 2 tillfredställande sociala kontakter med sina anhöriga, vänner el-
ler andra boende. De beskriver förekomsten av roliga och intressanta aktiviteter 
och förekomst av volontärsinsatser som väntjänst. Skillnad finns mellan olika 
boenden och resultaten i studie 2 visar på möjligheter att lindra ensamhet om 
dessa aktiviteter förekommer. Slettebø (2008) visade också, i likhet med denna 
avhandling, på en större komplexitet i upplevelsen av ensamhet genom att upp-
levelsen av att känna sig trygg och respekterad är sammankopplat med upple-
velsen av ensamhet. Äldre i Slettebøs studie kände sig respekterade och uppgav 
att sjuksköterskor hade ett professionellt bemötande även i situationer när äldre 
utagerade sina känslor.  

Lokalernas utformning på SÄBO kan bestämma villkoren för det sociala 
umgänget genom att det sker i de gemensamma utrymmena och att den egna 
lägenheten är en plats där de får vara själva och umgås med sina vänner och an-
höriga (studie 2). De äldre som inte får besök av anhöriga och vänner kan upp-
leva att detta förstärker deras upplevelse av ensamhet vilket bekräftas av An-
dersson et al. (2006), som fann att en nackdel med enrumslägenheter på sjuk-
hem var att äldre kände sig ensamma. Speciellt de som var sjuka hade ingen 
omkring sig att tala med och därigenom missade naturliga tillfällen till samtal 
som vid måltider. Samtalet utgjorde en viktig aktivitet bland äldre vilket många 
upplevde som otillräcklig. I den fördjupande filosofiska reflektionen nämns att 
ett sätt att behövas som gammal och skör kan vara att känna sig betydelsefull. 
Även Westin och Danielson (2007) har framhållit vikten av att vara någon för 
äldre, vilket kunde uppnås genom samtal. Föreliggande studier visar på stäm-
ningarnas betydelse för hälsa och den fördjupande filosofiska reflektionen visar 
en förståelse av hälsa och sjukdom som en stämd förståelse av tillvaron. Mötet 
som berör den äldres stämningsläge genom att de känner sig lugna och glada 
kan vara en förutsättning för en god sömn. Positiva möten stimulerar äldre att 
vara mera aktiva i sina dagliga liv men hade också en djupare betydelse för deras 
fysiska och existentiella välbefinnande genom att de begränsar obehag och 
smärta (ibid). Öreslands et al. (2009) studie om patienters beskrivningar om 
hemsjukvård visade också att deras välbefinnande påverkades av de stämningar 
som präglade den vårdande relationen. Samtidigt varnar Sarvimäki (2006) för 
en uppdelad förståelse av välbefinnande som fysisk, psykisk, social och existen-
tiell då det skapar en uppdelad förståelse av människan och inte stämmer över-
ens med människans vardagliga förståelse.  

Äldre i föreliggande studier beskriver även korta möten som en möjlighet 
till att uppleva välbefinnande och djupare relationer med personalen vilket 
framkom i Westin och Danielson (2007). De studerade meningen med boen-
dens upplevelser av mötet med sjuksköterskor på SÄBO och beskrev mötets 
betydelse för äldre som att vara någon genom bekräftelse, respekt, vara synlig i 
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samhället och leva ett meningsfullt liv vilket äldre i studie 2 också ger utryck 
för. Informanterna i föreliggande studier beskriver personalens betydelse för de-
ras upplevelse av välbefinnande. Personliga relationer med personalen kan im-
plicit innebära ett löfte om att bli omhändertagen och kan upplevas som trygg-
het. Bergland och Kirkevold (2005) visade att de flesta äldre som trivades (thri-
ving) på SÄBO framhävde relationen med personalen som en viktig orsak, men 
även äldre som hade personliga relationer med sina vårdare upplever att de inte 
trivdes på SÄBO.  

När äldre människor upplever en begränsad framtid kan det visa sig genom 
att livshistorien får en större betydelse vilket kan främja upplevelsen av ett exis-
tentiellt sammanhang enligt föreliggande avhandling. Livet på SÄBO har be-
skrivits som begränsande i flertal studier (Birkeland & Natvig, 2008; Dwyer, 
2008; Slettebø, 2008; Hellström & Sarvimäki, 2007; Andersson et al. 2006; 
Hicks, 2000; Bondevik & Skogstad, 1998; Bondevik & Skogstad; 1996) men 
även ålderdom och sjukdom kan innebära begränsningar (Hinck, 2007, Santa-
mäki Fischer, 2007; Nilsson, Sarvimäki & Ekman, 2003, 2000). När livets 
möjligheter avtar såsom vid ålderdom och multisjuklighet kan de finna glädje i 
”små” dagliga händelser eller till exempel att få berätta om sitt tidigare liv. In-
formanterna beskrev att de inte planerar och tänker långt framåt utan ser den 
förestående dagens möjlighet (studie 1och 2). Möjligheterna har en existentiell 
betydelse och visar sig i upplevelse av värdighet vilket innebär att till exempel 
nedskärningar inte upplevs som ”bara” nedskärningar av individen, utan som i 
det här fallet, en bekräftelse på äldres låga värde i samhället. Hinck (2007) har 
framhållit nuets betydelse för de äldre och beskrev att de vardagliga handling-
arna formades utifrån den äldres historia samt att äldre accepterat en osäker 
framtid men hoppades på att framtiden skulle erbjuda dem möjligheter. 
Montbriand (2004) har studerat hur livshistoria visat sig i upplevelsen av en 
kronisk sjukdom och fann att upplevelsen av sjukdom hos äldre påverkades av 
olika händelser under deras liv som övergrepp, fattigdom eller dåliga äktenskap. 
Wadenstens (2006) studie visade att de äldre som var nöjda med sina liv var 
också nöjda med livet på sjukhemmet. Wadensten påpekade att studiens be-
gränsning utgjordes av  ett begränsat antal informanter och att studien genom-
fördes vid ett sjukhem. Begränsningen kan vara av betydelse genom att sjuk-
hemmen kan skilja sig åt, vilket har framkommit i studie 2.  Fyndet väcker frå-
gor om livets temporala aspekter och historiens ökade betydelse för äldre män-
niskor, vilket kan fördjupa förståelsen av vad ett individuellt bemötande kan in-
nebära. Men äldre kan ändra sina förväntningar på livet på SÄBO (studie 2) 
genom att de inte kan begära lika mycket nu när de har blivit gamla och sjuka. 
Det är både rutiner och ekonomiska resurser som styr vad äldre anser sig vara 
möjligt att begära av personalen på SÄBO. Deras utsatthet och sårbarhet kan 
förstärkas eftersom de avstår från att begära hjälp för att underlätta arbetssitua-
tionen för den hårt belastade personalen. Även Bergland och Kirkevold (2006) 
har framhållit att äldre har sänkt sina krav på att trivas i detta skede av sina liv 
vilket visat sig ha betydelse för att trivas på SÄBO. De äldre som inte klarat av 
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att omdefiniera trivseln på SÄBO kunde inte heller trivas där enligt författarna. 
Men äldre kan känna ett indirekt tvång att vara nöjda vilket framkommer i stu-
die 2 då de känner sig som en börda för samhälle, vilket överensstämmer med 
resultaten i Viks et al. (2007) och Lysacks och Seipkes (2002) studie. När äldre 
upplever att samhället ser dem som en börda och inte värderar deras tidigare 
prestationer erfar de orättvisa och känslor av mindre värde (studie 2).  

Multisjuklighet och åldrandet som hinder eller möjlighet 
En reducerad förståelse av äldre multisjukas hälsa förstärker sjukdomsperspek-
tivet. I föreliggande avhandlingen beskrivs till exempel hur äldres framtida 
hälsa bedöms utifrån deras diagnoser. Äldre beskriver hur de anses vara för 
sjuka på grund av sina diagnoser, erbjuds inte stöd och uppmuntran i sin häl-
soprocess, men ändå lyckas återfå förlorade förmågor. Samtidigt som äldres 
möjligheter till hälsa hindras utifrån ett ensidigt diagnostiskt perspektiv upple-
ver de bristande bekräftelse och förståelse för det lidande som multisjuklighe-
ten kan medföra. Achenbaum (2006) har utifrån egen erfarenhet beskrivit 
skillnaden mellan hur läkare uppfattat hans olika sjukdomar utifrån diagnos, 
behandling och prognos och hur dessa påverkat hans vardagsliv, något som 
även visar sig i föreliggande studier. Att drabbas av olika kroniska sjukdomar 
enligt Achenbaum, innebär en sårbarhet för att kroppen som man har tagit för 
givet har börjat svika. Sårbarheten visade sig i upplevelsen av den egna dödlig-
heten och hälsans skörhet genom att perspektivet på livet ändrades trots att 
man kunnat fortsätta ganska obehindrat med sina aktiviteter (ibid). Kan en 
multisjuk person undvika att vara sårbar? Även när, som Achenbaum (2006) 
påpekat, han relativt obehindrat kunnat fortsätta med sina aktiviteter? Svaret 
är ja om innebörden av att inte kunna omdefiniera trivseln eller perspektivet på 
livet på SÄBO för att trivas, gjordes explicit i Bergland och Kirkevold (2006) 
studie. Av det följer att en äldre sårbar person behöver ändra sin upplevelse av 
sårbarhet för att kunna trivas på SÄBO. Föreliggande resultat visar på motsat-
sen, nämligen att det särskilda boende behöver vara livsvärldsfokuserat för att 
äldre ska känna hälsa välbefinnande vilket kan lindra deras upplevelse av sår-
barhet. 

Informanterna i de föreliggande studier beskriver svårigheten med att enbart 
mötas utifrån en medicinsk och biologisk syn vilket innebär bristande förståelse 
för deras livssituation. De beskriver motsägande råd från specialistläkare efter-
som dessa har fokus på ”sin” sjukdom. Äldre förstår inte orsaken till medicin-
ändringar som kan ske mellan specialisterna som inte alltid är medvetna om 
varandras ordinationer, vilket skapar otrygghet för äldre. Tinetti, Bogardus och 
Agostinini (2004) lyfte fram problematiken med sjukdomsspecifika råd vilka 
utgick från en enskild sjukdom hos patienter under 65 år. När det gäller äldre 
med multipla sjukdomsstillstånd måste man göra en individuell bedömning 
inte minst för att undvika interaktion mellan olika läkemedel bland äldre. Pro-
blematiken är, som Warshaw (2006) påpekade, att kliniska riktlinjer utgår från 
de senaste forskningsrönen och kan inte utan eftertanke användas för äldre 
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multisjuka personer. I vissa fall kan sjukdomsspecifika råd även skapa mer pro-
blem om de används till äldre och sköra personer med multisjukdomar, efter-
som behandlingar och diagnoser kan interagera negativt med behandlingar eller 
den naturliga utvecklingen av en samexisterande sjukdom (van Weel & Schel-
levis, 2006). Ibland kan det som är bäst för den enskilda individen strida mot 
vetenskapliga rön vilket kan vara svårt att hantera för vissa läkare (Warshaw, 
2006). Samtidigt finns en annan sida av diagnostänkandet där forskningens re-
sultat generaliseras till individerna och det som är möjligt att uppnås blir ett 
rättesnöre för alla. Föreliggande studier visar på vikten av att förstå biologi ut-
ifrån livssituationen då de äldre själva kan sluta ta medicin om den försämrar 
kvalitén i deras dagliga liv, viket kan ha stora konsekvenser för deras hälsa, och 
det bästa är om detta sker i samråd med en läkare. Hallberg (2009) konstaterar 
utifrån många års forskning om livskvalité hos äldre att betydelsen av sjukdo-
mar som sådana verkar vara underordnat betydelsen av hälsoproblem, nedsatt 
funktionsförmåga och upplevelsen av ett gott liv. 

 Nygren et al. (2005) visade att äldres styrkor och förmågor inte automatiskt 
minskar med åldern. Deras resultat visade inte på något samband mellan fysisk 
och psykisk hälsa bland de allra äldsta vilket tolkades som att avtagande fysisk 
förmåga bland äldre inte kan påverka deras välbefinnande i samma omfattning 
som yngre personer. I föreliggande studier finns en speciell grupp äldre som har 
multipla sjukdomstillstånd och genomgående beskriver dessa äldre sin kamp 
och strävan efter självständighet när de upprepade gånger drabbas av olika 
funktionsnedsättningar eller upplever hinder genom andra i sin omgivning. I 
likhet med Nygren et al. (2005) kan detta förstås som en inre styrka som finns 
hos äldre trots hög ålder och flertal sjukdomar. Likaså kan äldres upplevelser av 
att ensamhet och att inte få vara sig själv är värre än sjukdomarna, ses som pa-
ralleller till Nygrens et al. (2005) studie som visat att de allra äldstas fysiska 
förmåga inte hade samma betydelse för deras välbefinnande. Dwyer et al. 
(2008) fann att inre styrka var en meningsskapande resurs som kunde ske ge-
nom en inre dialog även hos gamla människor som befann sig i slutet av sina 
liv. I dialogen med andra människor var livsberättelsen viktig för att de äldre 
skulle kunnat bevara sin personliga identitet och känna sig respekterade (ibid). 
Ett annat sätt att beskriva och förstå människans inre styrka och meningsska-
pande process för att uppleva hälsa och välbefinnande kallas för existentiell häl-
sa. Whitehead (2003) lyfte fram detta som ett viktigt men eftersatt område 
inom vården och något som sjuksköterskor borde uppmärksamma mera. An-
ledningen är att vi annars försummar en viktig resurs i människans hälsoprocess 
vilket har visat sig inom forskning om äldre (ibid). Den fördjupande filosofiska 
reflektionen visar också att empiriska resultat kan fördjupas med en filosofisk 
reflektion för att försöka förstå innebörden av äldres upplevelser av att vara äld-
re och multisjuk. Särvimäki (2006) diskuterade vikten av den här typen av 
forskning vilken främjar en ontologisk förståelse som kan erbjuda annat sätt att 
förstå empiriska resultat. 
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I de föreliggande studierna beskriver äldre hur åldern har kommit som en 
överraskning och att det inte är den kronologiska åldern som begränsar utan 
sjukdomarna. Det finns äldre som kan beskriva olika begränsningar genom ål-
dern och sjukdomarna utan att de känner sig gamla, för att de har lyckats an-
passa sig och upplever ett sammanhang och samhörighet i sina liv. De beskriver 
också hur andra kan uppfatta dem som gamla och hur detta begränsar deras 
möjligheter. Becker (1994) har lyft fram faran med omgivningens syn på äldre 
personers skörhet som kan stigmatisera och begränsa äldre, speciellt när de själ-
va inte uppfattar sig så. Det är skillnad mellan att vara gammal och känna sig 
gammal som Nilsson et al. (2000), Hinck (2007) och Santamäki Fischer (2007) 
visat i sina studier där äldre upplevt sig gamla genom olika fysiska förändringar 
som medför förluster och beroende av andra människor. I Nilssons et al. (2000) 
studie beskrev äldre en rädsla för hjälplöshet och för att inte klara av sin dagliga 
livssituation. De kände inte igen sig själva längre när de fysiska förändringarna 
förändrade deras personlighet, till exempel om en optimistisk person blir pes-
simistisk. De äldre kände sig också annorlunda och upplever sig gamla genom 
andra människor. Man kan förstå Nilssons et al. (2000) resultat i likhet med fö-
religgande studier som att känna sig gammal hör ihop med upplevelsen av 
skörhet som kan visa sig i hjälplöshet och utanförskap i relation till den äldre 
och andra. Franklin et al. (2006) har framhållit att äldres ökade beroende och 
sårbarhet som en följd av sviktande fysiska funktioner påverkar upplevelsen av 
värdighet men kan balanseras genom känslan av sammanhang och samhörig-
het. Värdighet innebär även att känna sig trygg (Dwyer, 2008) vilket i de före-
liggande studierna visar sig i sammanflätningen av innebörderna självständig-
het, skörhet, trygghet och ensamhet.  

Att leva med många sjukdomar erfars utifrån hur dessa påverkar livet och 
informanter som har anpassat sina liv efter sina förutsättningar upplever sig inte 
sjuka trots att de kan ha upp till 18 diagnoser. De upplever hälsa när de kan 
leva ett fungerande vardagsliv och inte som brist på sjukdomssymptom. Dragset 
et al. (2008) fann att känsla av kompetens och självförtroende var viktig för äld-
res vitalitet. Liknande fynd beskrev Hinck (2004) i en studie av den levda erfa-
renheten att vara allra äldst (85+) och leva på landsbygden. Även om dessa äldre 
i genomsnitt hade en diagnos och flera olika fysiska funktionsnedsättningar re-
laterade de sin hälsa till sin funktionsförmåga vilket även visar sig hos infor-
manterna i de föreliggande studierna som i genomsnitt hade fyra diagnoser (2-
18). Upplevelse av hälsa som att kunna fortsätta sina liv överensstämmer med 
Gadamer (1993/2003) som skriver att hälsa inte är att känna sig på ett speciellt 
sätt utan att tillsammans med andra människor vara uppfylld av sitt liv. 

Det har nämnts att sjukdomar inte erfars som det största lidandet av de äld-
re i föreliggande studier, utan det är att inte få vara sig själv, ensamhet, relatio-
ner och situationer där de måste hävda sin självständighet. Sjukdomarna blir de 
inte av med och därför kan de uppleva att det är värre att bli sviken och övergi-
ven än att inte kunna få behandling även om den påskyndar döden. Dwyer 
(2008) har visat att värdighet är i hög grad relaterat till personens självbild och 
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identitet vilket också är relaterat till fysisk och kognitiv förmåga. Äldre i studie 
2 utrycker detta som att de behöver känna självaktning vilket sporrar dem att 
vara självständiga i sina dagliga liv fast det kan vara väldigt arbetsamt för dem. 
Självständighet och bevarad personlighet var även viktigt för äldre (80-85 år) 
som var oberoende av vård och hjälp och som levde i ordinära boenden enligt 
en studie av Borglin et al. (2005).  

En del av informanterna i Haugan Hovdenes (1998) studie var multisjuka 
och även om studien inte problematiserar just multisjukligheten uttrycktes för-
våning när en äldre person som hade flera olika sjukdomar beskrev att hans 
största lidande inte utgjordes av sjukdomarna utan av bristen på vänlighet. En-
ligt Eriksson (1994, 1997) kan lidande förstås som vårdlidande, sjukdomsli-
dande och livslidande.  En studie som har denna teoretiska referensram (Ar-
man, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004) har visat att kvinnor 
med bröstcancer upplevt att vårdlidande var lika allvarligt som lidande i relation 
till cancersjukdomen, det vill säga sjukdomslidande. Utifrån Erikssons teori om 
lidande kan upplevelser av att inte vara sig själv och ensamhet relateras både till 
vårdlidande samt livslidande. Vårdlidande i de fall äldre beskriver att vårdarna 
hindrar dem att vara sig själva eller när ensamheten uppstår i relation till vårda-
re. Livslidande i de fall de beskriver detta i relation till livet i största allmänhet. 
Utifrån Erikssons teori kan man uttrycka det som att äldre upplever att vårdli-
dande och livslidande överskuggar sjukdomslidande vilket skiljer sig från de 
bröstcancersjuka kvinnorna som var i snitt 49 år gamla. Nygren et al. (2005) 
fann att äldre tillskrev den avtagande fysiska förmågan mindre betydelse än 
yngre personer, vilket kunde förklara skillnaden mellan olika resultat. Den filo-
sofiska reflektionen visar, att den existentiella hemlösheten (livsstämningen) in-
kluderar sjuka hemlösheten (sjuka stämningen) och därför kan det bli proble-
matiskt att dela upp lidanden eftersom deras inbördes förhållanden kan döljas 
och förstärka den dualism avseende kropp och själ/psyke som finns i vården. De 
föreliggande studiernas resultat visar att Erikssons uppdelning i sjukdomslidan-
de, livslidande och vårdlidande blir problematiskt eftersom dessa flyter ihop och 
då kan det bli ett problem att prata om sjukdomslidande när det inte enbart är 
det. Denna uppdelning kan indirekt förstås som att de ”olika” lidanden kan be-
handlas enskilt eller att vissa lidanden kan lämnas åt sidan, vilket görs när till 
exempel äldres ensamhet inte tas på allvar. Det rådande sjukdomsperspektivet 
och dualismen i vården och omsorgen kan banalisera ett livslidande eftersom 
det utifrån detta perspektiv hör till livet och inte till sjukdomen. Denna upp-
delning kan visa sig genom att sjukdomslidande anses mera behandlingsbart än 
livslidande eftersom det inte ses i ett livssammanhang utan i ett biologiskt per-
spektiv.  

Multisjuklighet som kategori 
Föreliggande avhandling visar hur sjukvårdens kategorisering i form av dia-
gnostisering och specialisering hindrar äldres upplevelse av hälsa och välbefin-
nande. Sjukvården skapar en paradoxal situation då den räddar och förlänger 
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äldres liv, samtidigt som den försvårar deras upplevelse av hälsa. Min empiris-
ka analys visar att de äldre egentligen inte bryr sig om sina diagnoser utan att 
det är ”sjukligheten” i allmänhet och i synnerhet den effekt den har på ”livet” 
som är det betydelsefulla. Ska dessa människor på allvar leva ett gott liv behö-
ver vården och omsorgen ta hänsyn till det som mina resultat visar. Förelig-
gande resultat kan bidra till att dessa människor får möjligheter att leva ett 
gott liv. 

Jag är medveten om att begreppsanvändningen, äldre multisjuk, i förelig-
gande avhandling kan innebära en kategorisering. Ett livsvärldsperspektiv inbe-
griper hela människans livsvärld och därmed kan människan aldrig reduceras 
till en kategori. Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) har problematiserat fö-
rekomsten av så kallade dubbeldiagnoser och multiproblem. Att addera pro-
blematiska tillstånd är inget nytt i institutioners historia som till exempel i sko-
lan, socialtjänsten och mentalvården. Faran uppstår när kategorierna gör an-
språk på att tala om hur individerna är. Med detta följer en maktstruktur i 
samhällets olika hierarkier (ibid). Att beskriva någon som äldre multisjuk är en 
kategorisering och kan i likhet med diagnostiseringen vara en objektifiering 
(Toombs, 1993) av den levda kroppen, genom att det innebär en medicinsk 
förståelse av sjukdom. Studier har visat att de olika sjukdomarna studerats som 
variabler och inte i ett sammanhang. Människan å andra sida lever i ett sam-
manhang och vill också berätta om sitt sammanhang vid sjukdom, vilket är tyd-
ligt i studie 1 och 2. De vårdvetenskapliga studierna och även denna har överta-
git definitionen, men försöker sätta äldres erfarenhet av sjukdomar i ett sam-
manhang. Vårdvetenskapens primära fokus är hälsa och välbefinnande, men 
den sjuka människans upplevelse av sjukdom och lidande är viktig för vårdve-
tenskapen då den visat hur hennes livssituation förändrats (Dahlberg & Seges-
ten, 2010).  

Faran med diagnosen som Johannisson (2006) påpekat är att den successivt 
sjukförklarar normala livsföreteelser som till exempel övervikt, menopaus och 
ålderdom. Innebär kategorisering av multisjuklighet att åldrandet i större ut-
sträckning förstås som sjukdom? Om man beaktar den forskning som genom-
förts har främst äldres sjukdom undersökts och i mindre omfattning äldres häl-
sa. Däremot har båda fenomen med samma variabler undersökts. Hälsan tiger 
som bekant still men hälsa och sjukdom är varandras förutsättningar. Vad in-
nebär detta? Som syntesen i den fördjupande filosofiska diskussionen visar har 
äldres hälsa och välbefinnande upptäckts genom sjukdom. Sjukdom visar sig 
som hälsa om vi förstår den utifrån ett livsvärldsperspektiv då båda förutsätter 
varandra.  

I litteraturen inom medicinsk forskning har begreppet multisjuklighet pro-
blematiserats på 1990-talet69 och sedan dess har begreppsanvändningen ökat70 i 

––––––––– 
69  van der Akker et al. (1996). 
70  Google sökning på äldre multisjuk gav 20091026  48 200 träffar. 
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stor utsträckning i samhället. Kategorin multisjuklighet har alltså skapats av 
forskare och övertagits av människor i samhället. Samtidigt är denna kategori-
sering förhållandevis ”ny” och det finns tecken på att kategoriseringen inte har 
övertagits av äldre själva. Ett exempel på detta är Gooberman-Hills et al. 
(2003) studie som belyst denna problemantik genom att forskare fått fel svar 
när äldre inte känt igen sig i den kategorisering som skapats kring dem. Således 
går tankarna till studier som har gjorts men där äldre kan ha uppgett ”felaktiga” 
svar. Ett annat exempel från mina studier är att det har funnits osäkerhet bland 
de som förmedlat informanter eller att jag inte kunnat använda detta begrepp 
vid intervjuerna. Samtidigt var informanterna bekanta med andra kategorise-
ringar av deras sjukdomar. Även om begreppet multisjuklighet används i liten 
omfattning inom vårdvetenskapen, behövs en problematisering då begreppet 
förekommer inom vården. Multisjuklighet är ett problematiskt begrepp för 
vårdvetenskapen då den innebär en reduktion, men i mötet med medicinen 
måste vårdvetenskapen förhålla sig till detta begrepp. Ett sätt har i föreliggande 
avhandling varit att blottlägga det sammanhang som präglar multisjuklighet. 
Det har visat sig handla om människor som lever med sina sjukdomar och upp-
lever sig ha hälsa. 

Kategorisering riskerar alltså att skapa en felaktig bild av dem som den in-
kluderar. Medvetenheten om problemet medför en förfining av kategorin och 
exempel på detta är Äldrecentrums och Socialstyrelsen mer preciserade defini-
tioner. Samtidigt synliggörs problem även med denna kategorisering (jmf Ak-
ner, 2009) och det verkar vara svårt att skapa en övergripande kategori. En me-
tafor som används i sammanhanget är att kategorisering kan liknas vid ett 
fisknät, som vill fiska rätt antal fiskar (definitioner utifrån antal diagnoser). Om 
öppningen är för stor fångas för mycket fisk och om den är för liten riskerar den 
att inte fånga någon fisk. Sedan måste öppningen också anpassas så att rätt sort 
fisk kommer in (förfinade definitioner). Dessutom är det viktigt att fånga 
många lika fiskar. Här skiljer sig föreliggande avhandling genom sitt livsvärlds-
perspektiv då den strävar efter variationer av informanternas levda erfarenheter 
av fenomenet att vara äldre och multisjuk. På så sätt kan alltför ensidig förståel-
se av fenomenet och därmed människorna undvikas. Den vill fiska få men så 
olika fiskar som möjligt. 

Några reflektioner kring gerontologisk vårdvetenskap 
Medvetenheten om kategoriseringens risker är viktiga för den gerontologiska 
vårdvetenskapen eftersom kategoriseringar förekommer även i denna 
verksamhet. Till exempel innebär begreppsdefinitionen en kategorisering som 
är nödvändig men som också kan medföra svårigheter. Gerontologi har 
beskrivits som läran om det normala (Wadensten, 2006) och friska åldrandet71 
men det friska åldrandet innebär inte för äldre människor frånvaro av sjukdom 
––––––––– 
71 Eng healthy ageing. 
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eller symptom (Touhy & Jett, 2010; Bryant et al., 2001). Följaktligen kan 
äldre som är friska ha olika sjukdomar och i olika skeden av sina liv behöva 
vård. Samtidigt är ett medicinskt, sjukdomsinriktat perspektiv alltför 
begränsande (Touhy & Jett, 2010; Achenbaum, 2006; Nolan 1994; Toombs, 
1994). Distinktionen mellan gerontologi och geriatrik har sin grund i önskan 
om ett frigörande från det medicinska sjukdomsinriktade paradigmet för att 
fokusera på hälsa istället för sjukdom. Distinktionen används inte längre och 
gerontologisk omvårdnad72 betraktas som ett vedertaget begrepp (Touhy & 
Jett, 2010). Inom den gerontologiska vårdvetenskapen saknas teorier om 
åldrandet. Vi får förlita oss på kunskap från andra vetenskapliga traditioner, 
vilket har uppmärksammats av Wadensten och Carlsson (2003) som inte fann 
några omvårdnadsteorier som kan användas för att utarbeta riktlinjer för den 
gerontologiska vårdvetenskapen. Däremot har de funnit att teorin om 
gerotrancendens (Tornstam, 2005) har en sådan relevans (Wadensten, 2007, 
2006, 2005; Wadensten & Carlsson, 2003). Men implementeringen av teorier 
från ett vetenskapsområde till ett annat är inte oproblematiskt då olika 
vetenskaper har sina egna ontologiska och epistemologiska antaganden 
(Eriksson, 2002a). 

Hur kan man förstå gerotrancendens? Som Tornstam (2005) framför inne-
bär det bland annat en minskad fixering vid kroppen som jag tolkar kan vara 
olika för olika människor oavsett deras hälsa. Till exempel kan en äldre som är 
frisk vara fixerad vid sin kropp och ha svårigheter att uppnå gerotrancendens. Å 
andra sidan kan en äldre med olika sjukdomar och funktionshinder ha uppnått 
gerotrancendes då det handlar om hur man förhåller sig till sin kropp och hur 
man kan förstå dess betydelse i ett större, kosmiskt sammanhang. Teorin om 
gerotrancendens utgår från det normala åldrandet (Tornstam, 2005). Utifrån 
gerontologiska vårdvetenskapen kan det också innebära närvaro av sjukdomar 
och symptom. Teorins del som handlar om kroppstrancendes visar på en del av 
de problem som kan uppstå när ett vetenskapligt perspektiv övertas av ett an-
nat. Kroppstrancendes studerat ur ett psykodynamiskt perspektiv täcker inte 
helt frågor som kan vara relevanta i relation till äldre som lider av olika sjukdo-
mar och kan tänkas behöva vård och omsorg.  

Vad innebär till exempel fixering vid kroppen? Kan man stödja äldre med 
eller utan sjukdomar i kroppstrancendens genom att undvika samtal om hälso-
problem som Wadensten (2007) föreslagit i sina riktlinjer? Tidigare studier 
som lett fram till dessa slutsatser är förutom Wadensten (2007) en studie om 
personalens samtal med äldre (Wadensten, 2005b) som visat att majoriteten av 
samtalen mellan äldre och sjuksköterskor handlat om hälsoproblem samt en 
studie som introducerat äldre i teori om gerotrancendens (Wadensten, 2005a). 
Studien byggde på samtal med sex äldre kvinnor som bodde ensamma i ordi-
närt boende och besökte ett dagcenter för lunch och olika aktiviteter. Samtalen 

––––––––– 
72 Eng. gerontological nursing. 
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handlade om olika steg i gerotrancendensteorin och svårigheter uppstod kring 
reflektionen om kroppstrancendens. Informanterna uttryckte svårigheter att 
undvika tankar på kroppen och oroade sig för sjukdomar samtidigt som de ac-
cepterade kroppsliga förändringar som hörde till det normala åldrandet. En 
medicinsk förståelse av kroppen (Wadensten 2005b) med fokus på hälsopro-
blem kan tänkas hindra äldres kroppstrancendes ,vilket indirekt stöds av forsk-
ning som visat på skillnader i förståelse av sjukdom bland patienter och läkare 
(Achenbaum, 2006; Toombs, 1993). Föreliggande studiers resultat stödjer på 
ett sätt denna tankegång då de visar att äldre multisjukas förståelse av multi-
sjukdom har existentiella innebörder. Samtidigt visar dessa resultat och den fi-
losofiska fördjupningen att biologin måste sättas i ett livsvärldssammanhang. 
Är det inte mera fruktbart att försöka förstå meningen som kroppsliga erfaren-
heter för att stödja kroppstrancendencen? Då kan man i stället förhålla sig mera 
öppet mot de äldres erfarenheter istället för att försöka undvika samtal om 
kroppen73?  

Det förefaller utifrån äldres komplexa hälsosituation, vilket studier74 om äld-
res multisjuklighet tydligt visar, att ett ensidigt perspektiv på det friska eller det 
sjuka inte är tillräckligt. Ett livsvärldsperspektiv kan erbjuda en möjlighet att 
fånga denna komplexitet eftersom det utgår från livssituationen. Äldre multi-
sjuka i föreliggande studier upplever sin hälsa som en förmåga att klara sitt dag-
liga liv. Människan är sin kropp (Merleau-Ponty, 1945/1995) och är således i 
ständig interaktion med omvärlden (Merleau-Ponty, 1964/1968). Genom 
kroppen har människan en levd relation till värden, då erfarenheten uppstår 
(Bullington, 2007). Även resultaten i studie 1 och 2 samt den filosofiska för-
djupningen visar hur kroppen är central för upplevelsen att vara äldre och mul-
tisjuk. Innebörden av att vara äldre och multisjuk kan delvis beskrivas genom 
upplevelse av skörhet, ensamhet, trygghet och självständighet i äldres livssitua-
tion. 

Föreliggande avhandling utgör ett bidrag till den gerontologiska vårdveten-
skapen75, genom att den ger kunskap om den äldre människan i en situation 
präglad av sjukdom men även hälsa. Min forskning visar innebörden av att vår-
den och omsorgen behöver vara hälsofokuserad och meningsskapande. De äldre 
multisjuka behöver mötas i sin livsvärld och i sin vardag om vi ska på allvar 
kunna hjälpa dem. 
 
 

––––––––– 
73 Wadensten nyanserar betydelsen i sina riktlinjer som att minska upptagenhet av kroppen, samt und-

vika rutinmässiga samtal om kroppen vilket verkar vara ett resultat av sjuksköterskans medicinska för-

ståelse av kroppen. Fenomenologisk förståelse av kroppen erbjuder en förståelse av kroppen som levd, 

se metodavsnittet. 
74  Se genomgången i bakgrunden. 
75 Föredras framför gerontologisk omvårdnad som har ett yrkesperspektiv. 
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SUMMARY 

Summer Meranius, Martina (2010). You see parts but I am whole. A study 
of older persons’ experience of multimorbidity. Written in Swedish with 
summary in English. 

 
This thesis focuses on the experience of being old and living with multimorbid-
ity, both in ordinary housing and in nursing homes. Multimorbidity in the old-
er population has received considerable attention in recent years from both na-
turalistic proponents and the health care sciences, since it is considered to be a 
major impairment of the quality of life of older people and a major burden on 
the healthcare systems of western countries. “Multimorbidity” is a complex 
concept and phenomenon, and the lack of a uniform definition has led to con-
tradictory results being presented by different studies. The starting point for 
this thesis was the observation that the extensive discussion about older people 
with multimorbidity did not address the question of what multimorbidity 
means in their daily lives. Many quantitative and qualitative studies have been 
carried out, but little is known about what it means to be old and live with mul-
timorbidity. Few qualitative studies have the primary aim of focussing on older 
people with multimorbidity. A further aspect that required examination was the 
difference between living in ordinary housing and in nursing homes. 

 
Aims 
The overall aim of work presented in this thesis was to describe what it means 
to be old and live with multimorbidity. An additional aim was to examine and 

describe the contextual meaning of the phenomenon in ordinary housing and 
nursing homes, and a third aim was to deepen our understanding of the situa-
tion for the elderly. 
 
The aim of Study I was to examine and describe what it means to be old and 
live with multimorbidity in ordinary housing. 
 
The aim of Study II was to examine and describe what it means to be old and 
live with multimorbidity in nursing homes. 
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The aim of the philosophical excursion was to deepen our understanding of 
the empirical descriptions of the life situation health and wellbeing of older 
people, with the aid of existential philosophy. 
 
Methods 
The thesis used a caring science perspective and a reflective life world ap-
proach founded on phenomenological philosophy. This approach searches for 
and describes the meaning of a phenomenon, its variations and its essential 
meaning structure (Dahlberg et al., 2008). The thesis is based on two empiri-
cal studies during which 28 interviews were been carried out; 17 in Study I 
and 11 in Study II. Empirical results were profound with existential philoso-
phical excursion. The essential meanings from the empirical studies were the-
matised in relation to the context of the studies. Both unprocessed meanings 
from the empirical studies and themes derived from them were used in the ex-
istential philosophical excursion. Philosophers from the phenomenological 
field were used: Heidegger (1981/1992), Gadamer (1993/2003), de Beauvoir 
(1970/1976), Toombs (1993) and Svenaeus (2000).  

 
Findings 
The findings are presented in two studies: the experience of being old and liv-
ing with multimorbidity in ordinary housing (I) and the experience of being 
old and living with multimorbidity in nursing homes (II). The empirical stud-
ies have been thematised with the very essential meanings from the empirical 
studies. 
 
The experience of being old and living with multimorbidity in ordi-
nary housing 
The essential meaning of being old and living with multimorbidity in ordinary 
housing can be described as a struggle to maintain identity in a life situation 
that changes. Multimorbidity and aging pose existential barriers at the same 
time as the possibility of living an independent life and being oneself is hin-
dered. Ordinary housing is experienced as a place where the elderly can be 
themselves, and a place that is associated with independence. On the other 
hand, multimorbidity threatens the possibility of continuing to live in their own 
homes, as does the failure of others to meet the elderly as unique individuals.  

Ageing and multimorbidity are understood as the struggle of the fragile 
body to maintain and, where relevant, to regain the ability to manage daily life. 
Physical inconveniences cause insecurity when experiencing a sign of a new dis-
ease or deterioration of an existing disease. Frailty changes the relationships be-
tween older people and others, and their relationship with the world. A deep 
connection with others who know the individual is important, since such a 
connection allows the older persons to be themselves. A sense of belonging is 
important and overshadows the suffering that comes with disease. 
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A person’s identity is intertwined with the experience of the past, present 
and future. This identity expresses itself as a struggle to be oneself, but the ex-
pression of identity changes when people consider a future that involves aging 
and multimorbidity. Ageing and the development of a frail body change the 
expectations of life, and life becomes focussed on the present. The threat posed 
by the future is not primarily experienced as a threat of death, but a threat of 
losing independence, dignity, the sense of coherence and of belonging with 
others. The experience of being old and living with multimorbidity involves 
uncertainty of when and how one’s life will end. This can be experienced as res-
ignation, or it can bring a sense of relief that makes life more unconditioned. 

 
I have extracted the following constituents from the data to describe the experi-
ence of being elderly with multimorbidity in ordinary housing: living with a 
fragile body, struggling for identity and independence, living at home and be-
ing oneself, needing help and support, and needing coherence.  
 

Living with a fragile body 
Living with a fragile, weak, and unreliable body means rapid changes in life and 
health. Older people with many different diseases experience that these diseases 
have a profound effect on daily life and wellbeing.  

 
Struggling for identity and independence 
The elderly must struggle for independence from the limitations posed by their 
bodies and by other people, such as home care services and relatives. Older 
people feel independent even when they need help from others but can partici-
pate in decisions concerning their daily life. 

 
I do everything by myself. When I shop for groceries, I do every-
thing – well, I take a taxi and the caregiver meets me at the su-
permarket. She helps me but I do the shopping, she helps me 
fetch things and then put things in the right place when I get 
back home.  

 
Living at home and being oneself 
Living in one’s own home can be experienced as providing wellbeing, inde-
pendence and, in some sense, freedom, but it can also be experienced as dis-
comfort, insecurity and possibly entrapment. The older express a strong desire 
to continue living in their homes despite the difficulties mentioned. The well-
being that they experience from the sense of coherence in their homes out-
weighs the discomfort that follows with the housing facilities. They feel free to 
do what they want, but are hindered by a dependence on staff and relatives.  
 

I feel more free at home, but trapped; even though I can do as I 
please.  
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Needing help and support 
Older people who receive help and support can focus on themselves and their 
wellbeing. A lack of76 help and support impairs77 the feeling that a person be-
longs with their family and leads to a feeling of abandonment. Deficiencies in 
the home-help services create uncertainty that overshadows the uncertainty that 
arises from the older’s diseases.  
 

I don’t think about the diseases now when I’m this sick // I feel 
more offended by not knowing who will come and when they 
come //.  

 
Needing coherence 
Older people who experience coherence that is meaningful experience a sense 
of belonging and a feeling of solidarity with others, which can express itself as a 
feeling of wellbeing and security. Older people who do not have such experi-
ences are lonely. Relationships with caregivers are important for experiencing 
coherence, and this is more difficult to reach with unfamiliar caregivers. “We 
talk like old friends when they come to help me, because after few years you get 
close to each other.” 
 
The experience of being old and living with multimorbidity in nurs-
ing homes 
The essential meaning of being old and living with multimorbidity in nursing 
homes can be described as striving for independence which brings with it a zest 
for life and a feeling of security. The patient’s degree of independence can 
change due to the fragile health situation, and is characterized by the experi-
ence of not being a burden for the busy caregivers and relatives. Independence 
can become insecurity, vulnerability and helplessness. The losses arising from 
ageing and multimorbidity mean that the body and life are characterized by 
frailty and unreliability, the latter may affect the past, present and future. 

Existential thoughts about one’s own death and the death of others may 
arise when living in a nursing home. The older experience vulnerability, and 
long for a “good” death, where the term “good” is used to describe a dignified 
death and the absence of suffering.  

Older people who live in nursing homes may be forced into social relation-
ships that are difficult to establish. Such relationships encompass not only the 
caregivers but also other residents, who may be too sick to talk to. Older people 
in nursing homes can experience trust and more independence, because of the 
service that is provided. At the same time, lack of this service can give rise to 
insecurity and dependence. The relationship with the caregivers is created from 

––––––––– 
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the older people’s dependence and places demands on both the older and the 
staff. Even though the caregivers are nice and helpful, a caring stance that con-
siders the older people’s individual needs may be lacking. Routines that could 
strengthen the independence of the individual are in this context experienced as 
obstacles.  

I have extracted the following constituents from the data to describe the ex-
perience of being older with multimorbidity and living in a nursing home: liv-
ing with a fragile body, a life governed by routines and financial restrictions, 
striving for independence, living with changed social relationships, and living in 
the presence of death. 

 
Living with a fragile body 
Older people experience changes in bodily functions such as an increase in fa-
tigue, an increase in pain, and decline of hearing and vision. Poor health also 
causes rapid changes in daily life. One participant described this experience as 
“it feels that my body no longer belongs to me. 
 
A life governed by routines and financial restrictions 
Routines prevent older people carrying out their chosen activities according to 
their own desires. These come in second place, and the problem may be exac-
erbated when caregivers are not sensitive to individual needs. The interviewees 
related that they were not allowed to decide about daily activities.  
 

I like it here. Everybody is so nice and helpful, but they like to 
call the shots here. That the windows should be opened at night, 
so I ask them “Who lives here? You say that I live here, but I’m 
not allowed make my own decisions. 

 
The older people experience that financial restrictions lead to a shortage of 
caregivers, and this is experienced as insecurity and vulnerability. 
 
Striving for independence 
Independence is experienced as security and the possibility of being oneself. 
The older do not want to be a burden on caregivers and relatives. Striving for 
independence, however, runs the risk of leading to being abandoned.  
 
Living with changed social relationships  
Older people may have difficulties in establishing relationships with caregivers 
and with other residents. This leads to a demand for more entertainment from 
the caregivers. Residents experience that: Everybody here is nice but we do not see 
each other, you know – nobody here visits each other.  
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Living in the presence of death 
Multimorbidity that is experienced as suffering can produce a longing that life 
should come to an end in the older. Feelings of being insignificant, being a 
burden to others, or not being able to perform meaningful activities can also 
produce a longing for death. 
 
The themes of essential meaning that I have extracted from the empirical stud-
ies suggest that the experiences of frailty and loneliness differ more between 
those living in ordinary housing and in nursing homes than the experiences of 
trust and independence differ. 

 
Deepened philosophical excursion 
The philosophical excursion is the result of a more profound understanding of 
the thematization, empirical results from the studies and philosophical text. 
Together with text of existential philosophers such as Heidegger, Gadamer, 
Toombs, Svenaeus and de Beauvoir, I present the following research conclu-
sions. Older people with multimorbidity experience their lives as an ability to 
manage their daily lives and not as an absence of disease symptoms. A person is 
“just” sick, independently of the objective quantity of diseases he or she may 
suffer from. Health and wellbeing are produced from the ability to live in exis-
tential coherence. 

Manageable daily lives encourage existential coherence, and this process 
should be enabled by the health and social care services for older people. Exis-
tential coherence can be encouraged by, for example, continuity among the 
caregivers and by allowing older people retain their habits. A balance between 
necessary routines and individual habits can promote the experience of health 
and wellbeing. The older peoples’ life situation shows a reduced understanding 
of them and instead shows a life-world divided in different problems as seen by 
specialists.  

Independence is a symbol for life and a support of existential coherence that 
can show itself as the experience of trust. Striving for independence is the older 
people’s answer to the changes in life that follow with old age and multimor-
bidity. Independence shows itself as the ability to be oneself, experience dig-
nity, self-respect and a zest for life. The ability to be oneself can counterbalance 
the power that caregivers possess in the caring relationship, and it can support 
older people’s participation. Being oneself means participation, and is in that 
sense an aspect of health. Therefore one aim that the caring sciences must 
adopt is that of helping older people to maintain their identity and existential 
coherence. Care needs to be “health-orientated”. 

An individual’s life story can become of great importance when the future is 
limited by offering a way of handling the situation. The existential situation of 
older people produces a longing for coherence and community while they at the 
same time withdraw from social life and feel abandoned by others. It is impor-
tant to meet older people as individuals and not simply place them with each 
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other without closer consideration: this can reduce existential coherence. Older 
people also need help with creating or expanding their social relationships. 

 
Discussion 
This section discusses methodological considerations, reliability and possible 
future research. The research presented here has shown a variation in the ex-
perience of being old and suffering from multimorbidity. The results can be 
used in various concepts for older people.  

Neither health, old age nor multimorbidity is a phenomenon that occurs in 
isolation. Health and wellbeing lead to existential coherence for older people, 
and thus the findings are discussed in relationship to health and wellbeing. The 
first section discusses health and wellbeing in terms of independence and trust, 
continuity and stability, the coordination of healthcare and services, security 
versus loneliness and, finally, as relationships with others. The second section 
discusses multimorbidity and old age as obstacles and opportunities. It also dis-
cusses multimorbidity as a category and presents some reflections upon geron-
tological caring/nursing. 
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