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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att ur ett livsloppsperspektiv belysa vilka bemästringsstrategier finlandssvenskar i 
åldern 100-103 år har använt från barndomen till ålderdomen. Fokus läggs främst på bemästring av 
svårigheter, men studien tar även fasta på hur man som 100-åring ser på livet idag och på framtiden.  
 
För studien intervjuades tre kvinnor och två män i Finland. En kvalitativ innehållsanalys användes för 
att tolka intervjumaterialet.  
 
Studiens resultat visar att de intervjuade som barn i Finland i början av 1900-talet fick bemästra genom 
att acceptera och vara i ödets händer. I vuxenlivet tog de däremot kontroll över sina liv och vägde ofta 
fördelar mot nackdelar. Idag som 100-åringar vill de behålla kontrollen trots behov av hjälp, men ser 
också tillbaka på och accepterar livet som helhet. Vissa strategier syns även över längre perioder i livet. 
Behovet av socialt stöd är en viktig aspekt, men även individens inställning till livet har stor roll.  
 
Resultatet visar hur viktigt det är att låta till och med 100-åringar behålla sin självbestämmanderätt för 
att själva kunna bemästra svårigheter.  
 
 
Nyckelord: bemästring, livsloppsperspektiv, de allra äldsta, 100-åringar, finlandssvenskar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary 
 
The aim of this study is to show which coping strategies fennoswedish centenarians aged 100-103 have 
used throughout life. The study is conducted from a life course perspective, with focus on coping 
strategies in times of difficulties, but the study also sheds light on how centenarians experience life today 
and what they think of the future. 
 
Three women and two men were interviewed for the study in Finland. A qualitative content analysis was 
done to interpret the data. 
 
The result shows that the interviewed centenarians, as childen in the early 20th century Finland, had to 
cope by accepting and by leaving one’s fate in someone else’s hands. 
 
In adult life, however, the interviewees took control of their lives and often weighed the pros and cons 
to cope with difficulties. Today the centenarians want to maintain control even though they are in need 
of help, but also look back on and accept life as a whole. Some coping strategies are also present over 
longer periods in life, for example the need for social support, as well as the individual attitude. 
 
The result shows the importantance of allowing centenarians to maintain their autonomy in order to 
cope with difficulties. 
 
 
Key words: coping, life course perspective, the oldest old, centenarians, fennoswedes. 
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1. Inledning 

Ett långt liv har eftersträvats av människan sedan urminnes tider. Den äldsta människan i världen är 

hittills en kvinna, fransyskan Jeanne Calment, som var 123 år vid sin bortgång år 1997. I och med den 

höga ålder hon uppnådde har hennes livsinställning fascinerat forskningen. Hon har beskrivits som en 

humoristisk person som tog dagen som den kom och inte klagade. Hon har också karaktäriserats som 

en självständig, aktiv och envis kvinna. (Hagberg & Rennemark, 2010).  

Under de senaste åren har intresset för forskning med 100-åringar ökat, men än så länge omfattar 

relativt få forskningsstudier om livsbemästring (coping) ur ett livsloppsperspektiv de allra äldsta. 

Antalet 100-åringar ökar märkbart i de nordiska länderna och enligt Skytthe et al. (2010) är den 

övervägande delen fortfarande kvinnor, uppskattningsvis fem kvinnor mot en man. I Finland, Sverige, 

Norge och Danmark, har åtminstone en person nått en ålder av 110 år. Ålderdomen är den tid då många 

åldersrelaterade förändringar sker och förmågan att bemästra kan ha avgörande betydelse när det gäller 

att bevara hälsa, välbefinnande och en god livstillfredsställelse (Hagberg & Rennemark, 2010). 

Syftet med denna studie är att utreda vilka bemästringsstrategier 100-åringar har använt under olika 

situationer under hela sitt livslopp från barndom till ålderdom. Dessa strategier kan bland annat handla 

om att acceptera situationer, att anpassa sig till förändringar, att ignorera skeenden eller att ta eller ge 

bort kontroll. 

Största delen av forskningen som gjorts med 100-åringar, och som jag tagit del av, har en kvantitativ 

ansats och härstammar från USA och Europa. Endast ett fåtal omfattar minoriteter. Därmed finner jag 

det angeläget att göra denna livsberättelsestudie, dels ur ett kvalitativt perspektiv, dels med 

finlandssvenska 100-åringar vilka tillhör en minoritet svenskspråkiga på 5,3 % av Finlands befolkning. 

Mig veterligen finns det inte någon forskning om svenskspråkiga 100-åringar vad gäller livserfarenheter 

och bemästring i Finland. För att få en ökad förståelse för livserfarenheter och bemästring är det av stor 

vikt att dessa unika personer själva får berätta om sina liv. Deras livsberättelser ger en viktig insikt i hur 

de allra äldsta i vårt samhälle idag har hanterat svårigheter genom livet och anpassat sig till både små 

och stora förändringar i samhället, familjeliv och personlig utveckling under mer än ett sekel. 

 

2. Bakgrund 

Att uppnå en ålder av 100 år har blivit allt vanligare även i Finland under de senaste decennierna, och 

100-åringarnas andel av befolkningen ökar ständigt. Minoriteten finlandssvenskar som i Hyyppäs 

(2007) studie visat sig höra till de friskaste folken i världen påvisar en vi-anda med därtill hörande tillit 

och samhörighet. Hyyppä (2007) lyfter också fram det täta nätverket av mänskliga relationer och det 

sociala stödets förekomst bland finlandssvenskar. Därför utgör de fem finlandssvenska 

intervjupersonerna som är 100 år och äldre i min studie en intressant grupp att studera med tanke på 

hur de bemästrat svårigheter i ett livsloppsperspektiv, särskilt då Finland under deras sekel utsatts för 

krig och fattigdom och idag är ett land med välfärd. Min tanke är att det finns mycket att lära av 100-

åringars berättelser genom att tillämpa en öppen forskningsansats med kvalitativ metodik och analysera 
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bemästring i ett livslångt perspektiv. Genom att ta vara på deras livsvisdom och erfarenhet genom tiden 

kan man bidra med ny och relevant kunskap för kommande generationer.     

2.1 Åldrandet i ett livsloppsperspektiv - begrepp och teori 

Begreppet livsloppsperspektiv, engelskans ”life course” eller ”life-span”, har de senaste åren fått allt 

större betydelse i gerontologisk forskning. Forskning med livsloppsbegreppet som utgångspunkt har 

ökat märkbart de senaste 25 åren och har till stor del inriktats på enskilda livsfaser och åldrar, ofta 

utifrån en normal livstid, alltså i enlighet med medellivslängden. Enligt Jeppsson Grassman et al. (2011) 

är behovet av att studera det avvikande viktigt. Man borde alltså se på livet även utöver en normal 

medellivslängd. 

Begreppet livslopp har definierats på ett flertal sätt. Enligt Öberg (Öberg i Andersson, 2008) och Elder 

(1999) medför ett livsloppsperspektiv att även åldrandet bäst förstås som en livslång process. Åldrandet 

är mångdimensionellt och ingen åldersperiod blir heller mer betydelsefull än någon annan. Tiden är av 

vikt för perspektivet eftersom alla livserfarenheter, förväntningar inför framtiden, egna motiv och 

begränsningar hos de äldre är av betydelse, likaväl som de historiska och sociala förändringar som 

inträffat under livet. Med hjälp av livsloppsperspektivet kan man urskilja flera grupper av äldre som 

”historiska enheter” med specifika livserfarenheter från tidigare skeden av livet. På detta sätt undviker 

man att se äldre som en homogen grupp (Öberg i Andersson, 2008).  

Elder (1994, 1999) och Giele och Elder (1998), vilka hör till livsloppsforskningens föregångare, har 

påvisat att ett flertal faktorer inverkar på hur människans liv gestaltar sig. Enligt dem bygger 

livsloppsperspektivet på flera principer. Principen om historisk tid och plats står för att människans 

förankring i historien, eller till vilken kohort eller vilket släktled hon tillhör, inverkar på hur hon åldras, 

och individuella livslopp återspeglar olika historiska tider. Principen om förutsägbarhet eller ”timing” i 

livet innebär möjligheten att förbereda sig för kommande livsövergångar eller vändpunkter. En 

vändpunkt som däremot uppkommer oförväntat och plötsligt, som till exempel en kris, kan förändra 

livsloppet och framföra nya krav på bemästring samt inverka på livet i framtiden. 

I livsloppsperspektivet finns få principer som är så betydelsefulla som människors beroende av 

varandra. Begreppet sammanflätade liv innebär att varje människas liv både påverkar och påverkas av 

det sociala nätverket samt av släktingar och vänner under hela livsloppet. I Finland kunde en barndom 

under andra världskriget innebära en hård tillvaro som även ansträngde föräldrarna. Av central 

betydelse är även människans egen förmåga att handla och skapa sitt liv (agency). Människan bidrar till 

sin livsgestaltning genom egna val, beslut och åtgärder och fungerar som ”aktör” i sitt liv (Elder, 1994, 

Elder, 1999).  

Den enskilda människans betydelse som ”aktör” vid utformandet av sitt eget livslopp har även 

poängterats av andra forskare (Ferraro 2001, Giarrusso, Mabry & Bengtson 2001). De framför till och 

med en kritik mot att livsloppsforskningen till en del förbisett människans egna möjligheter, eftersom 

man oftare noterat historiska omständigheter utom människans kontroll. Enligt dem lyfter man idag ur 

ett teoretiskt perspektiv i högre grad fram människans egen förmåga att påverka sitt liv trots inverkan 
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av sociala och historiska omständigheter. Människan kan till exempel välja en miljö som inverkar på hur 

hennes liv i ett senare skede kommer att formas. Forskning påvisar även att människor som är 65 år och 

äldre har ett större behov att påverka sina liv. 

Samhällets förväntningar syftar på åldersnormer med tillhörande roller och på åldersspecifika 

antaganden. Dessa normativa förväntningar identifierar lämpliga tidpunkter för olika övergångar som 

till exempel att gå i pension. De roller som var aktuella hos gårdagens äldre behöver inte vara desamma 

hos äldre människor idag. Mycket talar även för att den kronologiska åldern blir mer oväsentlig för olika 

livsövergångar och intressanta frågor för vidare forskning handlar om var och när man kan se tendenser 

mot åldersintegrering respektive åldersdifferentiering (Öberg i Andersson, 2008). Dylika förändringar 

kan även påverka livsloppsperspektivet. 

2.2 Begrepp och teoretiska perspektiv inom bemästring  

Begreppet bemästring härstammar från engelskans coping och står för olika sätt att hantera påfrestning 

och stress. Begreppet fick sitt genombrott år 1966 då Richard Lazarus med sin teori om stress ansåg att 

den personliga tolkningen av en stressfylld händelse hade större betydelse än själva händelsen i sig. 

Enligt honom är det människans upplevelse av hot, förlust eller utmaning, tillsammans med den tilltro 

hon upplever sig ha till att bemästra situationen, som bestämmer hur hon hanterar den.  

Begreppet bemästring har av Lazarus och Folkman (1984) definierats som ”ständigt skiftande kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika utifrån eller inifrån kommande krav som 

uppfattas som krävande eller överskridande personens resurser” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141). 

Enligt Lazarus och Lazarus (2006) utgör probleminriktad och emotionellt inriktad bemästring de två 

viktigaste strategierna. Probleminriktad bemästring handlar om att hitta lösningar till att förändra en 

situation eller att väga för- och nackdelar mot varandra. Den emotionellt inriktade bemästringens syfte 

är att minska emotionell stress.  

Teorin, locus of control, handlar om vem man tillskriver kontrollen när man har problem. Enligt Rotter 

(1975), som etablerat begreppet, upplever människor med en intern kontrolluppfattning sig ha förmåga 

att själva utöva inflytande över sin situation medan människor med en extern kontrolluppfattning 

upplever att andra, som till exempel anhöriga eller ödet har kontroll över situationen. 

En framgångsrik bemästringsstrategi eller teori, för åldrandets karaktäristiska fysiska, psykiska och 

sociala förluster, har beskrivits av Baltes och Baltes (1990) under benämningen ”selektiv optimering 

med kompensation”. Strategin kan också ses som en anpassningsprocess som försiggår livet igenom. 

Selektiviteten innebär att man begränsar sitt engagemang på grund av nedsatt funktionsförmåga till det 

som ger bäst tillfredsställelse och personlig kontroll. Optimering betyder att man försöker bibehålla eller 

förbättra sitt engagemang inom ett betydelsefullt livsområde. Kompensation ger uttryck för att en 

begränsning i en förmåga kompenseras med någon annan som till exempel att försöka ta i användning 

en ny minnesstrategi eller ett tekniskt hjälpmedel för ett hörselhandikapp. Denna anpassningsprocess 

innebär enligt Baltes & Baltes (1990) också för de flesta människor ett bra åldrande.                 
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Begreppet meningsfullhet har behandlats av Frankl (2006) som den starkaste psykiska drivkraften när 

det gäller att hantera svåra situationer. Enligt honom måste människan finna en mening i sin existens. 

Om livet har en mening kan även lidandet ha en mening. Han citerar Friedrich Nietzsche för att belysa 

detta med orden ” He who has a why to live for can bear almost any how” (s. 104). Begreppet hopp är 

i Frankls teori förknippat med människans förmåga att leva ett meningsfullt liv och redan en liten mängd 

hopp kan vara till hjälp vid utmaningar och svårigheter.          

Teorier om det sociala stödets samt sociala nätverkets stressreducerande och trygghetsskapande effekt 

har bland annat diskuterats av Krause & Keith (1989).  Ett välfungerande socialt nätverk kan utnyttjas 

som en bemästringsresurs. Vetskapen om att det finns medmänniskor som bryr sig om en skyddar mot 

stress vid påfrestningar. Om svårigheter minskar känslan av personlig kontroll över tillvaron så kan ett 

kvalitativt stöd enligt Krause & Keith (1989) bidra till att öka känslan av personlig kontroll och fungera 

som bemästringsresurs.   

2.3 100-åringar och bemästring - forskningsöversikt  

Största delen av den forskning som gjorts med 100-åringar har utgått från ett kvantitativt perspektiv 

(Darviri et al., 2009). En stor del av forskningen har fokuserat på hälsa och livslängd med 

motsägelsefulla resultat som att 100-åringar är sjuka och svaga (Andersen-Ranberg et al. 2001) eller att 

100-åringar kan ha en relativt god hälsa, vara självständiga och socialt aktiva (Koch et al., 2010, Poon et 

al., 2010, Stathakos et al., 2005). Däremot finns mindre kunskap om hur 100-åringar hanterar 

motgångar i relation till bland annat ohälsa (Martin et al., 2001). Denna översikt ger en presentation av 

först kvantitativa och därefter kvalitativa forskningsresultat, och avslutas med resultat från 

livsberättelseorienterade intervjustudier med 100-åringar. 

I kvantitativ forskning har man fokuserat mycket på inställning och personlighet hos 100-åringar. 

Utifrån ett flertal studier beskriver Perls & Silver (1999) 100-åringar som ”stressresistenta 

personligheter” eftersom de inte har undvikit stress utan snarare hanterar motgångar effektivt och 

ändamålsenligt med hjälp av bland annat selektiv optimering med kompensation. 100-åringar har till 

och med klarat sig genom depressioner eller symptom på depressioner bättre, och med lindrigare fysiska 

och psykiska konsekvenser, än andra människor som inte uppnått lika hög ålder. Perls & Silver antyder 

att stresshantering kan vara en mycket viktig nyckel till att uppnå hög ålder, viktigare än vad man påstått 

i tidigare forskning. 100-åringarnas utmärkande anpassningsförmåga beskrivs som en önskan av 

kontroll och inflytande (intern locus of control) över situationen. 100-åringars anpassningsförmåga lyfts 

också upp av Motta et al. (2005).  I de fall där 100-åringar lyckas upprätthålla meningsfulla aktiviteter 

även till hög ålder möjliggörs det enbart av en förändrad inställning i enlighet med teorin om selektiv 

optimering med kompensation. Freund & Baltes (1998), å sin sida, påvisar att tillfredsställelsen med att 

åldras ökar i enlighet med hur mycket man bemästrar i relation till selektiv optimering med 

kompensation. 

I den så kallade Georgiastudien, vilken gjorts i flera faser, påvisade Martin (2002) att de 100-åriga 

deltagarna hade en robust personlighet och en inre styrka, vilket utgör viktiga resurser vid anpassning 

eller bemästring av vardagliga problem sent i livet. Nyare resultat från samma studie (Martin et al. 2006) 
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visar att studiens 100-åringar inte har en neurotisk fallenhet, en fientlig inställning eller är särskilt 

sårbara, utan utåtvända och kunniga. I en senare studie påvisar Martin et al. (2011) att de studerade 

100-åringarna har en religiös tro och ett socialt stöd som är positivt relaterade till att anpassa sig 

optimalt sent i livet. Liknande resultat har erhållits av Samuelsson et al. (1997), som beskriver 100-

åringar som emotionellt stabila, ansvarsfulla och med en förmåga att klara sig själva, av Perls & Silver 

(1999), som framställer dem som icke sårbara eller ångestfyllda, samt av Hagberg et al. (2001) som 

beskriver dem som i hög grad anpassningsbara inför åldrandet genom hela livsloppet. 

Förutom personlighetens betydelse har Martin et al. (2001) samt Rott (1999) i sina studier påvisat att 

100-åringar väljer kognitiv bemästring framom beteendemässig när hälsan sviktar. Enligt Rott (1999) 

använder sig de allra äldsta till och med i slutet av livsloppet av en mångfald psykologiska processer för 

att bemästra stress och hantera olika situationer. Forskning av Buono et al. (1998) och Jopp och Rott 

(2006) lyfter fram att 100-åringar trots sin extremt höga ålder kan ha en psykologisk 

återhämtningsförmåga i form av tro på egen kraft, en känsla av kontroll (locus of control) och en 

optimistisk livssyn. Resultat av Baltes & Smith (2003) tyder på en ökning i psykologisk nedgång som 

kännetecknas som avsaknad av identitet, värdighet samt känsla av kontroll hos de allra äldsta. 

Ett flertal kvantitativa studier betonar religionens betydelse som en ökad anpassning till sjukdom eller 

som en trygghet inför döden (Bishop et al., 2007, Buono et al., 1998, Martin et al., 2001, Martin et al., 

2011, Perls & Silver, 1999) samt det sociala stödets positiva betydelse i relation till bemästring (Buono 

et al., 1998, Perls & Silver, 1999, Martin et al., 2011, Rott, 1999, Jopp & Rott, 2006). Enligt Crowther et 

al. (2002) kan en positiv andlighet minska känslan av att förlora kontrollen (locus of control) och den 

hjälplöshet som funktionsnedsättning i hög ålder i allmänhet för med sig. 

Kvalitativ forskning finns i betydligt mindre omfattning när det gäller 100-åringar. De fåtal studier som 

finns kan ses som komplement till de kvantitativa studierna. En kvalitativ studie av Archer et al. (2005) 

påvisar exempelvis att en djup religiös tro fungerar som buffert vid stressfyllda händelser, har betydelse 

för framgångsrik bemästring samt kan relateras till belåtenhet med livet. Med hjälp av begreppet locus 

of control har Wilken et al. (2002) i en kvalitativ studie lyft fram att den bästa bemästringsstrategin hos 

de allra äldsta är en integrerad kontrolluppfattning av såväl interna som externa strategier trots att en 

intern kontrolluppfattning i allmänhet tyder på en ökad förmåga att bemästra stress. Forskning av 

Darviri et al. (2009) visar att 100-åringar kan vara mer selektiva när de umgås med andra människor 

och att de dessutom under hela livsloppet aktivt undvikit och även för närvarande undviker konflikter. 

100-åringarna använder sig av ett flertal bemästringsstrategier vilka blir mer kognitiva i takt med att 

funktionsförmågan försämras. Detta överensstämmer med resultat inom kvantitativ forskning enligt 

Rott (1999). Gemensamt för både den kvantitativa och den kvalitativa forskning jag bekantat mig med 

är att få studier överhuvudtaget visar på negativa resultat kring bemästring hos de allra äldsta.  

Livsberättelseorienterade intervjustudier med 100-åringar är också få, men återger en positiv bild av 

åldrandet (Koch et al., 2007, Koch et al., 2010, Hutnik et al., 2012). Livsberättelserna tyder på en god 

återhämtningsförmåga efter kriser och sjukdom, en stark självkänsla, en känsla av kontroll (locus of 

control), sinne för humor och en djup religiös tro (Koch et al., 2007). I studien beskrivs 100-åringar 

även ha en förmåga att bemästra stress genom att betrakta svårigheter och förluster som en del av livet. 
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Det synliggörs genom kommentarer som ”never give up”, ”accept whatever life brings” och ”you’ve just 

got to cope with it” från intervjuerna (Koch et al., 2010). Umgänge med andra människor gav mening i 

livet och stöd av anhöriga och vänner hade stark positiv effekt på hur man lyckats hantera svåra 

livssituationer eller anpassa sig till förändringar (Koch et al., 2007, Koch et al., 2010). Enligt Hutnik et 

al. (2012) kännetecknas livsberättelser med uttryck som ”just get on with it” eller ”just accept what 

comes”. Stöd av konkreta andra eller en abstrakt annan såsom Gud var av betydelse. Genom livet hade 

såväl kvinnorna som männen det bästa stödet av sin maka eller make. Könsskillnader vad gäller socialt 

stöd har ändå framkommit i kvantitativ forskning av Krause och Keith (1989). De har påvisat att kvinnor 

har mera intensiva nätverkskontakter samt använder sitt sociala stöd i större utsträckning än män under 

livsloppet som helhet. 

2.4 Finland under det senaste århundradet   

För att förstå den sociala kontext som påverkat mina intervjupersoner, finlandssvenska 100-åringar, 

under deras livslopp följer här en kort inblick i vad som hänt i Finland och påverkat vardagen sedan 

tidigt 1900-tal. Dagens 100-åringar i Finland har upplevt nästan hela 1900-talet. Århundradet har 

inneburit många stora processer och vändpunkter i landets historia. Åldrandet och dess förutsättningar 

samt samhället har förändrats markant sedan den barndom och uppväxttid som dessa 100-åringar 

upplevde. Dagens statliga omsorg, ökade medicinska kunskap, tekniska uppfinningar, snabba 

kommunikationer och ekonomiska välstånd kan inte ens jämföras med 100-åringarnas uppväxttid. I 

början av 1900-talet kunde man inte ens förvänta sig att någon skulle uppnå en ålder av 100 år. Den 

finländska befolkningens åldersstruktur har förändrats markant från att i början av 1910-talet främst 

bestå av människor under 30 år till att i slutet av 1900-talet ha den klart största gruppen människor i 

åldern 40-50 år (Meinander, 2006). 

Historiska händelser av stor betydelse i Finland är inbördeskriget 1918, vinterkriget 1939-1940 samt 

fortsättningskriget 1941-1944 där drygt 80 000 män stupade i de två sistnämnda krigen och 50 000 blev 

krigsinvalider. Kvinnor, barn och gamla fick hjälpas åt för att klara vardagen under och efter kriget. Över 

160 000 kvinnor arbetade som så kallade ”lottor” inom försvarets underhåll men var även tvungna att 

ta över andra arbetsuppgifter eftersom männen var vid fronten. Bostadsbrist, livsmedelsbrist samt 

ekonomiska problem hörde till vardagsbilden. När livsmedelsbristen och krigshotet var som störst tog 

Sverige hand om tusentals små barn. Under åren 1939-1946 bodde 60 000 barn i fosterhem i Sverige 

(Meinander, 2006). 

Efterkrigsåren bestod av en kostnadskrävande återuppbyggnad av landet och redan under 1950-talet 

fanns det arbetskapacitet och kapital till hands. Finland återhämtade sig bra och förblev självständigt. 

Slutet av 1940-talet förknippas allmänt med en uppgång i nativiteten och denna uppgång ersatte inom 

några år krigsårens bortfall i folkmängden med drygt 330 000 personer under åren 1941-1950. Den 

stigande välfärden grundade sig på ett obligatoriskt socialförsäkringssystem, en märkbar ökning av 

samhällets social- och hälsovårdstjänster samt en omfattande omstrukturering av utbildningssystemet. 

Den första folkpensionslagen trädde i kraft redan år 1939 men på grund av kriget räckte det ända till år 

1957 innan folkpension började betalas ut. Många ålderstigna kvinnor, speciellt på landsbygden, fick då 
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för första gången egna pengar. Finland hör även till de första länderna i Europa där kvinnorna fick 

rösträtt. Rösträtten infördes år 1906 (Meinander, 2006). 

Förutom folkpension började man betala ut de första invalidpensionerna från år 1942, barnbidrag från 

år 1948 samt en månads moderskapspenning från mitten av 1960-talet som därefter stegvis förlängts. 

Mest av allt förändrades kvinnornas vardagssysslor eftersom landets sociala tjänster hade förbättrats 

och kvinnornas utbildningsnivå lyfts till samma nivå som männens. Mellan år 1960 och 1980 

fördubblades antalet familjemödrar i förvärvsarbete. Lagen om dagvård från år 1973, med möjlighet till 

kommunalt bekostade dagvårdsplatser, har senare märkbart underlättat kvinnors möjlighet till 

förvärvsarbete (Meinander, 2006).   

År 1964 infördes en obligatorisk sjukförsäkring som garanterade vård åt alla och som ytterligare år 1972 

kompletterades med en folkhälsolag som innebar att kommunerna var skyldiga att grunda egna 

hälsostationer. Detta förbättrade märkbart den profylaktiska medicinen. Den förbättrade sjukvården 

sänkte mortaliteten och i slutet av 1960-talet hade man i Finland nått samma låga spädbarnsdödlighet 

som i Sverige och Norge (cirka 10 promille) och år 1982 kunde man i Finland påvisa världens lägsta 

mortalitet beträffande spädbarn (6,0 promille). Situationen var en annan när det gällde den 

genomsnittliga mortaliteten för män i övre medelåldern. Östra och norra Finland hade en klart högre 

mortalitet bland män än övriga västliga industriländer fram till 1990-talet. Fenomenet är intressant 

eftersom kvinnors beräknade livslängd har varit jämförbar med livslängden av samma kön i Europa 

sedan slutet av 1980-talet (Meinander 1999, Meinander 2006).     

2.5 Minoriteten svenskspråkiga 100-åringar i Finland 

Ur demografisk och social synpunkt är den svenskspråkiga befolkningen i Finland mycket intressant. 

Finlandssvenskarna lever friskare och längre än den finska majoritetsbefolkningen. De bor i Finlands 

västra, sydvästra och södra kusttrakter och får ofta benämningen ”kustfolksfenomenet” för sitt 

välmående (Hyyppä, 2007). Detta fenomen har väckt internationellt intresse eftersom skillnaden i 

dödlighet synts i befolkningsstatistik från och med 1930-talet men har bortförklarats med klichén om 

”svensktalande bättre folk” (Hyyppä, 2007). Man skiljer vanligen inte heller ut dem i landets 

befolkningsstatistik eftersom Finland officiellt är ett tvåspråkigt land. En annan intressant aspekt är att 

finlandssvenskarna dessutom hör till dem som lever längst i hela världen. Det är intressant eftersom 

minoriteter globalt sätt mår sämre (Hyyppä, 2007, Hyyppä i Surakka & Hyyppä, 2012). 

Trots att finlandssvenskarna sticker ut i livslängd har de åtminstone inte än så länge diskuterats tillhöra 

de så kallade blå zonerna. Ennart (2013) beskriver de fem blå zoner där människor genom sin livsstil 

lever längst i världen. Min fascination för bemästring hos specifikt finlandssvenskar som är 100 år och 

äldre handlar delvis om huruvida de utgör en egen blå zon. År 2011 då min studie gjordes fanns det 664 

personer som var 100 år eller äldre i Finland. Av dessa utgjorde antalet svenskspråkiga 89 personer, 

varav 82 var kvinnor och 7 män (Statistikcentralen, 2012). Vid utgången av 2016 var det totala antalet 

815, varav 113 var svenskspråkiga. Av dem var 101 kvinnor och 12 män (Statistikcentralen, 2017a). Av 

100-åringarna var därmed 15,4 procent finlandssvenskar år 2011 och 13,9 procent år 2016.  Dessa siffror 

kan jämföras med att finlandssvenskarna idag utgör 5,3 procent av Finlands totala befolkning. Detta ger 
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ytterligare belägg för att finlandssvenskarna skulle utgöra en egen blå zon, åtminstone i förhållande till 

den övriga finländska befolkningen. 

I vissa områden är förhållandena ännu mer märkbara. Enbart i Österbotten, i västra Finland, fanns det 

år 2000 fem gånger fler svenskspråkiga 100-åringar (per 100 000 invånare) än motsvarande 

finskspråkiga. Ärftligheten anses dessutom ha en obetydlig roll för kustfolkets hälsa men däremot visar 

den svenskspråkiga minoritetsgruppen sig ha ett rikt socialt nätverk i jämförelse med den finskspråkiga 

majoriteten (Hyyppä, 2007, Hyyppä i Surakka & Hyyppä, 2012). 

Som ett tillägg till siffrorna för enbart den svenskspråkiga befolkningen, kan nämnas att av de totalt 815 

finländarna som vid utgången av 2016 fyllt 100 år eller mer var 680 kvinnor och 135 män. Där är 

fördelningen alltså liknande som för enbart de svenskspråkiga (Statistikcentralen, 2017a). För det totala 

antalet 100-åringar eller äldre förväntas också en rejäl ökning. År 2060 beräknar man att det i Finland 

finns 10 334 personer som är 100 år eller äldre. Dagens siffror om antalet 100-åringar i Finland kan 

också jämföras med statistik från 1990 då det levde endast 157 personer som fyllt 100 år i Finland. 

Medellivslängden för dem som föds i Finland i dag ligger på 84,1 år för kvinnor och 78,5 år för män 

(Statistikcentralen, 2017b). 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ur ett livsloppsperspektiv belysa vilka bemästringsstrategier som har 

använts av finlandssvenskar som är 100 år och äldre under olika tidpunkter i sina liv fram tills idag. 

Särskilt fokus läggs på hur de bemästrat eventuella svårigheter genom livet, men studien tar också fasta 

på hur intervjupersonerna ser på livet idag och på sin framtid. 

Den huvudsakliga frågeställningen är: vilka bemästringsstrategier har de 100-103-åriga informanterna 

använt genom livet och använder ännu idag? 

 

4. Metod 

Metoden i denna uppsats har valts utifrån mina teoretiska utgångspunkter om bemästring och 

livsloppsperspektivet. I och med att studien omfattar dels en materialinsamling, dels en analys av det 

materialet, används två metoder som kompletterar varandra. Livsberättelsen fungerar som min 

huvudsakliga metod i både förhållningssättet till vad som studeras (materialet utifrån intervjuerna) och 

till hur jag ser på bemästring som en process livet igenom. Själva analysmetoden går därtill in på en 

kvalitativ analys. 

4.1 Livsberättelsen – ett grundläggande behov och en vetenskaplig metod  

Att berätta och ha någon som lyssnar utgör ett grundläggande mänskligt behov livet igenom. Detta 

faktum har poängterats av ett flertal forskare (Kenyon & Randall, 1997, Ruth, 1994, Öberg, 1997) och 
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står därmed som en grundpelare i min studie. Genom att lyssna på och tolka äldre människors 

livsberättelser, med upplevda och meningsskapande aspekter, ökar såväl förståelsen för som kunskapen 

om hur dessa människor levt sina liv och anpassat sig i olika sammanhang. Den biografiska forskningen, 

även kallad narrativ forskning, har sina rötter i den så kallade Chicagoskolan som varit känd sedan 1920-

talet (Kenyon & Randall, 1997, Ruth, 1994, Öberg, 1997). Därifrån har även livsberättelsen som metod 

vuxit fram. Valet av livsberättelser i min studie grundar sig på att 100-åringarna själva ska få berätta om 

sina livserfarenheter ur ett livsloppsperspektiv. Redan att få berätta sin livshistoria är betydelsefullt för 

de äldre. Därtill utgår jag från att möjligheten att se tillbaka på speciellt meningsfulla och krävande 

episoder i livet, bland annat de episoder som krävt bemästring, kan vara av stor betydelse för hur de ser 

på livet, och bemästrar, idag.  

Inom gerontologin fick forskning med utgångspunkt i narrativa metoder sitt genomslag under 1980-

talet (Ruth & Kenyon i Birren et al., 1996). Ett exempel är Kaufmans (1986) bok ”The Ageless Self”, 

fortfarande av intresse. Den lyfter fram att självet hos den gamla människan inte åldras jämsides med 

kroppen. Ett ytterligare perspektiv (Ruth & Kenyon i Birren et al., 1996 s.1) lyfter upp hur kunskap om 

åldrandet inte enbart består av objektiva fakta utan även av subjektiva upplevelser vilket Ruth och 

Kenyon betonat med orden ”The ”inside” of aging has largely been forgotten”. Detta är en utgångspunkt 

även i min studie. 

Enligt Kenyon i Birren et al. (1996), Kenyon & Randall (1999) och Öberg (1997) fokuserar narrativ 

gerontologi på ett inifrånperspektiv på åldrandet. Det narrativa innefattar tanken att människor inte 

bara har livsberättelser utan också är berättelser som kan ge värdefull ny kunskap om åldrandets 

”insida”. Eftersom livsberättelser kommer till i olika sammanhang utgör människor dessutom delar av 

varandras berättelser och blir i en viss mening många berättelser som kan beskrivas som ”vi” och inte 

”jag”. Enligt Kenyon i Birren et al. (1996), Kenyon & Randall (1999) och Öberg (1997) har den biografiska 

forskningen bidragit med ny förståelse om åldrandet som process, men även om åldrandet som en del 

av hela livsloppet. Likaså har forskningen uppmärksammat den stora variationsrikedom som 

förekommer i äldre människors erfarenheter. Denna variationsrikedom och hur livet kan flätas ihop 

människor emellan strävar jag även efter att hitta i mitt material genom valet av livsberättelsen som 

metod, och sålunda förstå omvärlden utifrån 100-åringars perspektiv.  

Även om jag i min studie använder livsberättelsen finns det flera begrepp och metoder för att nå 

berättelsen om människors liv. Exempelvis biografi innebär att skriva liv, och likartade begrepp som 

livsberättelse och livshistoria kan användas både som synonymer och separata begrepp. Öberg (1997) 

hänvisar till Bertaux som definierar livsberättelse (life-story) som en persons egen berättelse om sig 

själv, medan livshistoria (life history) innebär att berättelsen är kompletterad med andra källor. En 

livsberättelse är enligt Öberg (1997) en människans egen berättelse där hon berättar det hon vill eller 

inte vill om sig själv och sitt liv.  

I och med att livsberättelsen, förutom en bild av vem människan är som person och varför hon blivit den 

hon är, även ger en bild av samhälleliga förändringar och kulturen där hon levt, lämpar sig denna metod 

mycket väl för min studie. Livsberättelsen är betydelsefull då man vill få en helhetsförståelse för det 

mänskliga livet. Syftet med livsberättelsen är att integrera delar till en helhet så att berättelsen får en 
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form. Atkinsons mera omfattande definition av livsberättelsen lyder ”A life story is the story a person 

chooses to tell about the life he or she has lived, told as completely and honestly as possible, what is 

remembered  of it, and what the teller wants others to know of it, usually as a result of a guided 

interview by another” (Atkinson, 1998, s. 8). Livsberättelsen innebär alltså inte en objektiv sanning. 

Medvetna val och minnet påverkan berättelsen. 

Enligt Kenyon (Kenyon i Birren et al., 1996) bör en livsberättelse till en viss grad vara autentisk, med 

tillgång till subjektiva upplevelser, där autenticiteten framhåller att man ”blir” sin livshistoria istället för 

att ”ha” den. En livsberättelse som är meningsfull och verklig är inte bara skapad utan förstådd. För att 

berättelsen ska bli meningsfull bör den innehålla en viss kronologi eller tidsbundenhet, det vill säga med 

en början, ett händelseförlopp och till sist ett slut. Livsberättelsen kännetecknas av ett urval minnen av 

hur man levt eller borde ha levt, samt av vändpunkter, livsstress med mera (Kenyon i Birren et al., 1996, 

Öberg, 1997). Därtill kan även tiden och tidsandan sätta gränser för vad och hur fritt man kan berätta 

om livet (Kenyon & Randall, 1997). Allt detta är utgångspunkter både i min intervjumetod och i min 

läsning av materialet. 

Trots att livsberättelsen oftast fokuserar på en persons liv som helhet så kan den aldrig förstås 

fullständigt och fortsätter dessutom utom den enskilda personens förståelse. Det påpekar Ruth och 

Kenyon med följande citat ”One could say that death brings an end to a life but not to a lifestory, which 

continues on in other persons or in a culture” (Kenyon i Birren et al., 1996, s. 26). Detta måste man 

beakta då man använder livsberättelsen som metod. En annan faktor är att varje människa är unik 

(Kenyon i Birren et al., 1996, s.26). Öberg (1997) pratar därtill om ”svarta fält” som innebär att 

berättaren uteslutit innehåll av olika orsaker ur sin livsberättelse. Trots sin omfattning innehåller 

livsberättelsen därmed även tomrum, som trots att de inte syns måste beaktas. 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys ur ett livsloppsperspektiv 

För att analysera materialet använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys. Genom den strävar jag 

efter att ta fasta på det säregna, unika och eventuellt avvikande vad gäller bemästring hos 100-åringar, 

samt vilka omständigheter och livshändelser som haft betydelse för sättet att bemästra. Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på tolkningen av den text som i detta fall utgörs av studiens livsberättelser. 

Att studien görs ur ett livsloppsperspektiv betyder att innebörden av bemästring bäst förstås i ett 

sammanhang där åldrandet ses som ett livslångt förlopp.  

4.2.1 Urval 

I denna livsberättelseorienterade intervjustudie, gjord ur ett livsloppsperspektiv, deltog fem 

finlandssvenska personer i åldern 100–103 år, varav tre kvinnor och två män. Två av informanterna 

bodde i villa varav den ena personen var bosatt på landsbygden och den andra i centrum av en storstad. 

En informant bodde tillsammans med sin dotter i hennes egna hus på landsbygden och två levde på 

serviceboende i småstäder med begränsad omsorg av kommunen. En av kvinnorna var ogift, två var 

änkor samt männen änklingar. Förutom boende i tätort eller landsbygd fanns olikheter i civilstånd, 

utbildning, yrke, klasstillhörighet och familjeförhållanden. Antalet informanter till denna studie kan 
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säkert diskuteras men jag upplever att fem livsberättelser kan lyfta fram både det unika och det 

gemensamma. Kriteriet för deltagande var att informanterna skulle vara 100 år eller äldre samt ha en 

något så när bibehållen kognitiv och verbal förmåga, men framförallt viljan att berätta om sina liv. 

Informanterna har även valts ur geografisk synvinkel från alla delar av landet utgående från den 

finlandssvenska befolkningens bosättningsområden. När det gäller kvalitativa urval anses ofta en stor 

variation mellan intervjupersoner vara en central aspekt för att få tillgång till olika människors 

erfarenheter och upplevelser, men när det är fråga om forskning med 100-åringar utgör såväl ålder som 

antalet personer speciellt i fråga om det manliga könet en begränsning i sig.   

Urvalet av informanter till studien valdes via födelsedagsannonser i dagstidningar och personkontakter. 

Hemvården i två kommuner kontaktades med tanke på eventuella 100-åringar som kunde intervjuas, 

men det visade sig vara omöjligt att få uppgifter med hänvisning till tystnadsplikten. De utvalda 

informanterna kontaktades per telefon för att få information om studien samt för överenskommelse om 

tid för intervju utgående från informanternas önskemål. Information gavs om att intervjun skulle göras 

som en livsberättelse. Samtliga informanter, som jag valt att namnge Malla, Anna, Gun, Allan och 

Holger, ville utan tvekan medverka i studien samt gav också ett skriftligt samtycke (se bilaga 1) för 

deltagande i intervjun.   

4.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden bestod av tolv öppna frågor med temat barndom, vuxenliv och ålderdom i en 

intervjuguide som främst användes som en ram för att få ett livsloppsperspektiv (se bilaga 2). 100-

åringarna fick berätta fritt om sina liv samt inkludera vad de ville eller inte ville säga i sina berättelser 

relaterat till de olika temana medan min roll mera var att fungera som aktiv lyssnare och ställa 

följdfrågor eller få något förtydligat med exempel. I detta skede hade jag inte heller en uppfattning om 

hur omfångsrikt materialet kunde tänkas bli.  

Intervjuerna vilka alla genomfördes i informanternas hem varierade i längd mellan en timme och två 

timmar. Det föll sig självklart och naturligt när det gällde 100-åringar att intervjun skulle äga rum i deras 

egna hem och på deras villkor. Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant. 

Pauser, känsloyttringar som till exempel skratt eller gråt samt forskarens upplevelse från intervjuerna 

noterades även vid sidan om det nedskrivna materialet. Att skriva ut dessa livsberättelser var 

tidskrävande och det slutliga antalet sidor att analysera blev cirka 100 till antalet. Intervjuerna utfördes 

i mars och maj år 2011.  

4.2.3 Behandling och analys av data  

De utskrivna livsberättelserna blev grund för en kvalitativ innehållsanalys där de centrala begreppen jag 

använt mig av samt hur jag gått tillväga vid analysprocessen följer Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av begrepp och metod. Analysen och tolkningen påbörjades redan i samband med 

intervjusituationen och transkriberingen av materialet (Graneheim & Lundman, 2004, Kvale & 

Brinkmann, 2010, Trost, 2010) medan den egentliga bearbetningen av analysmaterialet har utförts med 

fokus på meningssammanhang. För att bli förtrogen med hela texten eller analysenheten lästes samtliga 
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intervjuer i sin helhet ett flertal gånger i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 

rekommendationer för att få en känsla för helheten. Varje intervju analyserades separat. 

Därefter valdes meningar eller textstycken som hör ihop med sitt innehåll och sammanhang, och som 

var relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar. Strävan var att få dessa meningsbärande enheter 

lagom stora eftersom för stora meningsenheter kan innehålla mer än en företeelse medan för små kan 

ge ett fragmenterat resultat.  För att få texten kortare och lättare att hantera utfördes en 

meningskoncentrering av de meningsbärande enheterna men så att det centrala innehållet bevarades. 

Meningskoncentrering innebar konkret att ett flertal meningar minimerades till färre ord utan att 

innebörden förändrades (Graneheim & Lundman, 2004). Meningar som belyser bemästringsstrategier, 

vändpunkter i livet och relationer har fungerat som stöd för analysen, men särskilt vändpunkter kan 

även vara outtalade, och analysen av dem kan därmed inte göras enbart utifrån 

meningssammanhangen. Yttranden som uttryckte samma bakomliggande resonemang fick genom 

meningskoncentreringen ett sammanfattande namn och bildade en kategori.    

De meningsbärande enheterna placerades därefter in i en relevant kategori och inga meningsbärande 

enheter fick placeras i mer än en kategori. Målsättningen var att få en ökad förståelse samt beskriva 

variationer genom att påvisa likheter och olikheter i textens innehåll vilka därefter uttrycks i kategorier 

och teman på olika tolkningsnivåer. Kategorierna beskriver forskningens resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Varje text innehåller ett manifest eller textnära innehåll, som uttrycks på en beskrivande nivå som olika 

kategorier, och ett latent eller underliggande budskap, som förmedlar vad som finns mellan raderna och 

uttrycks på en tolkande nivå i egenskap av olika teman. I kategorierna återspeglades det centrala 

budskapet från livsberättelserna samtidigt som kategorin svarar på frågan vad på en beskrivande eller 

manifest nivå. Slutligen utformades teman för att sammanbinda den underliggande meningen eller det 

latenta budskapet i kategorierna. Ett tema svarar nämligen på frågan hur och kan sägas utgöra den ”röda 

tråden” av mening som finns texten igenom på en tolkande nivå. Intervjucitat som ansågs vara relevanta 

för kategorierna valdes därtill ut för att belysa det karaktäristiska och därmed öka trovärdigheten. Citat 

från flera intervjupersoner har använts för att visa att analysen är baserad på texten som helhet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

4.3 Etiska aspekter 

Den första frågan jag ställde mig i denna studie var huruvida det är etiskt rätt eller acceptabelt att göra 

studier med mycket gamla människor och i så fall under vilka förutsättningar. Mitt etiska 

ställningstagande har genomgående varit att inte på något sätt förorsaka lidande eller skada åt dessa 

gamla människor även om jag skulle bli tvungen att lämna någon intervju på hälften eller helt fått avstå 

och sålunda inte fått möjligheten att få kännedom i detta otillräckligt utforskade område. Informanterna 

var alla förmögna att själva bestämma om deltagande i studien samt var fullt medvetna om att 

medverkan var frivillig och att de när som helst under studien kunde avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak i enlighet med krav på informerat samtycke.  
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Alla informanter fick information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt undertecknade även ett 

samtyckesformulär (Helgesson, 2015, Kvale & Brinkmann, 2010). Vad och hur mycket av studiens syfte 

och innehåll man ska informera intervjupersonerna är en intressant fråga och i det här fallet valde jag 

att i enlighet med Trosts (2010) tankar berätta så mycket att de förstod vad det handlade om men inte 

mera ingående för att inte från början styra intervjupersonernas föreställningsvärld i någon riktning. 

Trost (2010) lyfter fram att den kvalitativa intervjun ska vara så lite styrd som möjligt och man endast 

ska delge det nödvändiga.  

En annan viktig aspekt som Kvale & Brinkmann (2010) samt Helgesson (2015) påpekar är att 

informanterna garanteras anonymitet. För att säkerhetsställa denna konfidentialitet har jag undvikit 

data som annars skulle ha lett till identifiering av personerna. Risken med ett litet urval i kombination 

med hög ålder och språklig minoritet kan utgöra en möjlighet till identifiering. Det kan handla om bland 

annat yrke och arbetsplats. Sådana yttranden har jag valt att inte ta med för att försäkra mig om att de 

inte kan återföras till identifierbara personer. Jag har heller inte velat göra förändringar i texten som 

skulle förändra dess innebörd från det egentligt sagda. Berättelserna innehåller känslig information men 

skulle jag ändra dessa detaljer för att sträva till en anonymisering så skulle det enligt min mening ha 

betydelse för förståelsen av berättelserna. Därför har jag istället utelämnat sådana detaljer. 

Min strävan var även i enlighet med Atkinsons (1998) tankar att aldrig ta kontroll över historien som 

berättas. För några informanter var mina temafrågor tillräckliga för att få dem att delge sin livshistoria, 

men i något enstaka fall fick jag tidvis försöka guida berättelsen vidare. Jag ville inte avbryta 100-

åringarnas livsberättelser fastän det inte alltid handlade om de specifika forskningsfrågorna, eftersom 

de kunde delge något som senare i analysen ändå kunde vara av intresse, utan hellre lyssna på deras 

berättelser som var unika och intressanta. Enligt Atkinson (1998) har människan ett intresse att delge 

sin livshistoria, vilket även framkom hos dessa 100-åringar, men förutom intresset framsteg även en 

belåtenhet och glädje som jag upplever gör studien etiskt försvarbar. Många var även glada över att få 

bidra till studien. 

Livsberättelsen som metod har många givande egenskaper som intervju- och analysmetod, men har 

alltså också en särskild betydelse för den intervjuade. Koch et al. (2010) har påvisat att 100-åringar 

upplever sig ha en identitet samt känner sig värdefulla när de får delge sin livsberättelse. Betydelsen av 

att blicka tillbaka på sitt liv och skapa ett sammanhang poängterades redan på 1960-talet av Butler men 

har senare som metod utvecklats av Birren (Birren, J. E. & Birren, B. A. i Birren et al., 1996) under 

benämningen ”guided autobiography” och visat sig inverka positivt på äldres självbild, självförtroende 

och livsmening. Metoden, med att bearbeta livserfarenheter, har även gett möjlighet att lösa gamla 

konflikter eller anpassa sig till framtida förändringar. Hagberg (2001) poängterar livsloppsreflektionens 

betydelse i form av en utveckling mot visdom, en ökad upplevelse av mening i vardagen och medvetenhet 

om innebörden i det liv man levt och har framför sig. Livsloppsreflektion kan givetvis också leda till 

känslor av hopplöshet och nedstämdhet ifall minnen av upplevelser känns svåra eller fyllda av ånger. 

Om känslor av ett meningslöst liv uppstår kan å andra sidan den autobiografiska reflektionen medföra 

att tidigare negativa upplevelser kan tolkas om. 
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5. Resultat 

Intervjupersonernas olika sätt att bemästra situationer och vändpunkter i livet presenteras i kronologisk 

ordning från barndom till ålderdom, i enlighet med livsloppsperspektivet. Bemästringen under 

exempelvis barndom och ungdom presenteras i ett underkapitel med redogörelser för de olika 

bemästringsstrategierna i punktform, och får samtidigt ett övergripande tema. För varje underkapitel 

sammanfattas de fem intervjupersonernas livssituationer och bemästringsstrategier enligt de kategorier 

som byggts upp utifrån analysen av materialet. I detta ingår avgörande vändpunkter som får livet att 

byta riktning, betydelsefulla relationer samt synen på framtiden. Kategorier som passar in på likartade 

livshändelser och svårigheter presenteras tillsammans. Kategorierna återger likheter och olikheter de 

olika intervjupersonernas svar emellan och bekräftas med citat. Denna disposition motiveras förutom 

av livsloppsperspektivet även av studiens fokus på livssituationer och vändpunkter som följer på 

varandra och som framstigit ur materialet. En kronologisk disposition tjänar dessa ändamål och 

studiens syfte på bästa sätt. 

5.1 En barndom och ungdom präglad av att vara i ödets händer 

Intervjupersonerna som alla var födda i början av 1900-talet lyfte fram en barndom med krig, brist på 

mat och allmän fattigdom. De växte upp med krig eftersom inbördeskriget år 1918 pågick då de började 

i småskolan. Leksaker reflekterade ingen över. Barnen förväntades börja arbeta i unga år och många 

började redan i 10-12 års ålder. Intervjupersonerna beskrev också föräldrarna som ständigt arbetande. 

På den tiden, speciellt på landsbygden, värderades praktiska kunskaper betydligt mer än teoretiska. 

Därför var skolgång inte så viktig. Även om intervjupersonerna beskrev livet som hårt så steg goda 

barndomsminnen fram jämsides. Uppfattningar om bemästring under barn- och ungdomstiden kan 

relateras till bland annat livshändelser som sjukdom, död, ny vårdnadshavare, avbruten skolgång samt 

arbete i unga år. De bemästringsstrategier som stiger fram är främst att acceptera det man inte kan 

styra samt att få tillgång till emotionellt och socialt stöd. Önskan att få bestämma själv eller ta kontroll 

stiger fram vid 7-årsåldern då förmågan att förstå och göra beslut ökar. Barns uppfattning av 

påfrestningar är olika beroende av ålder eftersom den är knuten till kognitiv, emotionell och social 

utveckling samt barnets familj. Vilka bemästringsstrategier från barndomen som informanterna talar 

om påverkas givetvis också av hur mycket de kommer ihåg från den tiden. 

Bemästring i relation till sjukdom, död och dess konsekvenser 

Att acceptera det man inte kan styra 

Bemästring under barndomen handlade mycket om att inte se sig själv som en påverkande aktör. Ju 

yngre barn man var desto mer handlade det om den förmåga till bemästring som föräldrar, släkt och 

vänner hade. En intressant aspekt som intervjupersonerna lyfter fram från barndomen är hur deras 

föräldrar bemästrat svårigheter. Att ta kontroll över situationen men också begära stöd från sina 

medmänniskor i form av vardagsomsorg för att upprätthålla familjens stabilitet lyfts fram som 

bemästringsstrategier.  
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I min studie hade Holger och Malla som barn, 3 respektive 6 år, förlorat sin mor på grund av sjukdom 

och död och fått acceptera detta. I den åldern kunde man inte förstå innebörden av döden, och dessutom 

var man maktlös att påverka sin situation. Man fick acceptera förlusten och använda sig av en passiv 

kognitiv bemästringsstrategi. Citatet nedan av Malla lyfter inte heller fram att man skulle ha pratat om 

döden eller tänkt djupare på dess innebörd, utan istället accepterat ett faktum:    

Hon kom hem som kista bara sen. Inte var det något större bekymmer med det. Inte var det någon 

annan process och mycket nånting. Inte tänkte vi på sånt. Nej inte tänkte man på det sättet. Inte 

kommer jag ihåg att man skulle ha tänkt så mycket. (Malla) 

Gun och Allan hade förlorat ett eller flera syskon på samma sätt och även i de fallen hanterat förlusten 

genom att acceptera den. Den smittsamma sjukdomen difteri förekom med stor dödlighet hos småbarn 

i början av 1900-talet. Eftersom man inte kunde bota sjukdomen fick man acceptera döden genom att 

skylla på utomstående faktorer, i detta fall läkarvetenskapen. I Guns livsberättelse framgår även att 

fadern själv grävde graven och att ingen kom på begravning på grund av smittorisken. I livsberättelserna 

förefaller det som om barnen ofta lämnades utanför när sjukdom och död drabbade familjen. Det 

framkommer inte om föräldrarna gjorde detta för att skona barnen eller om det var mera för att döden 

var ett tabubelagt område under ifrågavarande tid:  

Det var den tiden som difterin gick och dom kunde inte bota den. Och hon dog (Gun) 

Och så hade han själv grävt den där graven dit som hon sattes och dit sattes hon sen och inte kommer 

jag ju ihåg och vet nånting om det ….(Gun)  

då var han ju redan död och bara var att begrava sedan (Allan) 

 Att acceptera genom att väga för och emot 

Att väga för och emot stiger i flera av livsberättelserna fram som en vanlig bemästringsstrategi under 

barndomen. Man kunde också acceptera sjukdom och död genom att använda sig av en aktiv kognitiv 

bemästringsstrategi som skydd mot svårigheter. Min tolkning är att man försökte tänka igenom 

situationen för att hitta något positivt då man inte hade möjlighet att agera aktivt. 

I Guns livsberättelse beskriver hon hur hon såg fram emot att börja skolan med sin goda vän, men 

vännen blev mycket sjuk och dog.  Hennes bemästring blev först att undvika att besöka vännen den sista 

tiden han var vid liv. I hennes berättelse finns även ett starkt visuellt inslag om hur klena ben han hade, 

något hon själv kan se ännu idag. I det här fallet ville intervjupersonen undvika att se själva sjukdomen 

men kunde ändå senare acceptera döden genom att väga det inledningsvis negativa mot något positivt i 

sitt resonemang. Min tolkning är att Gun fick lättare att acceptera kamratens bortgång genom att hitta 

en fördel, som att hon inte fick någon lärare, vilket hon och vännen sett fram emot, när hon sedan 

inledde sin skolgång. Bemästring är komplext och visar sig i barndomen också vara beroende av 

situationen: 
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Men till all lycka så hade vi ingen lärarinna där [i skolan] och så var det en präst. Han hette Persson 

och han hade två döttrar och ena dottern, inte var hon lärarinna men hon tog oss till sig och började 

undervisa lite så att man skulle lära sig några bokstäver och siffror och lite sånt där. (Gun) 

Anna berättar att hon fick acceptera att börja skolan som 6-åring eftersom hon kunde läsa trots att hon 

själv ansåg sig vara omogen. Sedan tvingades hon ändå avbryta skolgången på grund av sjukdom. 

Hennes bemästring blev också att väga sjukdomen mot något positivt som att börja en klass lägre. Annas 

citat visar att hon i efterhand kunde tolka sin situation som positiv vilket innebar en acceptabel slutsats:        

Och som elvaåring så hade jag rent av feber hela tiden och så slutade jag skolan och for till en faster 

som bodde på landet och det var nog mycket trevligt för mig för jag blev ju sen en klass lägre och 

passade kanske sen lite bättre på den klassen (Anna) 

Tillgång till emotionellt och socialt stöd 

Det framkom tydligt i alla livsberättelser att tilltron till resurser i omgivningen hade stor betydelse redan 

under barndomen. Den förstnämnda passiva kognitiva strategin lyftes inte fram med samma styrka som 

när intervjupersonerna beskrev sina förbindelser med andra, som att de var älskade och hade andra 

människors stöd. De viktigaste relationerna i barndomen utgörs av familjen man vuxit upp i.  

Malla som förlorade sin mor i en operation i unga år fick ny vårdnadshavare i samband med omgifte och 

beskriver förbindelsen till styvmodern som en nära relation i följande citat:  

Och det kommer jag ihåg sen att det gjorde min styvmor att hon blev som en egen hela tiden sen 

(Malla) 

Holger som vid en ålder av tre år också förlorade sin mor i sjukdom flyttade till farföräldrarna. Hans 

uppfattning var att den vuxne som tog moderns plats blev en stödperson med känslomässig anknytning:  

Men min farmor blev som en underbar mor som älskade mig (Holger) 

Allan uppfattade i samband med eget insjuknande att stöd från någon nära familjemedlem var 

uppmuntrande. Syskon kunde också stöda varandra vid insjuknande och dödsfall: 

Och så lilla bror han fick ju rycka in som lite underhållare för att man inte riktigt skulle tappa humöret 

(Allan) 

Bemästring i relation till avbruten/oregelbunden skolgång, utebliven utbildning, 

yrkesval och arbete i unga år 

Att acceptera en auktoritets beslut mot ens önskan samt att godta beslutet utan motvilja 

Ytterligare en passiv kognitiv form av bemästring som blev gemensam för så gott som alla informanter 

och typisk för barndomen var att acceptera föräldrarnas beslut mot eget tycke. Livsberättelserna formas 

om till egna berättelser om hur det kunde vara på den tiden men kanske inte alltid borde ha varit. Malla 
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fick acceptera att avbryta sin skolgång på grund av ekonomiska orsaker vilket hon i viss mån ifrågasatte. 

Citatet av Malla visar på en besvikelse över avbruten skolgång: 

Och då var det två år kvar och då tog pappa ut mig från skolan och det var ganska dumt gjort (Malla) 

Holger skulle ha fått fortsätta i lyceet men ville inte vilket innebar att han fick börja arbeta. Han 

funderade på detta efteråt och bemästrade med att acceptera situationen som den blev och inse att han 

inte kunde förändra den. I sitt resonemang använder han ordet ”men” för att väga det negativa mot 

något positivt:  

Lyceet fick vara. Men många gånger tänkte man att hur skulle det ha varit. Men nu tror jag det var 

bäst som det var i fortsättningen (Holger) 

... och efter det var det bara att hoppa in i arbetslivet (Holger)  

Gun fick undervisning under endast ett år och ville i tonåren lämna hemmet för annan sysselsättning, 

men citatet av Gun visar att auktoriteten var en norm på den tiden och respekten för fadern stor:  

Men jag var ju ändå ganska gammal när jag till sist sa att nu tänker jag inte gå här mera på det här 

viset, jo pappa sade nej du far ingenstans. Och när det var pappa som sa sista ordet så då var det gillt. 

Så då blev jag hemma (Gun)   

Allan fick sköta praktiskt arbete i skolan vid sidan av den egentliga undervisningen. I intervjuerna steg 

det också fram att föräldrarna förväntade sig att barnen skulle arbeta i hemmet eller valde barnens 

framtida yrke, såsom i Allans fall, och inte ens ifrågasatte detta. Allan i sin tur godtog beslutet utan 

motvilja: 

Jo att inte var det några bekymmer med det där inte. Att nu var det lite som far hade tänkt sig det där 

och så. (Allan) 

Bemästring genom personlig kontroll 

Trots att man först hade accepterat att avbryta sin skolgång eller inte frigöra sig från hemmet så stiger 

det hos tre av intervjupersonerna senare fram ett behov av att ta kontroll över sitt studieliv eller arbete. 

Detta visar på en kommande övergång till vuxenlivet då de gav uttryck för att ha en viss kontroll över 

situationen. Min tolkning är att emotionellt stöd och accepterande av de närmaste inverkar på känslan 

av självbestämmande, som i citatet från Holgers berättelse: 

Sen skulle det bli en sjunde frivillig klass och jag beslöt i samråd med min pappa då att, ja han sa att 

du får göra som du vill, sa han. Så att jag gick då ett sjunde år i den där extra klassen (Holger) 

5.2 Ett vuxenliv präglat av att ta livet i egna händer 

Gränsen mellan barndom och vuxenliv gick på den tiden oftast vid konfirmationen. Intervjupersonernas 

subjektiva uppfattning inverkade till en del på övergången som när man blev myndig eller flyttade bort 

från barndomshemmet. Ända till den dagen var både respekt och ibland till och med rädsla för föräldrar 
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och vuxna en självklarhet. Att flickor skulle få en högre utbildning var inte vanligt på den tiden utan de 

flesta blev hemmafruar. I alla livsberättelser utgör arbetet en stor del av livet och arbetet beskrivs som 

något man gjorde från morgon till kväll. I livsberättelserna framstiger även den ständigt existerande 

oron som fanns under kriget, såsom för plötsliga bombardemang och vistelse i skyddsrum speciellt i 

städerna. På landet levde man mera i skuggan av kriget. Uppfattningar om bemästring under vuxenlivet 

kan relateras till bland annat sjukdom och död, svårigheter i relation till familj och arbete samt att bli 

pensionerad. De bemästringsstrategier som främst stiger fram är att själv uppfatta sig ha kontroll över 

situationen eller ge den åt någon annan, att ha tillgång till emotionellt och socialt stöd samt att 

acceptera att allt inte blev som man tänkt sig. Från att man i barndomen till stor del har anpassat sig 

med passiva bemästringsstrategier så förändras vuxenlivet till att man blir en aktör som använder sig 

av aktiva strategier.   

Bemästring i relation till förälders och makes/makas död  

Att ha tillgång till emotionellt och socialt stöd  

Gemenskap och relationer till andra människor, liksom att kunna be om stöd samt ge stöd, visade sig 

vara av stor betydelse i vuxenlivet. I ett flertal fall bemästrade man makes och makas död med hjälp av 

stöd av egna barn och andra närstående. När Mallas man dog fick hon hjälp av svärfar men på frågan 

hur hon klarade av att hantera makens död så svarar hon enligt citatet nedan som avspeglar att hon 

kunde hämta kraft när krav och förväntningar förändrades. Barnen betydde mycket samtidigt som de 

krävde tillsyn, vilket gjorde att Malla måste anpassa sig genom att ta ansvar. Bemästringen i detta fall 

måste tolkas till de normer och ideal som gällde i en kontext i livsloppet där det var kvinnans uppgift att 

uppfostra barnen.  

Det var de här [barnen] som gjorde att jag orkade (Malla) 

Att finna ro i sysselsättning 

Arbete kunde också hjälpa i en svår situation. Anna förlorade sin far i sjukdom och död vilket hon 

upplevde som mycket svårt, men i sorgen fick hon tröst i att ha en viktig aktivitet: 

Jag blev så gripen att jag bara grät och grät. Under praktikperioden var jag ganska mycket borta 

hemifrån och det var så mycket att göra i skogen att det liksom hjälpte att komma över den värsta 

sorgen.  (Anna) 

Bemästring i relation till arbete och arbetslöshet  

Att uppfatta sig ha kontroll över sin livssituation  

Alla intervjupersonerna lyfte fram sin önskan att ha kontroll över det fortsatta livets utformning vad 

gällde arbete. I livsberättelserna lyftes ett ständigt arbete fram samtidigt som ett flertal citat visar en 

stolthet över att man behärskat vissa färdigheter och över vad man åstadkommit. Det sociala nätverket 

visade sig vara viktigt, och tack vare det kan det hända att intervjupersonerna tillämpar mer 

problemlösande bemästringsstrategier i vuxenlivet. Hos intervjupersonerna framstiger även en 
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inställning till livet om att det var viktigt att arbeta och göra sin skyldighet i samhället. Malla poängterar 

att hon även vid sidan av arbete ensam tagit hand om barnen och hemmet. Hon lyfter också fram att 

hon köpte villa vilket var unikt på den tiden. Att Malla nämner att hon ensam tog hand om barnen kan 

tyda på att hon vill visa att det gick att kombinera yrkesliv med att ta hand om barnen: 

Jag har alltid skött barnen själv, och sytt själv, sydde allting, sydde själv och tråckla och sydde och 

sydde och jag kunde det. (Malla) 

Och jag köpte ju villa också. (Malla) 

Anna berättar hur hon gick tillväga för att klara av skötseln av husdjuren under vinterkriget. Annas citat 

lyfter fram en belåtenhet och stolthet över att ha lyckats, samt över att hon kunde ha kontroll över 

situationen: 

Man måste ha grytorna varma hela tiden så att inte djuren skulle frysa ihjäl. Inte kunde man sova för 

man skulle sätta varma trasor på rören så att inte det skulle bli is i rören och de där djuren fick springa 

sig varma i ladugården ibland. Men lite så där roligt var det, man var lite stolt efteråt att man hade 

klarat det. (Anna)   

Holger, som enligt egen utsago fått växa upp med ett dåligt självförtroende, fick i arbetet erfara att hans 

handlingar fick gynnsamma konsekvenser. Han blev ändå senare arbetslös, vilket blev en avgörande 

vändpunkt i hans berättelse. Han beslöt sig att ta sig an en ny arbetsuppgift att förkunna Guds ord, vilket 

även blev hans livsuppgift. Denna kontrolluppfattning visade sig även då han vågade stå för sina åsikter 

som att vara vapenvägrare i kriget: 

Så när jag kom så sa jag att jag skall inte ha något vapen sa jag. Ja men ni måste ta. Ja nu förstår jag 

det men jag har en gång redan sagt nej med alla konsekvenser det haft med sig så inte tänker jag ta 

något nu heller. (Holger) 

I Guns berättelse framgår det att man då man blev myndig hade rätt att ta kontroll över sitt liv. Citatet 

lyfter fram samhälleliga normativa föreställningar om när man fick agera som ung:  

...jo, och när jag var 21 så då for jag riktigt bort, ja sa nu är jag myndig, man var myndig då, och nu 

far jag riktigt bort. (Gun) 

Bemästring i relation till avsaknad av egen familj eller för lite tid med sin familj 

Att genom kompensation kunna acceptera att allt inte blev som man tänkt sig 

I livsberättelserna stiger det fram att man accepterat vad som skett och att man omformat det till 

hanterbara upplevelser genom att kompensera. I Guns livsberättelse framkom att hon aldrig fick en egen 

familj. Holger lyfter fram att han fick dåligt samvete eftersom han var mycket borta hemifrån och 

därmed orsakade sin familj lidande. I intervjupersonernas resonerande finns ordet ”men” för att knyta 

samman negativa och positiva påståenden och som sålunda kunde hjälpa dem att komma fram till ett 

accepterande av sin situation: 
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Ja har inga barn och ingenting men jag har haft mina syskonbarn så jag brukar säga att jag har nog 

barn och det där (Gun) 

...men jag var väl den typen att man skulle ägna sig åt, ägna sig ordentligt och ge sig hän åt det som 

var ens livsuppgift och då fick nog min ställning som far lida men Gerda hon ersatte det där nog hon. 

(Holger) 

Även om citaten hör ihop med vuxet liv summerar intervjupersonerna även delvis hela sina liv i sina 

utsagor. Eftersom intervjupersonerna ser tillbaka på sina liv då de berättar om dem varvas minnet av 

bemästring under vuxenlivet givetvis med en helhetssyn och kanske även med en ny tolkning av hur 

man bemästrat. Minnet av bemästring kan ändras. Minnet kan även ändras av att man arbetar fram en 

acceptans i sitt minne och i sin berättelse, en aktiv acceptans till skillnad från den passiva under 

exempelvis barndomen. 

Bemästring i relation till pensionering 

Att acceptera en förändrad livssituation och ta kontroll över förändringen 

Intervjupersonernas uppfattning om pensioneringen var inte genomgående positiv eftersom 

pensioneringen förde med sig förändringar i levnadsformer, såsom förlust av arbetsrutiner samt 

ensamhet och avsaknad av relationer. Anna bemästrade detta genom att påverka omgivningen i enlighet 

med sina egna önskningar, såsom att söka sig till meningsfull delaktighet i grupp: 

Men sen skrev jag in mig i ett par föreningar för jag ville röra på mig. Det var som jag kunde tänka 

mig att jag var intresserad av. Och då hade jag ju vänner och bekanta. (Anna) 

På frågan hur det kändes att bli pensionerad så säger Gun att hon gled in i en annan miljö helt och hållet. 

Eftersom arbete hade utgjort en viktig del i Guns liv är min tolkning att pensioneringen blev en 

vändpunkt i hennes liv och att den situationsbetingade faktorn att hon bodde hemma hos sina föräldrar 

gjorde att hon blev en omhändertagande part av sina föräldrar: 

Så sa jag nej sa jag så länge jag finns så ska du vara hemma sa jag. (Gun) 

...jag tycker att det viktigaste var att jag fick sköta mina föräldrar och visste att dom hade det bra i 

slutet, att dom behövde inte lida nån nöd eller nånting sånt (Gun) 

Holger upplevde att det var svårt att gå i pension eftersom han ansåg att han vuxit in i sin arbetsuppgift 

men citatet av Holger påvisar att han ändå accepterade sin livssituation. Däremot säger han att han inte 

kommer ihåg hur han klarade av situationen.  

Men nu är det ju klart att jag skulle göra det naturligtvis och gjorde det också och då gällde det ju att 

flytta bort [från arbetsplatsen]. (Holger) 

Allan upplevde inte pensioneringen som någon förlust och accepterade den eftersom han i viss grad 

ändå kunde fortsätta med sin livsuppgift:   
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Det var ju inte någonting märkvärdigt, att det hörde ju till bilden att, man ska ut med ordet då där då 

så länge som man nu kan, så länge som man nu är vid kraften och har hälsan då där (Allan) 

5.3 En ålderdom präglad av att behålla kontroll och acceptera livet som helhet 

Ålderdomen handlar om den del av livsloppet där intervjupersonerna befinner sig nu. De lyfter alla fram 

ålderdomens påfrestningar som förluster av olika slag, som till exempel kroppsliga åldersförändringar 

och förlust av betydelsefulla relationer. Dessa påverkar deras vardag, men jämsides med det beskriver 

de även sin uppfattning om möjligheterna att hantera dem. I livsberättelserna stiger det inte fram någon 

hopplöshet i relation till bemästring trots intervjupersonernas höga ålder. Intervjupersonerna beskriver 

alla sin hälsa som relativt god vilket naturligtvis inverkar på deras sätt att bemästra svårigheter. Det är 

av stor betydelse att få klara sig själv så länge man bara kan och få behålla kontrollen samt bestämma 

över sitt liv. De bemästringsstrategier som främst stiger fram är att få behålla kontrollen trots behov av 

hjälp, att ha tillgång till emotionellt och socialt stöd, att sänka sina ambitioner samt att ta dagen som 

den kommer. Inställningen i samband med bemästring stiger fram som en betydelsefull aspekt. Även 

om livsloppsperspektivet står i fokus för denna studie så visade sig ålderdomen lyfta fram flest 

bemästringsstrategier. Detta handlar säkert om en kombination av minnets påverkan och behovet av att 

bemästra som mest i livet just då. De för vuxenlivet typiska aktiva bemästringsstrategierna börjar 

ersättas med mera nätverksstrategier, vilka grundar sig på socialt stöd av främst barn och barnbarn.   

Bemästring i relation till nedsatt funktionsförmåga 

Att få behålla kontrollen över vardagen trots behov av hjälp 

Alla intervjupersoner vill ha kontroll över sin funktionsförmåga och uppfattar de egna handlingarna av 

stor betydelse samtidigt som de är medvetna om att de är beroende av andra människors stöd och hjälp. 

I livsberättelserna framstiger ändå en viss oro. Den berör funktionsnedsättningar som hör till en normal 

ålderdom och en rädsla för att kontrollen eller aktörskapet måste tas över av en annan. Samtidigt är man 

tacksam att man inte är bortglömd. Man vill vidmakthålla känslan av tilltro och hopp till sin egen 

förmåga att klara sig i vardagen, men fokuserar också på det man kan kontrollera. Denna 

kontrolluppfattning kan hos en del av intervjupersonerna ses som en bestående egenskap genom hela 

deras liv fram till idag. Till skillnad från att under vuxenlivet få behålla kontrollen handlar det nu mera 

om att få bestämma själv samt göra det man kan. Denna känsla av att få bestämma själv kan bero på att 

100-åringarna tidigare i livet har uppfattat sig kunna kontrollera sin livssituation trots svårigheter. På 

frågan vilken betydelse det har att få klara sig själv så svarar intervjupersonerna enligt citaten nedan 

som visar att betydelsen av att få klara sig själv kan väga tungt:    

Inte mycket för jag klarar mig ganska bra själv trots att jag är invalidiserad. Men nu klarar jag mig. 

Nu stiger jag upp och äter och så vidare. (Malla) 

Och då tycker jag om att själv sätta igång med att, jag tvättar mig och matar katten och kokar gröt 

och kaffe. (Anna) 



22 
 

 

Det har så stor betydelse att jag vill absolut inte till hemmet (Anna) [med hemmet menas ett 

äldreboende] 

...när det nu blir bättre väglag så går jag nog och, så kan jag nog gå och handla själv också. Inte är 

det nån sak det inte (Holger) 

Att ha tillgång till emotionellt och socialt stöd av en konkret eller abstrakt andra 

Intervjupersonernas känsla av att kunna behålla sin kontroll beror givetvis på hur bra de har kunnat 

hantera sin förlust i funktionsförmågan, men även på det emotionella och sociala stöd samt 

accepterande de fått från sina anhöriga. I livsberättelserna finns det ett starkt inslag av detta. Under 

ålderdomen kommer goda relationer och stödjande kontakter främst från barn och barnbarn. Livet i 

ålderdomen beskrevs som en förlust av vänner som avlidit. I några fall har fotografier av släkt och vänner 

stor betydelse och ger glädje i tillvaron. Anna berättar att hon har daglig kontakt med sina barn och 

kontakt per telefon till sin syster som bor utomlands. I citatet av Anna fokuserar hon samtidigt på 

dimensioner där hon uppfattar sig ha en fördel jämfört med andra: 

Men jag har nog det bättre än många andra för Stina ringer till mig alla dagar och är liksom med mig 

och Lena som bor här nära kommer ofta in så jag tycker nog att jag har det bättre än de flesta. Så 

mina barn betyder nog mycket…(Anna) 

Gun har kontakt med sin släkt, och daglig kontakt med sin syster som bor utomlands. Känslan av 

samhörighet förefaller vara stark då hon berättar detta. Min tolkning är att deras relation är ömsesidig 

och stödjande.  

Jo jag har så att alla dagar så ringer vi till varandra. (Gun) 

Både Holger och Allan har stort stöd av sin religiösa övertygelse vilken även tidigare i livet gett dem 

tröst. Idag ger även barn och barnbarn dem stor glädje. På frågan vad som ger glädje idag svarar Allan 

att det är familjelivet och visar samtidigt fotografier av sina egna. Hans mimik och skratt då han visar 

dessa lyfter fram hans känslor och stöder hans verbalisering i intervjusituationen. Citatet av Allan visar 

att det för honom är viktigt att få vara delaktig i familjelivet:  

Det är ju så mycket som man ju får vara glad utav. Och det är ju detta att man kan stå i förbindelse 

med sina anhöriga. (Allan) 

På frågan vad som ger glädje svarar Holger också att han i första hand tänker på sina barn men framför 

även stödet han får från en abstrakt andra. Holger får även hjälp av sina grannar.  

Inte skulle jag ha klarat mig utan den… utan den kristendomssyn jag har och har upplevt inte. (Holger) 

Men jag vet det att Han har omsorg om mig, mer än någon annan. Han vet allt om mig(Holger) 

Barnen betyder också mycket för Malla och hon blir rörd och gråter då hon berättar att det känns skönt 

då barnen hälsar på. Mallas fotografier av släkt och vänner har stor betydelse för henne då de kan ge 

henne daglig glädje i tillvaron. 
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Att sänka ambitionerna och i mindre omfattning göra vad man förmår och är intresserad av 

Alla intervjupersonerna har fått sänka sina ambitioner, det vill säga de gör vad de har möjlighet till och 

accepterar detta. De gör det dessutom genom att fokusera på det som har varit och ännu är viktigt för 

dem. Det kan till exempel gälla att gymnastisera, cykla, sköta/ njuta av trädgård eller läsa/lyssna med 

hjälp av ljudböcker. 

Nu börjar ju kroppen bli lite styv och har varit en längre tid redan på det sättet. Men tidigare så var 

jag hurdan gymnast som helst. Jag tycker att jag har anpassat mig bra. Jag har varit vigulant jag 

har varit gymnast hela tiden men nu är det slut och har varit en tid slut och inte är det något fel med 

det heller.  (Malla) 

Nå blommorna skulle vara ett intresse men det harmar mig att jag inte ser dem. Men nog går jag ut 

på gården och ser på träd och sitter där nog (Anna) 

Inte har jag egentligen några svårigheter men som sagt jag går med två stavar. Och varför jag skulle 

få det här felet på balansen det vet jag inte men man måste väl ha nånting i alla fall men inte är det 

något mycket besvärligt. När jag nu vet om det så. (Holger) 

För något år sedan cyklade jag nog mycket ute. Jag cyklar så ofta jag kan (inne med konditionscykel) 

men den har nu inte blivit tillräckligt använd men nu har det ju varit värdefullt det där att man inte 

lämnar kroppen fastän den är gammal och skröplig, vind för våg, utan att man gör vad man kan för 

att hjälpa den gamla kroppen till att ännu kunna finnas till och vara till någon nytta ännu här så här 

så. (Allan)  

 Bemästring i relation till livet som helhet 

Att kunna acceptera sin livssituation i ett livsloppsperspektiv 

Trots att en del citat visar att intervjupersonerna vill behålla kontroll, är det enligt min tolkning också 

möjligt att dessa 100-åringar under sitt livslopp har lärt sig att bemästra motgångar genom att acceptera. 

Eftersom intervjupersonerna bör ses utifrån hela sitt livslopp och de även växte upp under en tid med 

fattigdom och krig så kan det ha inverkat på deras syn på sig själva och på förväntningar på livet. Anna 

berättar med ett visst vemod om livet idag när det gäller hennes vänner som varit viktiga och inte mera 

finns, men accepterar de nuvarande omständigheterna. När det gäller bemästring i relation till livet som 

helhet kan man kan se tillbaka på ungdomen och återuppliva minnen med glädje, och inte som en förlust 

av en gången tid. Detta gör flera av intervjupersonerna, till och med utöver att acceptera, genom att med 

glädje visa fotografier som fungerar som en länk till den förlorade tiden. De tidigare probleminriktade 

bemästringsstrategierna ersätts nu med mer emotionellt inriktad bemästring.   

Ja, jag har alltid tänkt, alla hade någon som de tog tröst av men utav vem ska jag ta tröst. Ja får finna 

mig i det. Att jag har inte bara viljat ha det så här att det är spännande att man ska gifta sig eller 

fortsätta. (Gun) 
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Vi var sexton stycken [på föreningsmötet] och nu när vi träffades sist var vi bara sex stycken av dem 

som kom upp för de var delvis döda och delvis bortflyttade så då slutade vi. Och det är bara något år 

sen dess…(Anna) 

Nå man får ju vara glad åt små saker också. (Allan)  

Ja nå, ser du egentligen finns det så mycket mycket till den delen där att glädja sig över, att man har 

fått hålla ihop redan detta. Det är ingen liten sak att man har fått hålla ett visst mått av hälsa, nu 

redan när det har funnits alltså en bestämd tid till förfogande att använda både för egen del och för 

andra med. (Allan) 

Att acceptera genom att väga fördelar mot nackdelar i ett livsloppsperspektiv 

Några av intervjupersonerna kunde kognitivt minimera och omvärdera ouppnåeliga mål och finna en 

positiv mening trots allt. Det kunde handla om något som man gått miste om tidigare i livet, men som 

man nu kunde väga upp med fördelar. När intervjupersonerna resonerade på det här sättet använde de 

ofta ordet ”men” för att knyta samman negativa och positiva yttranden: 

Nåjo det stämmer ju inte med min lott det här men kanske om jag skulle ha varit gift så skulle jag ha 

haft många andra eländen, va vet man om man skulle ha varit gift, vad man skulle ha fått. Mera 

sorger bara, jo så att man kanske har sluppit dom. Inte är det alla fast dom får barn och man och allt 

att dom har sorgerna borta. (Gun) 

Det här hemmet är jag nog så glad över också och så sommarstugan fyra kilometer här ner. Ja den 

har betytt mycket den också. Nu tycker jag att det är mest glädjeämnen. Nu finns det ju sånt som 

kanske är en sorg också. Men inte är sorgeämnena nånting mot glädjeämnena. (Holger) 

Bemästring i relation till en oförutsebar framtid 

Att ta en dag i taget eller ge över kontrollen till en annan  

På frågan hur intervjupersonerna ser på framtiden så är deras uppfattning att leva en dag i taget och 

inte alltför mycket tänka på döden. I några fall när det gäller framtiden förläggs kontrollen, då man inte 

mera kan sköta sig själv och situationen blir ohållbar, till externa krafter såsom viktiga närstående 

personer eller Gud. Man litar på att Gud har kontroll och med denna starka gudstro klarar man 

vardagen. Även om framtiden har ett kortsiktigt perspektiv kan man vidmakthålla hoppet om att få leva:  

Inte har jag tänkt mig någon särskild tidpunkt direkt. Inte skulle jag vilja att det [livet] skulle ta slut 

inte. Så jag tar nu en dag i gången jag. (Holger) 

Ja jag ser inte just nånting på den bara jag har tänkt att jag hoppas att dom tar hand om mig sen när 

jag inte mera kan nånting själv. (Gun) 

Det ligger i bättre händer så inte behöver jag grubbla över det där för jag vet att det är någon annan 

som har ordnat eller som ordnar den där saken med. (Allan) 
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Inställning som en styrka i kombination med annan bemästring  

Enligt min tolkning är intervjupersonernas bemästring även beroende av deras personlighet eller 

läggning. De väljer aktivt att ha en viss inställning, och är alla optimistiska till sin läggning, utåtriktade 

och oroar sig inte på förhand för påfrestningar.  

Anna upplever att hon nog varit utsatt för svårigheter men fokuserar inte på svårigheterna utan har en 

uppfattning om att man kan påverka sin tillvaro, vilket citatet även lyfter fram: 

Säger att jag har haft det som ordspråk att svårigheter är till för att övervinnas. (Anna)  

Malla berättar att hon tyckt om att umgås med människor och inte hamnat i konfliktsituationer. Mallas 

citat betonar förmågan att hantera olika livssituationer, som hur man ”tar” det i stället för hur man ”har” 

det: 

Nå… livet är ganska glatt om man tar det på det sättet! Att jag har kommit bra överens med människor 

i världen. Det har varit en glädje det redan (Malla) 

Allan har inte oroat sig på förhand och oroar sig inte idag heller vilket visar på en inställning till 

svårigheter livet igenom:   

Det är så att i den här åldern så gör man så här, så jag har nog inte hört till de där som har suttit 

och grubblat. Utan det har, det ordnar sig så här alltid. (Allan) 

Holger visar glädje i nuet och gynnar inte det förflutna framom det nuvarande. Citatet lyfter även i 

hans fall fram att det är fråga om hur man ”tar” det och inte hur man ”har” det: 

Ja tycker att det har varit väldigt lite av besvärligheter och sorg och bedrövelse i det här vanliga 

livet (Holger) 

 

6. Avslutande diskussion  

I följande kapitel ämnar jag diskutera min metod genom att lyfta fram styrkor och svagheter samt 

besvara om metoden var lämplig för mitt syfte. Därefter går jag in på min egen resultatdiskussion och 

jämför den med vetenskapliga studier och teorier. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna metoddiskussion strävar jag efter att lyfta fram styrkor och svagheter med fokus på metodens 

möjlighet att kunna besvara syftet. Jag anser att en kvalitativ metod utifrån ett livsloppsperspektiv, med 

uppgift att identifiera likheter och olikheter, var lämplig att besvara syftet med tanke på 100-åringars 

uppfattning av bemästring och deras sätt att bemästra under hela livet. I de flesta fall vill man i kvalitativ 

forskning få en så stor variation som möjligt i urvalet för att få djupare och mer fullständiga 

uppfattningar om fenomenet som utforskas (Graneheim & Lundman, 2004). I min studie visade sig 

variationsbredden när det gällde det manliga könet vara en svaghet, men också en omöjlighet. I Finland 

fanns det nämligen år 2011 endast sju män som fyllt 100 år. Nu visade det sig att båda männen som 
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deltog var djupt religiösa, men deras villighet att delta ledde till att jag hoppades på att det ändå skulle 

bli någon variation i deras svar, vilket även var fallet.  

Alla fem intervjupersoner som blev tillfrågade var utan tvekan villiga att delta och deras förmåga att 

uttrycka sig ledde till ett rikt och djupt material. Att samla in data i form av livsberättelser, med 

intervjuer som varade mellan en och två timmar, gav det omfångsrika materialet på nästan 100 sidor. 

Ett genusperspektiv beaktades med tre kvinnor mot två män. Min uppfattning är att materialet skulle 

ha blivit ohanterligt med flera intervjuer.    

Fördelen med livsberättelsen som metod i min studie var det inifrånperspektiv den gav samt en ökad 

förståelse för bemästring hos 100-åringarna i relation till det sammanhang och samhälle de växte upp i. 

Trots det omfattande materialet så finns det områden som intervjupersonerna inte alls berört, eller som 

de berört i mindre omfattning. Enligt Öberg (1997) utgör dessa ”svarta fält” möjligtvis områden 

intervjupersonen vill undvika eller inte anser vara betydelsefulla. Problem i äktenskapet eller med 

barnen återberättades inte alls eller nämndes enbart förbigående i dessa livsberättelser. Att man inte 

lyfte fram dylika problem kan relateras till att man på den tiden ansåg uppfostrade barn höra ihop med 

att man lyckats som hemmafru samt att äktenskapet skulle vara livet ut. Problemen ignorerades därför 

och återberättades inte (Marander-Eklund, 2014). Sorgen talade man inte heller mycket om och även 

om kriget talade man i mindre omfattning. 

Intervjuguiden bestod av 12 öppna frågor med teman ur livet från barndom till livet idag, men tanken 

var att intervjupersonerna fick berätta fritt med egna ord. Intervjuguiden konstruerades för att 

intervjuerna skulle få en viss struktur (bilaga 2). Generellt sägs att en öppen intervju inte behöver vara 

så strukturerad men inte heller helt ostrukturerad. I min studie användes intervjuguiden för att komma 

in på de teman jag ville klarlägga. Någon form av intervjuguide stärker även giltigheten i intervjustudier 

då alla intervjupersoner fått öppna frågor kring samma teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

Att skriva ut alla intervjuer ordagrant och låta någon annan granska materialet stärker verifierbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Detta har också gjorts i handledningsskedet i min studie och ett flertal 

citat av olika intervjupersoner har tagits med för att förtydliga hur citaten relaterar till resultatet. Själva 

analysprocessen har förtydligats i tidigare kapitel. Såsom ett flertal forskare beskrivit kändes det i början 

av det konkreta analysarbetet som att man måste ”bringa ordning i kaos”. Under arbetets gång märkte 

jag även att jag flera gånger fick arbeta med att inte ”läsa mellan raderna”, och sålunda inte övertolka 

mitt material. Eftersom uppfattningar av bemästring kan variera från person till person och kvalitativ 

analys används för att identifiera likheter och olikheter ansågs ansatsen lämplig för syftet.  

Att studien drog ut på tiden över flera år kan ses som en svaghet, men styrkan kan vara att jag kunde se 

mera objektivt och med nya ögon på materialet istället. Att göra detta som en livsberättelse gav en bild 

av 100-åringarna i hela deras livssammanhang. På detta sätt kunde jag även i enlighet med Ågrens 

forskning (1992) se hur äldre människor kan resonera för och emot i sina svar. En styrka med att fritt få 

berätta om livet är att riktigt gamla människor kan delta eftersom nedsatt hörsel inte blir ett hinder vid 

olika frågor. Om studien skulle ha innefattat personer i sämre skick som alla skulle ha bott på 

äldreboende och varit beroende av andra skulle resultatet troligtvis ha varit ett annat.  
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I likhet med Koch et als. (2010) studie var intervjupersonerna i min studie stolta då de fortfarande hade 

något att bidra med och då jag visade intresse för det som berättades. Intressant nog kom diskussionen 

snabbt in på personliga områden och jag känner stor tacksamhet mot dessa 100-åringar som velat 

berätta om sina liv. Efter intervjuerna funderade till och med några av informanterna om jag fått 

tillräckligt med information till min studie. I min egen studie fick jag även stöd för att 100-åringar både 

vill och kan förmedla en livsberättelse och att behovet av att få berätta även finns livet igenom. Genom 

livsberättelser ur ett livsloppsperspektiv önskar jag få ett inifrånperspektiv och en helhetsförståelse för 

hur det verkligen varit i livet och varför de använt sig av en viss bemästringsstrategi i en viss situation.  

En enskild fråga skulle aldrig kunna ge en djupare förståelse för bemästringsstrategier i olika 

sammanhang. 

6.1 Resultatdiskussion  

För att diskussionen inte ska bli en upprepning av resultatet så är min strävan att här lyfta fram det 

specifika vad gäller bemästring från barn- och ungdomstid, vuxenliv, ålderdom samt syn på framtiden. 

En viss variation finns i resultatet men en klar gemensam linje kan också påvisas. Resultatet visar att 

bemästring i början av barndomen främst handlar om att acceptera. Hos intervjupersonerna kan en 

stark kontrolluppfattning relateras till vuxenlivet, men kan dessutom ses som en bestående egenskap 

genom hela deras liv fram till ålderdomen och idag. Förmågan att acceptera sin livssituation idag och 

fortfarande själv få bestämma samt få känslomässigt stöd av familjen stiger fram som en viktig strategi. 

Religiös förtröstan är ett förhållningssätt som ger mening i livet och hjälp vid bemästring. 

Bemästring under barn- och ungdomsåren relaterades främst till sjukdom, död, avbruten skolgång och 

arbete. Att acceptera sin situation var den bemästringsstrategi som främst användes. 

Intervjupersonernas beskrivning om döden i barndomsåldern stämmer väl överens med tidsandan där 

sorgen förträngdes och inte diskuterades med barnen (Marander-Eklund, 2014). En del av 

intervjupersonerna pendlar också mellan dåtid och nutid beträffande tidsandan vilket följande citat från 

min studie lyfter fram: 

... inte berättades det nånting för barn om nånting emot vad det nu är så. 

I enlighet med Ågrens studie (1992) om att väga för och emot i sitt resonemang för att acceptera så 

framgår det i min studie intressant nog att man redan som barn kan gå tillväga så. I påfrestande 

situationer kunde man redan som barn hitta något positivt som man lyfte fram framom det negativa.  

Enligt Gjærum et al. (1999) är omvårdnaden efter förlusten av en anhörig viktigare än förlusten i sig. 

Detta kan relateras till det emotionella stödets betydelse och känslomässig anknytning. Ett litet barn 

kan inte ensam vara aktör och en stor del av barns bemästrande av stress sker tillsammans med familjen.  

Gjærum et al. (1999) hävdar att föräldrar som kan bemästra kriser samtidigt påverkar sina barn i samma 

riktning. I min studie framgår också att intervjupersonernas föräldrar kunde nyttja sina föräldrar för 

praktiskt och känslomässigt stöd som till exempel i ett fall där fadern flyttade med barnen till sina 

föräldrar efter sin frus död. Intervjupersonerna pratar i vi-form som till exempel att ”vi måste ty oss till 

nån”, vilket lyfter fram förmågan till bemästrande i familjen som man identifierar sig med. Enligt 
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Gjærum et al. (1999) uppfattar barn att de kan hantera sin tillvaro om de har erfarenheter av föräldrar 

som bemästrat kriser.  

Enligt Sarason et al. (1991) inverkar känslan av att bli omhändertagen positivt på bemästring. I 

livsberättelserna finns tydliga tecken av den tid och sociala kontext som intervjupersonerna hörde 

hemma i. På den tiden hörde det till att hjälpa varandra inom den närmsta familjen samtidigt som man 

också var beroende av varandras stöd på grund av en materiellt osäker tillvaro. Ett citat som lyfter fram 

bemästring ur ett familje- och tidsperspektiv är: 

...det var helt naturligt på den tiden det, så vi flyttade till farmor och farfar men så 10 år bodde vi hos 

farmor och farfar. 

Intervjupersonernas berättelser om att acceptera avbruten skolgång, arbete i unga år samt yrkesval 

stämmer också överens med tidsandan. Barnens frigörelse från hemmet samt avbruten skolgång kan 

relateras till att lydnad var ett dåtida ideal i samhället, samt till behovet av att hela familjen arbetade. 

Föräldrarnas uppfattning samt genusperspektiv styrde även den tidens yrkesval. (Marander-Eklund, 

2014). En av intervjupersonerna accepterade helt faderns tankar om yrkesval medan de övriga 

ifrågasatte den avbrutna skolgången. Detta kan enligt min tolkning vara början till att de senare under 

ungdomstiden ville ta kontroll över skolgång och arbetsliv. En i korthet återberättad barndomstid 

grundar sig onekligen på intervjupersonens verkliga barndom men det är värt att komma ihåg att den 

också har blivit omformad i efterhand. I ett par berättelser framkommer att man ännu idag kan bemästra 

något som varit svårt i barndomen. Två av intervjupersonerna fick till exempel sent i livet reda på 

orsakerna till dödsfall under barndomen. Det har betydelse när under livsloppet man berättar om sin 

barndom, hur samhället överlag ser på barndom just då samt vilken attityd som gäller till barn då 

(Makkonen i Palmenfelt, 2000). 

Bemästring under vuxenlivet relateras främst till sjukdom och död, svårigheter i relation till familj och 

arbete samt pensionering. Alla intervjupersonerna uppfattade sig ta kontroll över sitt arbetsliv. I 

intervjuerna framgår också i enlighet med Rotters (1975) tankar att det inte är framgången eller 

misslyckandet i sig som avgör huruvida det är fråga om inre eller yttre kontrolluppfattning utan den 

personliga tolkningen av vad som gav upphov till det goda resultatet. Intervjupersonerna kunde hänvisa 

till egen förmåga som att man var stolt efter att man gjort något arbetsamt eller man kunde uppfatta 

resultatet av sitt eget handlande som mycket bra. I intervjutexten förekommer flera yttranden som 

kunde lyfta fram detta, men eftersom dessa meningar innehåller uppgifter som kan riskera 

anonymiteten så har jag valt att inte ta med dessa. 

Intervjupersonerna lyfter också fram att de fått stöd av sina föräldrar och en möjlighet att själva få ta 

ansvar. Detta överensstämmer med Rotters (1975) teori om att tidigare livserfarenheter gynnar 

utvecklingen mot en intern kontrolluppfattning. Krause (1990) påvisar att en viktig aspekt av 

människors självuppfattning utgörs av känslan av kontroll över sin tillvaro. Enligt Krause (1990) har 

människor som uppfattar att de själva har kontroll över sin situation även större motståndskraft mot 

stress. 
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Pensioneringen uppfattades inte genomgående positiv eftersom yrkesrollen förlorades och ensamhet 

och avsaknad av relationer uppfattades negativt. Pensioneringen i sig utgjorde inte ett problem. För att 

förstå pensioneringsprocessen är det enligt Jonsson (2000) av betydelse att man beaktar flera olika 

aspekter samtidigt, bland annat att se på aktiviteter av olika slag. Enligt honom får pensioneringen inte 

ses som en enskild händelse utan som en process över tid. Intervjupersonernas sätt att infoga 

pensioneringen i livsberättelsen lyfter fram att den sammanvävs med livssituationen just då. Man tog 

kontroll över situationen genom att söka sig till meningsfull delaktighet i grupp eller sökte annan 

meningsfull sysselsättning som hjälpte till att bemästra tillvaron medan någon också kunde fortsätta 

med sitt arbete på ett eller annat sätt. Man kunde också finna sig väl tillrätta med sin nya livssituation. 

Bemästring under ålderdomen relateras främst till nedsatt funktionsförmåga, till livet som helhet samt 

till en oförutsebar framtid. Att få ha en intern kontrolluppfattning kan ses som en stabil egenskap livet 

igenom, men det visar sig att man ännu som 100-åring vill behålla kontrollen samtidigt som man är 

medveten om att behovet av extern kontroll ökar. Resultatet stöds av ett flertal andra forskningar 

(Buono et al.,1998, Jopp och Rott 2006, Koch et al., 2007, Wilken et al., 2002).  Enligt Rotter (1975) är 

en ”lagom intern kontrolluppfattning”, kombinerad med en tilltro till att andra kan stöda när situationen 

blir ohållbar, den mest adaptiva bemästringsstrategin. 

I min studie steg också tydligt fram att man vid en ålder av 100 sänkte sina ambitioner och gjorde vad 

man förmådde och hade intresse för i mindre omfattning. Man valde sådana aktiviteter som fungerade 

bäst och gav tillfredsställelse, och en begränsad förmåga kunde kompenseras med hjälpmedel. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning av Freund & Baltes, (1998), Motta et al., (2005), Perls & Silver, 

(1999) samt Ågren (1992).    

Alla intervjupersoner i denna studie belyser vikten av det sociala stödet, vilket stämmer väl överens med 

ett flertal forskningsresultat som lyfter fram att ett gott stöd ger en bättre bemästring vid sjukdom och 

skröplighet hos äldre (Freeman et al., 2013, Krause & Keith, 1989). Enligt Martin et al. (1996) har 

storleken på det sociala nätverket visat sig vara mindre hos de allra äldsta. Mitt resultat står delvis i 

motsats till detta. Det sociala nätverket utgjordes visserligen främst av den närmaste familjen som gav 

det bästa stödet, men även grannar och vänner värderades högt. Kvinnorna hade mera intensiva 

kontakter och man kunde berätta om en förtrogen vän man haft genom hela livet och ännu har, eller om 

någon man kontaktade per telefon dagligen, medan männen inte i större grad berättade om nära 

relationer utanför sin familj. Vänner hade man skaffat själv genom att söka sig till meningsfull 

delaktighet i grupp då man blivit ensam. Båda männen var djupt religiösa med en stark förtröstan till 

Gud samt en tro på ett större meningsfullt sammanhang. Djup religiös tro har kopplats ihop med 

framgångsrik bemästring i ett flertal forskningar (Archer et al., 2005, Crowther et al., 2002, Hutnik et 

al., 2012, Freeman et al., 2013, Moore et al., 2006). Kvinnorna var inte speciellt religiösa men fann ändå 

mening i religionen. Argument som att kyrkan gjorde samhället gott och att man var uppfostrad med 

kyrkan fördes fram. Frankl (2006) lyfter fram meningsfullhet som den starkaste drivkraften när det 

gäller att bemästra svårigheter. Hos intervjupersonerna kan detta även relateras till att meningen kan 

handla om livet efter döden.  
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Även om fotografier av släkt och vänner inte syns i materialet så mycket har de stor betydelse för en del 

av 100-åringarna eftersom dessa bilder ger dem daglig glädje och stöd i tillvaron. Min tolkning är att 

dessa tillbakablickar på en gången tid påminner dem om något viktigt, som att få komma ihåg sina nära 

och kära. Det intressanta är att de inte uppfattar bilderna som ett förlustfenomen av människor som de 

har förlorat och som något som inte mera kan återupplevas. Dessa fotografier kan skapa helhet och ett 

fortlöpande sammanhang i livet och en strategi att förstå sig själv. Åsynen av fotografierna väcker glädje 

och förnöjsamhet. Enligt Otto och Pedersen (1998) kan dylika minnessaker binda ihop det gångna med 

nuet, och såtillvida få det förflutna levande i nuet likaväl som att göra det till ett hjälpmedel för att skapa 

en livsberättelse. 

På frågan hur man som 100-åring ser på sin framtid så är uppfattningen den att man inte tänker på den 

utan lever en dag i taget. I enlighet med Ågrens studie (1992) anpassar man sig med att leva en dag i 

taget och inte tänka alltför mycket på döden. Samtidigt stiger fascinerande nog en livsgnista fram 

”mellan raderna”, där man inte vill att livet ska ta slut eller där man planerar att göra något speciellt i 

framtiden. Att väga för och emot är en bemästringsstrategi. I likhet med Ågrens studie (1992) använde 

sig även intervjupersonerna i min studie av denna strategi både i vuxet liv och i ålderdomen.    

I slutet av intervjuerna stiger en autobiografisk reflektion fram i samband med ett tillbakablickande på 

livet. Det visar sig att man accepterar det liv man levt, att man idag kognitivt kan minimera och 

omvärdera ouppnåeliga mål i livet, att man anser sig ha gjort det bästa av sina förutsättningar samt att 

man är stolt över vad man åstadkommit. Här vill jag relatera till Dehlin & Hagberg (2000) som skriver 

att det goda åldrandet som anpassningsprocedur inte är hur man har det utan hur man tar det. 

100-åringarnas bemästring är också beroende av deras personlighet eller inställning. I min studie stiger 

det fram att man har en positiv och tacksam inställning till livet överlag, att man inte oroar sig på förhand 

för påfrestningar samt har lätt att umgås med människor. Man poängterar att man nog varit utsatt för 

svårigheter men att man kunnat påverka sin tillvaro.  Den narrativa tonen i deras berättelser lyfter fram 

optimism och positivt tänkande. De är utåtriktade, har sinne för humor och skrattar hjärtligt då de 

berättar om sina liv. Detta stämmer väl överens med forskning av Hagberg et al. (2001) om vilka 

personlighetsfaktorer som bestämmer hur ålderdomen bemöts vid en ålder av 100 år där gemensamma 

drag var att de inte är ängsliga, att de trivs samt kommer bra överens med andra människor. I forskning 

av Darviri et al. (2009) framgår att 100-åringar undvikit och ännu idag undviker att hamna i konflikter. 

Mot denna bakgrund har personligheten eller läggningen avgörande betydelse för hur livsloppet 

gestaltar sig, något som även i viss mån synts i mitt material, men man kan givetvis även fråga sig om 

bemästring påverkar inställning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att 100-åringarna i denna studie flexibelt använder sig av olika 

bemästringsformer under sina liv, och även av många olika samtidigt. Bemästringsstrategierna har ändå 

förändrats till att bli mer passivt kognitiva eller emotionellt inriktade från att ha varit aktivt 

probleminriktade i det vuxna livet. 100-åringarna försöker nu, från att de tidigare i livet själva ha kunnat 

agera, anpassa sig genom att tänka annorlunda och på det sättet kunna acceptera svårigheter (Lazarus 

& Lazarus, 2006). Förnekande och undvikande strategier förekom inte, misslyckanden tillskrevs inte 

utomstående och förluster accepterades, vilket gjorde att man kunde gå vidare i livet. Mitt resultat 
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stämmer inte överens med forskning av Baltes & Smith (2003) som visar en psykologisk nedgång som 

kännetecknas av en avsaknad av både identitet och känsla av kontroll hos de allra äldsta. I likhet med 

Hyyppäs (2007) forskning om det sociala nätverkets viktiga betydelse så visar också dessa 

finlandssvenska 100-åringar att de är sociala och att de värderar familjen som det viktigaste. Men 

framförallt minns de mycket och vill dela med sig av sina erfarenheter och kan sålunda bibehålla sin 

identitet. 

Min studie har också visat att bemästring inte är något enbart förbehållet ålderdomen, men samtidigt 

är det just under ålderdomen som man har möjlighet att se tillbaka på hela livet och sätta sig in i och 

möjligtvis omvärdera hur man egentligen bemästrat under livet. Detta visar på betydelsen av att ha ett 

livsloppsperspektiv vad gäller bemästring hos 100-åringar. 

 

7. Slutsats 

Resultatet i denna studie kan presenteras i tre teman där barndomen präglades av att vara i ödets 

händer, vuxenlivet av att ta livet i egna händer samt ålderdomen av att få behålla kontroll och acceptera 

livet som helhet. Studien åskådliggör att det i ett livsloppsperspektiv är viktigt att behålla kontroll över 

sitt liv så länge som möjligt. Att uppleva att man har kontroll över sin egen tillvaro är grundläggande 

när det gäller att bemästra svårigheter i de flesta sammanhang, likaväl som att få upprätta och bevara 

betydelsefulla människorelationer från barndom till ålderdom. I en vårdkontext får äldre människors 

beroende inte vara en självklarhet och i enlighet med resultaten i denna studie argumenterar jag för att 

man ännu mer än vad man gör idag skulle kunna stärka äldres förmåga till bemästring genom att tro på 

deras förmåga att ta hand om sig själva och framförallt stöda dem i det de själva vill. En utmaning för 

konkret vård och ytterligare forskning är hur vi som vårdare kan bli ännu mer professionella i 

omhändertagandet av äldre och hur vi kan bevara äldres integritet utifrån de äldres perspektiv. Det är 

av stor vikt att ta tillvara de äldres livsvisdom eftersom den erfarenhet och de bemästringsstrategier de 

använt sig av i ett livsloppsperspektiv annars går förlorad. En positivare attityd till både ålderdom samt 

äldre människor är ett måste så att man inte fråntar de äldre självförtroendet som de behöver för att 

bemästra svårigheter.   

Överlag lyfter studien fram finlandssvenska 100-åringar som en grupp med stark kontroll och positiv 

inställning till livet. Det får mig att spekulera i om dessa finlandssvenska 100-åringar skulle kunna 

utgöra en av de blå zonerna, vilka jag redogjorde för i början av min studie. Detta är en tanke för vidare 

forskning. 

En annan intressant aspekt är att hög ålder i sig inte utgör en grund för att utesluta någon person från 

forskning. I min studie fick jag i samband med intervjun se 100-åringar som med glädje och stolthet 

berättade om sina liv, höra hur tacksamma de var då de fick delta och att de dessutom upplevde det 

meningsfullt att kunna bidra till forskning i detta ännu otillräckligt utforskade område.   

En intressant aspekt kring livsloppsperspektivet är de äldres sätt att, förutom att se på enskilda episoder 

i livet, även summera sina liv. I intervjusituationen delger de även en helhetssyn på livet och ser tillbaka 
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på livet. I den situationen skapar de sig möjligtvis en ny tolkning av hur man bemästrat, exempelvis 

under barndomen. Givetvis kan minnet av bemästring också förändras, och en helt ny berättelse av 

bemästring kan uppkomma, men även denna är intressant. På motsvarande sätt är det intressant att 

försöka finna de ”svarta fälten”. Den bemästring som studeras är oundvikligen den som 

intervjupersonerna vill och kan berätta om, även om den berättelsen inte alltid är fullständig och fullt 

förankrad i verkligheten. 

Att denna studie om 100 åringar i Finland dessutom blivit slutförd i samband med republiken Finlands 

100-årsjubileum 2017 kan ses som ett både symboliskt och trevligt sammanträffande. 
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Bilaga 1 

Samtycke för deltagande i intervju 

Inom forskning om åldrandet fäster man idag större betydelse vid att äldre människor själva får berätta 

om sitt liv. Min avsikt med denna intervju är att få mer kunskap inom detta område för att öka 

förståelsen för hur äldre har levt och vad som har varit viktigt och meningsfullt i livet. 

Denna intervju beräknas ta cirka en timme. Den utförs av Charlotte Åberg-Holm, sjuksköterska, som 

använder intervju-materialet i sin magisteruppsats i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping i 

Sverige. Intervjun spelas in på band och behandlas konfidentiellt så att ingen annan än intervjuaren 

kommer att veta vem som har intervjuats. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst 

avbryta intervjun om du så vill utan att ange någon orsak. 

Vänligen,  

Charlotte Åberg-Holm 

Telefon: 0400 476943 

 

Jag medverkar i intervjuundersökningen. 

 

Datum:____________________ 

 

Underskrift: ________________________________ 
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Bilaga 2                                    Intervjufrågor 

       Teman ur livet 

    1. Barndomshem och familj 

Berätta om din barndom 

-när och var är du född 

      -hur skulle du beskriva dina föräldrar, syskon 

      2. Skoltiden 

     Berätta om skoltiden 

       - hur påverkade skolan dig 

       - hade du vänner, vilka var dina intressen 

      3. Utbildning och arbete 

      Berätta om din utbildning och ditt arbete 

        - hade du speciella drömmar i livet 

       - vad betydde ditt arbete för dig 

      4. Egen familj 

       Hur skulle du beskriva din egen familj 

       - har du varit gift/ berätta om den tid du var gift 

       - har du barn  

     5. Pensionering 

      Hur skulle du beskriva pensioneringen  

        - hur kändes det att bli pensionerad 

        -fick du tid för vänner och intressen  

     6. Kroppen och hälsan 

        Hur skulle du beskriva din hälsa 

      - hur har du anpassat dig till åldrandet med tanke på hur kroppen har förändrats  

     7. Livet idag 

        Hur skulle du beskriva livet idag 

         - hur ser vardagen ut i ditt liv nu (hanterbarhet), vad gör du efter att du vaknat etc. 

        - berätta om din släkt och dina vänner i ditt liv idag 

        - behöver du hjälp av utomstående idag, vilken är betydelsen av att få  klara sig själv 
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         - vilka är dina sysslor, intressen idag 

       8. Hur ser du på din framtid 

        - vad har religionen betytt för dig i livet  

        - hur länge skulle du vilja leva 

        - vad är din åsikt om döden, livet efter döden 

       9. Bemästringsstrategier 

        - hur har du i allmänhet  hanterat svårigheter eller sorger i livet 

       10. Meningsfullhet i livet 

         - vad har varit meningsfullt /betydelsefullt i livet, vad är meningsfullt nu 

         -vilka är dina största glädjeämnen i livet 

         -vad glädjer dig nu 

       11. Finns det något du själv skulle vilja tillägga till intervjun 

      12. Vad tror du själv är hemligheten bakom ditt långa liv? 

 

 


