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Abstrakt 

Syftet med avhandlingen är att analysera framtidsverkstäder som fenomen för 

att stärka äldre människors delaktighet och engagemang. Analysen sätts i 

relation till teorier och begrepp kopplat till medborgarengagemang och 

delaktighet i olika processer inom ramen för människors vardagsliv. 

 

Avhandlingen baseras på ett empiriskt material från olika projekt där metoden 

framtidsverkstad har använts. Framtidsverkstäder är en pedagogisk metod för 

att stödja människor till att mötas på ett kreativt och konstruktivt sätt i syfte att 

arbeta med gemensamma angelägenheter.  

 

Den metodologiska ansatsen för analysen beskrivs i två steg. I det första steget 

ses framtidsverkstäderna som beskrivs i artiklarna I, II och III som exempel på 

en utvecklingsinriktad forskningsansats. I det andra steget görs i avhandlingens 

ramberättelse en återanalys av resultatet i artiklarna utifrån fallstudiemetodik där 

framtidsverkstäderna beskrivs som enskilda fall. 

 

Avhandlingens resultat diskuteras utifrån att begreppet delaktighet sätts i 

relation till begrepp som gemenskap, ansvar, brukarinflytande och 

medborgarskap. I analysen görs en koppling till socialpedagogiska teorier och 

forskning kring civilsamhället. 

 

Avhandlingens resultat bekräftar att äldre människors delaktighet utifrån en 

vardagslivskontext ska ses som värdefull resurs i samhället och att det är viktigt 

att denna resurs lyfts fram och tillvaratas. Det handlar inte bara om att äldre 

människor mår bra av att vara aktiva, träffa andra och fortsätta ha ansvar. Det 

handlar lika mycket om att samhället är i behov av äldre människors kunskap, 

erfarenhet och kompetens. Äldre människor, liksom människor i andra åldrar, 

är både konsumenter och producenter av olika samhällstjänster.  För att 

motverka ålderism i samhället är det viktigt att lyfta fram denna mer positiva 

bild av åldrandet. 
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1.Inledning 

Denna licentiatavhandling fokuserar på möjligheter till delaktighet och 

gemenskap och inflytande och tar sin utgångspunkt i äldre människor1 och 

deras vardagsliv. Sverige står, liksom många andra länder med en allt större 

andel äldre personer, inför en rad utmaningar. En av dessa utmaningar är att se 

hur resurser kan skapas och omfördelas samt hur ökat behov av vård och 

omsorg kan hanteras. Insatser inom ramen för civilsamhället, i form av 

informell omsorg som ges av familjen, annan nära anhörig eller granne och vän 

samt frivilliga insatser i olika ideella organisationer, förväntas att få en allt 

viktigare roll framöver. I denna text är det framförallt de frivilliga insatserna 

utifrån olika organisationer och föreningar som kommer att belysas.  

 

Centralt är således delaktighet som i avhandlingen utvecklas tillsammans med 

några närliggande begrepp såsom gemenskap, empowerment, engagemang och 

medborgarskap. Begreppet delaktighet tas upp i några av de politiska dokument 

som styr inriktningen på äldrepolitiken och nämnas kan Nationell 

handlingsplan för äldrepolitiken (Prop.1997/98: 113) och Värdigt liv i 

äldreomsorgen (Prop. 2009/10:116).  I dessa dokument går att utläsa att äldre 

personer ska ha möjlighet att fortsätta leva ett aktivt liv i gemenskap med andra 

och ha möjlighet att påverka både sin egen vardag och olika frågor i samhället. 

Förutom att begreppet delaktighet tydliggörs finns en tydlig viljeinriktning som 

lyfter fram äldre människors rätt till meningsfull vardag, självständigt boende, 

välbefinnande och möjlighet till inflytande. Dokumenten är vägledande vad 

gäller värderingar och förhållningssätt i mötet med äldre personer och gäller 

såväl informella som formella insatser och olika verksamhetsområden.  

 
Äldre personer har en betydande roll i avhandlingen. De äldre deltagarna som 

medverkar i framtidsverkstäderna (Artikel I, II & III) kan beskrivas utifrån 

begreppen tredje och fjärde åldern och som utgångspunkt hänvisas till 

Gynnerstedt (2011) och Tehlins (2011) definitioner.  Avhandlingens fokus är 

äldre personers delaktighet och engagemang och deras möjlighet att påverka sin 

                                                      
1 Jag kommer i fortsättningen att både skriva äldre människor och äldre 

personer och skrivningarna har för mig samma innebörd 
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vardag. Det handlar däremot inte specifikt om äldreomsorg, men det är 

naturligt att ibland beröra vård och omsorg utifrån informella och formella 

hjälpinsatser. Allt fler äldre personer fortsätter att engagera sig i civilsamhället. 

Enligt Senior 2005 (SOU 2003:91) handlar svensk äldrepolitik både om 

äldreomsorg och också om hur äldre personers resurser skall kunna tas till vara.  

Det finns en Överenskommelse från oktober 2008 som undertecknades av 

regeringen, kommuner och landsting samt idéburna organisationer inom det 

sociala området. Ett motiv till denna överenskommelse var just att genom en 

dialog ta tillvara den kunskap och det engagemang som finns hos 

frivilligorganisationer och erkänna den betydelse som dessa organisationer har 

för människors möjlighet att kunna påverka vardagen (Regeringen, 2008).  

 

Avhandlingen belyser med utgångspunkt i aktuell forskning kring äldre 

personers vardagsliv och livsvillkor hur begreppet delaktighet relateras till 

uppfattningar om äldre personers roll i samhället. Det är utifrån perspektivet 

vardagsliv och livsvillkor som kopplingen till civilsamhället görs. 

Civilsamhällsforskningen visar på betydelsen av att få göra sin röst hörd 

(Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2009a; von Essen, 2010; von Essen & 

Svedberg, 2010; Wijkström & Einarsson, 2006;). Denna ”röst” kan beskrivas 

bland annat utifrån begreppet delaktighet och handlar om att påverka sin egen 

vardag, men också att utöva sitt medborgarskap antingen individuellt eller 

kollektivt genom att exempelvis vara medlem i en förening. Samtidigt som vi i 

regelverk och i forskning kan utläsa betydelsen av inflytande och delaktighet 

visar också forskare på svårigheterna att skapa detta i praktiken. Några forskare, 

till exempel Blomberg och Pettersson (2003) och Harnett (2010) beskriver i sin 

forskning att det finns en skillnad mellan vad som sägs i lagstiftning och i 

kommunala riktlinjer och vad som görs i praktiken vad gäller delaktighet och 

hur personalen genom sin retorik kan legitimera att inflytandet begränsas. 

Utifrån dessa aspekter berörs begreppet ålderism.  

 

I avhandlingen ses framtidsverkstad som en metod vilken kan användas i 

utvecklings- och förändringsarbeten. Resultatet när denna metod används 

beskrivs i artiklarna i form av genomförda verkstäder. Framtidsverkstäderna 

analyseras utifrån interaktiv forskning och utifrån fallstudiemetodik där olika 

framtidsverkstäder ses som enskilda fall. 
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Genom att använda metoden framtidsverkstad2 vars grundidé handlar om att 

låta människor formulera idéer och arbeta tillsammans belyses och fördjupas 

kunskapen om hur man kan tänka kring äldre människors delaktighet.  I 

avhandlingens Artiklar (I, II & III) presenteras som exempel på 

implementering, hur framtidsverkstäder som fenomen kan användas för att 

äldre människor ska kunna delta i utformningen av sina vardagsaktiviteter och 

boende. Metodens grundare Robert Jungk och Norbert Müllert (1996), 

framhåller att människor skall ha ett verkligt inflytande, vilket handlar om att ha 

makt att kunna påverka. Denna viljeinriktning kopplas i avhandlingen samman 

med några olika begrepp såsom delaktighet, gemenskap och empowerment. 

Begreppen kan i sin tur knytas samman till socialpedagogisk teoribildning vilket 

främst belyses i artiklarna I & III. I artikel II presenteras en modell för 

empowerment, The Case Model som appliceras på metoden framtidsverkstad. I 

avhandlingen fördjupas analysen av äldre personers delaktighet även med hjälp 

av teorier utifrån forskning om civilsamhället.  

 

1.1 Syfte  

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i några olika projekt som använt 

framtidsverkstad som metod för förändringsarbete.  

 

Syftet med avhandlingen är att analysera framtidsverkstäder som fenomen för 

att stärka äldre människors delaktighet och engagemang. Analysen sätts i 

relation till teorier och begrepp kopplat till medborgarengagemang och 

delaktighet i olika processer inom ramen för människors vardagsliv. 
 

                                                      
2 Metoden framtidsverkstäder utvecklades i Tyskland efter andra världskriget 

och belyses nu i en svensk kontext 
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2. Tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter 

2.1 Socialpedagogisk forskning 

Begreppet delaktighet är ett centralt begrepp i avhandlingen vilket både 

avhandlingens rubrik och syfte anger och i detta sammanhang handlar det om 

äldre människors möjlighet till delaktighet i vardagen. Olika politiska 

styrdokument för äldrepolitiken anger äldre människors rätt till ett fortsatt 

aktivt liv och möjlighet till delaktighet. En utgångspunkt för mig är att 

människor som har möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i sin vardag 

påverkar deras hälsa i positiv riktning. Genom ett engagemang är äldre personer 

också en del i ett sammanhang vilket är av betydelse för att kunna utvecklas 

(Eriksson, 2004, 2006). I detta kapitel kommer jag att beröra några olika 

forskare och deras syn på delaktighet samt några begrepp som är nära 

sammankopplade med delaktighet. Begreppen är gemenskap som beskrivs 

utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt och empowerment. Båda 

begreppen kan leda till delaktighet. Delaktighet, gemenskap och empowerment 

har alla en tydlig plats i artiklarna I, II och III. 

2.1.1 Delaktighet  

Molin (2004a) skriver att delaktighet handlar om att ta del i något vilket kan 

innebära såväl i någon form av aktivitet eller i en social gemenskap. I sin tur kan 

detta leda till en känsla av tillhörighet som kan ses som en aspekt av delaktighet 

det kan också handla om att aktivt medverka i något och tillsammans med 

andra också ha ett gemensamt ansvar. Delaktighet är ett begrepp som har olika 

innebörder och ibland används ord såsom inflytande, självbestämmande och 

makt för att förklara dess innebörd. Begreppet tolkas olika av olika 

yrkesgrupper och vi kan också se olika politiska och akademiska tolkningar. 

Därför är det också viktigt att förklara innebörden av begreppet utifrån sitt 

sammanhang. Delaktighet måste också bedömas utifrån den enskildes 

upplevelse av att vara delaktig (Molin, 2004a).  
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Begreppet delaktighet eller participation har blivit ett centralt begrepp i 

Världshälsoorganisationens internationella klassifikation för funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF). Denna klassifikation fokuserar på olika 

kännetecken och som exempel i detta sammanhang kan nämnas människors 

möjligheter till aktivitet och delaktighet. Med hjälp av ICF bedöms graden av 

delaktighet utifrån individens engagemang och det är individen själv som i detta 

sammanhang beskriver sin egen upplevelse av delaktighet (Björck-Åkesson & 

Granlund, 2004). 

 

Gustavsson (2004) menar att delaktighet är ett mångtydigt begrepp och skriver 

att det måste få uttryckas på olika sätt i olika sammanhang. Molin (2004b) 

beskriver delaktighet utifrån mikronivå där delaktighet handlar om enskilda 

individers ansvar och engagemang och utifrån makronivå där delaktighet kan 

ses utifrån aspekter på demokrati och möjlighet att påverka samhället samt 

utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Kvarnström (2011, s. 33) i sin tur använder sig 

av fem kategorier eller nivåer i sin beskrivning av delaktighet, ”service user 

particpation”. Första nivån benämner författaren som ”face-to-face individual” 

service där hon inkluderar attityder och interaktion mellan brukare och 

professionella. Nästa nivå handlar om ”participation in the management of the 

services” som innebär utveckling av strategier och utvärdering av 

brukarcentrerade arbetsmetoder. Tredje nivån handlar om ”participation in 

society” vilket inberäknar grannskapet och aktiviteter i lokalsamhället. Fjärde 

nivån ”toals and measurements of participation” handlar om att utveckla mål 

och redskap för att kunna mäta delaktighet och till sist den femte nivån som 

Kvarnström (2011) benämner för ”participation in education and research” 

inkluderar också olika former och angreppssätt utifrån interaktiv forskning. 

Även Tideman och Mallander (2004) menar att delaktighet kan förstås utifrån 

olika sätt och ger oss några exempel på hur. Delaktighet kan enligt dem handla 

om att ”vara en del i ett sammanhang, att känna samhörighet med andra eller 

att ha gemensamt ansvar för något” (s. 11). Författarna uttrycker även ”att 

människors känsla av delaktighet är en av förutsättningarna för att ett samhälle 

blir ett samhälle, att det finns någon form av sammanhållande gemenskap på 

livets olika arenor, på arbetet, i familjen på fritiden” (s.11).  

I sin analys av begreppet delaktighet skiljer Molin (2004a) mellan 

intrapersonella och interpersonella former av delaktighet. Intrapersonellt 

handlar om egenskaper inom individen och interpersonellt om delaktighet 

mellan olika individer. Författaren benämner även delaktighet som ett 
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dimensionsbegrepp vilket innebär att det finns en grad av delaktighet som går 

från en skala från minimal till maximal form av delaktighet. Begreppet kan 

också beskrivas utifrån ett aktivt eller passivt perspektiv. 

 

Blennberger och Johansson (2010) belyser begreppet delaktighet ur ett 

äldreomsorgsperspektiv och förklarar att det utifrån detta perspektiv handlar 

om samspel, ett gemensamt ansvar och en ömsesidig påverkan. Författarna 

framhåller att ett självbestämmande inom äldreomsorgen också måste inkludera 

begreppet delaktighet för att visa på nödvändigheten av att skapa en dialog 

kring frågor om människors vardag. I denna dialog är det viktigt för den äldre 

att få fatta självständiga val och själv få bestämma över sina liv. Blennberger 

och Johansson (2010) poängterar nödvändigheten av samråd och samförstånd 

vad gäller insatser och utförande av omsorg. Ibland kanske det mer handlar om 

ett samspel mellan den enskilde individen och exempelvis personal än om 

självbestämmande. Statens folkhälsoinstitut (2008) använder både begreppen 

delaktighet och inflytande och ser dem som positiva för hälsan oavsett om det 

är på individ-, grupp- eller samhällsnivå. De poängterar att ”äldre människor 

har viktiga kunskaper och erfarenheter att bidra med, möjligheten att kunna 

påverka och ta saken i egna händer (empowerment) och känna delaktighet är 

grundläggande för hälsan” (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 12).     

 

Utifrån aspekterna kring ett värdigt liv är begreppet delaktighet nära besläktat 

med självbestämmande och individanpassning och handlar om att utgå från den 

enskilde individens behov och önskemål. I propositionen 2009/10:116, Värdigt 

liv i äldreomsorgen, beskrivs delaktighet handla om ”att uppmärksamma vikten 

av samråd och samförstånd kring omsorgens utförande” (s. 28). För att den 

äldre ska kunna vara delaktig och kunna påverka sin egen vardag måste 

hon/han få tillgång till lättillgänglig och tydlig information inte bara om olika 

vård- och omsorgsinsatser utan också om olika kulturella och sociala aktiviteter. 

Det står också angivet i socialtjänstlagens (SFS 2001:453) tredje kapitel och 

första paragraf att kommunerna ska samarbeta med andra aktörer till exempel 

organisationer och föreningar av olika slag för att främja människors 

levnadsförhållanden.  

 

Då socialstyrelsen gör sin kvalitetsgranskning av verksamheter inom 

äldreomsorgen används bland annat begreppet delaktighet som ett mått på 

kvalitet. I sammanhanget mäts delaktighet utifrån andelen äldre som har en 

individuellt utformad genomförandeplan och som har varit delaktiga i att 
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utforma densamma. Graden av delaktighet visar på äldres möjligheter att 

påverka hur omsorg, hjälp och stöd ges (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Gustavsson (2008) utgår från ett socialpedagogiskt perspektiv och ser 

delaktighet som ett motsatsbegrepp till utanförskap vilket kan ses som ett 

socialt problem. Enligt författaren kan problemet åtgärdas med hjälp av 

socialpedagogiska handlingar och på så vis skapas delaktighet. Gustavsson 

(2008) beskriver delaktighet utifrån aktivt deltagande i samhällslivet och 

använder även begreppen integrering och participation. Även om författaren 

avser personer med funktionshinder utan någon specifik åldersgrupp finns det 

mycket som talar för att begreppet delaktig utifrån denna definition har stor 

relevans för äldre personer.   

2.1.2 Gemenskap 

Liksom Gustavsson (2008) utgår även Eriksson (2004, 2006) från ett 

socialpedagogiskt perspektiv. Eriksson (2004, 2006) kopplar samman begreppet 

delaktighet med gemenskap och framhåller att gemenskap med andra 

människor är en nödvändighet för att kunna utvecklas som människa.  

 

Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv handlar gemenskap om att tillhöra 

kollektivet, en tillhörighet som är livsnödvändighet för individen och är 

överordnat den enskilda människan. Det finns en övertygelse om att alla 

individer på ett eller annat sätt kan och ska vara en del i gemenskapen och det 

är socialpedagogikens roll att stödja människor in i gemenskapen. Samtidigt 

som samhället har förändrats har också det socialpedagogiska perspektivet 

utvecklats men begreppet gemenskap ses fortfarande som ett centralt begrepp 

och det är i gemenskapen som det finns en samlad erfarenhet och kunskap som 

är viktig för den enskilde individens utveckling (Eriksson, 2004; Madsen, 2006). 

 

Begreppet gemenskap är liksom begreppet delaktighet svårt att definiera. Det 

förekommer olika sätt att se på begreppet och det har olika innebörder. I sin 

beskrivning av begreppet gemenskap utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv 

gör Eriksson (2004) en historisk tillbakablick och nämner namn som Natorp, 

Dewey och Tönnies vars tankar är betydelsefulla än idag. En mer nutida 

tolkning i sättet att se på gemenskap är enligt Eriksson (2004) att anlägga ett 
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kommunitaristiskt perspektiv3. Gemensamt för olika inriktningar inom 

kommunitarismen är kritiken mot liberalismens autonomiska tänkande och 

istället ses starka gemenskaper som lösning på konflikter i samhället. Utifrån 

kommunitarismen är gemenskapen mellan människor central och det finns en 

tanke om vårt gemensamma bästa och om det goda livet. Gemenskap har både 

en normativ och en kunskapsteoretisk roll att fylla i samhället då det är 

gemenskapen som bildar ramarna och ger oss trygghet (Eriksson, 2004). Inom 

kommunitarismen ser författaren några olika perspektiv som kan beskriva 

gemenskapens grunder. Ett av perspektivet beskrivs utifrån ett 

deltagarförespråkande perspektiv där gemenskap är något som växer fram 

genom människors engagemang och handlande.   

Olika gemenskaper kan betyda olika för olika individer till exempel i form av 

trygghet och utveckling och som individ väljer man enligt Eriksson (2004) om 

man vill tillhöra en gemenskap eller stå utanför. Gemenskaper kan även 

upplevas som hot och som en slags kontroll av individen. Om man som individ 

avviker från gällande normer och värderingar finns en risk att man ställs 

utanför. Eriksson (2004) menar att dagens gemenskaper ser annorlunda och 

beskriver dem som små, tillfälliga och flyktiga. Den trygghet som tidigare fanns 

i en gemenskap har bytts ut mot frihet som beskrivs vara fri från band, ansvar 

och förpliktelser samtidigt som den också ger trygghet, närhet och gemenskap. 

Att tillhöra en gemenskap ses som centralt och något som alla människor borde 

få ta del av (Eriksson (2004). Utifrån socialpedagogisk praxis handlar det enligt 

Madsen (2006) om att knyta människor, som av olika anledningar hamnat 

utanför, tillbaka till gemenskaper.   

2.1.3 Empowerment   

Empowerment är ytterligare ett begrepp som ligger nära delaktighet och som 

också beskrivs i artiklarna (I, II & III). Det är bland annat utifrån begreppet 

empowerment som metoden framtidsverkstäder analyseras i artikel II. Askheim 

och Starrin (2007) och Payne (2005) är några av många författare som beskriver 

empowerment. Begreppet introducerades på 1960-talet bland sociala 

proteströrelser i USA används nu i många olika sammanhang såväl inom 

politiken som i det praktiska arbetet med människor och av olika frivilliga 

                                                      
3 Kommunitarismen översätts ibland med gemenskaparna (Eriksson, 2004)  
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organisationer. Empowerment ses som något positivt, något som alla vill ha 

och har både en individuell och en kollektiv prägel. Liksom delaktighet och 

gemenskap är begreppet empowerment enligt Askheim och Starrin (2007) inte 

bara svårt att definiera utan också svårt att översätta till svenska. De beskriver 

empowermentbegreppet med hjälp av orden styrka, makt och kraft. Författarna 

förklarar också att empowerment kan ses som ett förhållningssätt där det 

handlar om att stödja människor och på så sätt finns en nära koppling till 

socialpedagogiken. Utifrån Payne (2005, s. 416) handlar empowerment om att 

hjälpa människor ”att få makt över beslut och handlingsutrymme i sina liv”. 

Payne säger vidare att ”man kan inte ge makt åt människor, utan de måste få 

hjälp med att själva ta makt” (aa. s. 417).  Makt utifrån ett 

empowermentperspektiv kan ses som något positivt och befriande och kan 

också handla om företrädarskap. Renblad (2003) i sin tur ser empowerment 

både utifrån ett filosofiskt perspektiv och ett mer praktiskt perspektiv och 

utifrån dessa perspektiv handlar empowerment både om demokrati och den 

enskildes möjlighet till aktivitet och delaktighet.  

 

2.2 Forskning kring civilsamhället 

Centralt för avhandlingen är äldre personers delaktighet i vardagen och som 

exempel på denna form av delaktighet görs kopplingen till civilsamhället som 

en arena för delaktighet. Civilsamhället kan ses som ett forum där äldre 

människor kan fortsätta att vara aktiva efter att ha slutat förvärvsarbeta. 

Begreppet civilsamhälle har funnits med i den svenska samhällsdebatten i ett 

tjugotal år och dess innebörd och ursprung beskrivs av bland annat Amnå 

(2005), Svedberg och Trägårdh (2006) samt Trägårdh (1993).   

 

Det finns olika definitioner av begreppet civilsamhälle vilket kan förklaras med 

hjälp av von Essen (2010) som framhåller att begreppet civilsamhälle måste 

beskrivas utifrån en samhällskontext. Begreppet är mångtydigt och olika 

synonymer används både inom politiska och akademiska sammanhang. Som 

exempel på synonymer kan nämnas folkrörelser, föreningsliv, ideell/frivillig 

sektor, tredje sektorn och sociala rörelser (Svedberg & Trägårdh, 2006; 

Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010; von Essen, 2010). I den politiska 

debatten är ord som demokrati, välfärd och tillväxt nära förknippat med civilt 
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samhälle. Begreppet beskrivs även som non-governmental (NGO´s) 

organisationer (Amnå, 2005).  

 

Inom den vetenskapliga akademin har begreppet civilsamhälle fått en allt 

tydligare status. Under åren 1992-2009 har fyra befolkningsstudier genomförts 

utifrån ett samarbete mellan ”Enheten för forskning om det civila samhället” på 

Ersta Sköndal högskola och Statistiska centralbyrån (SCB) och är finansierade 

av regeringskansliet. Studierna visar enligt von Essen och Svedberg (2010) 

främst på två huvudspår vilka handlar om människors engagemang och om 

civilsamhällets organisationer. 

 

Svedberg och Trägårdh (2006) framhåller att svensk forskning kring 

civilsamhället har haft en deskriptiv karaktär vars syfte har varit att beskriva 

civilsamhället samt att belysa civilsamhället utifrån en sfär i samhället liksom 

stat, marknad och familj. Inom civilsamhällesforskningen råder dock olika 

uppfattningar om vilka de samhälleliga sfärerna är och det som främst skiljer 

olika uppfattningar åt är om familjen ska ses som en egen sfär i samhället eller 

ingå i civilsamhället. Gränserna mellan olika samhällssfärer är otydliga och 

forskare som Jeppsson Grassman (2005) och von Essen (2010) framhåller 

vikten av att se sfärernas relation och beroende av varandra. Att gränserna 

mellan olika sfärer i samhället är otydliga visas också genom att forskare 

beroende på sammanhang/forskningskontext väljer att ibland inkludera 

familjen i civilsamhället och ibland beskriva familjen som en egen sfär. Sett ur 

ett bredare perspektiv kan informella insatser även handla om att grannar 

hjälper varandra och att man hjälper äldre utanför den egna familjen. Jegermalm 

och Jeppsson Grassman (2011) är exempel på forskare som ser äldre 

människors frivilliga föreningsarbete och informella insatser där familjen 

inkluderas som engagemang i civilsamhället.  

 

Jag går inte närmare in på denna diskussion. Med tanke på syftet med 

föreliggande arbete har det inte varit relevant att förhålla mig till olika 

distinktioner av vilka sfärer som ingår i civilsamhället. 
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2.2.1Delaktighet och engagemang 

Äldres delaktighet och engagemang i civilsamhället kan vara en viktig del av 

vardagen då man blivit pensionär och slutat förvärvsarbeta. Engagemanget kan 

bidra till individens självförverkligande och samtidigt vara till nytta för 

samhället då människors resurser tas tillvara.  

 

Flera forskare bland annat Jegermalm och Jeppson Grassman (2009b) samt 

Svedberg mfl. (2010) visar att vårt engagemang i civilsamhället är omfattande 

och stabilt och det fortsätter att vara högt även bland äldre personer. 

Engagemanget återfinns främst inom verksamheter som Social omsorg och 

Kultur och Rekreation. Statistik från befolkningsstudierna visar på att 

civilsamhället producerar en betydande del av socialt inriktade insatser vilket 

enligt forskarna rent ekonomiskt har en positiv inverkan på samhällsekonomin i 

stort (Svedberg mfl, 2010; von Essen & Svedberg, 2010).  

 

Människors engagemang i civilsamhället beskrivs som ett ideellt arbete och 

kallas även ibland för frivilligt socialt arbete. Det kan definieras som ett 

oavlönat arbete som den enskilde individen själv har valt att utföra. Arbetet 

sker inom ramen för en organisation och vänder sig till människor som man 

själv inte har en personlig bindning till. Det finns också ett omfattande ideellt 

arbete som ofta går under begreppet anhörigomsorg som kan beskrivas som 

personlig omsorg till någon närstående. Båda insatserna är många gånger 

omfattande och pågår under en lång tid (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 

2011). Ibland kan man se dessa båda insatser tillsammans under benämningen 

informella insatser och ibland skiljs de åt. Jegermalm och Jeppsson Grassman 

(2011) och även Svedberg mfl (2010) menar att skilda uppfattningar kan 

motiveras med att informellt arbete utfört av anhöriga rymmer så mycket mer 

av till exempel kärlek och respekt och det går inte att jämställa insatser som ges 

till anhöriga med insatser till någon utanför familjekretsen. Anhörigomsorgen 

kan också innebära en tillvaro av bundenhet och stress jämfört med ideellt 

arbete vars engagemang inom civilsamhället mer handlar om frivillighet, 

självförverkligande och social gemenskap. 

 

Både mäns och kvinnors engagemang är störst i åldrarna 30-44 och det är 

välintegrerade medelålders män som räknas till civilsamhällets kärntrupp 

(Svedberg mfl, 2010; von Essen & Svedberg, 2010). Aktuella studier visar dock 

på att förhållandet mellan ålder och ideellt arbete håller på att förändras. Som 
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exempel kan nämnas Jegermalm och Jeppsson Grassman (2011) vars forskning 

visar på att äldre personer som tillhör den tredje åldern utför ett omfattande 

oavlönat arbete. Det är åldrarna 60-74 som visar sig vara de som är mest aktiva. 

Därefter sker en kraftig minskning av det oavlönade arbetet. Dock visar det sig 

att de som är aktiva och ger hjälp i åldersgruppen 75-84 fortfarande utför lika 

mycket hjälp jämfört med de som är i åldrarna 60-74 (Jegermalm & Jeppsson 

Grassman, 2011). Vi kan jämföra dessa siffror med en amerikansk studie som 

visar att personer över 75 år engagerar sig minst vad gäller frivilligt arbete i 

USA (Burr Bradley, 2003).  

 

Att äldre kvinnors och mäns engagemang ökar kan förklaras med att vi i större 

utsträckning håller oss friska långt upp i åldrarna och att vi har gott om resurser 

kvar att förbruka. Det kan också förklaras med att de har vuxit upp med en 

stark folkrörelsetradition (von Essen & Svedberg, 2010).  

 

Jegermalm och Jeppsson Grassman (2009a) framför också att det inte enbart är 

inom ramen för föreningslivet som informella hjälpinsatser förekommer. Även 

utanför föreningslivet är informella hjälp- och omsorgsgivande omfattande och 

att senare studier visar på att även dessa hjälpinsatser ökar. Författarna har 

identifierat olika grupper av hjälpgivare utifrån insatser av informell och/eller 

ideell karaktär. En av grupperna består av de som är informella hjälpgivare, där 

mottagaren ofta är en familjemedlem. En andra grupp består av personer som 

gör ideella insatser genom frivilligorganisationer och en tredje gruppen består 

av båda dessa kategorier. Ytterligare en grupp har identifierats och består av 

personer som inte engagerar sig alls. De som tillhör denna grupp visar sig ha 

lägre utbildning, mindre sociala kontakter och ett sämre hälsotillstånd jämfört 

med övriga grupper. Denna grupp kan jämföras med en amerikansk studie där 

Burr Bradley (2003) anger att lägre formell utbildning och ekonomi kan vara en 

orsak till att få äldre personer i USA är frivilligarbetare. En annan orsak som 

författaren tar upp är att en sämre hälsa kan ha negativ inverkan på förmågan 

och möjligheten att engagera sig. 

2.2.2 Medborgarskap 

Både Jegermalm och Jeppsson Grassman (2011) och Socialstyrelsen (2004) 

konstaterar att äldre människor inte bara konsumerar samhällets tjänster utan 

också i hög grad bidrar till att utföra desamma och på så sätt både är 

konsumenter och producenter. Enligt Socialstyrelsen (2004) är det cirka en av 
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fyra av äldre personer som är givare av omsorg vilket i stort sett är lika många 

som tar emot omsorg. Det är också fler som hjälper personer utanför det egna 

hemmet jämfört med hjälp som ges till någon som tillhör egna hushållet. 

Warburton och Cordingly (2004) visar, utifrån studier i Australien kring 

volontärarbete och äldre personer, att äldre personer ses som en resurs i det 

frivilliga arbetet. Författaren menar att dessa har både tid och energi samt en 

mängd erfarenheter att ta med sig från tidigare livserfarenhet.  

 
Forskning visar att det är positivt för den enskilde individen att vara en del i 

civilsamhället. Bergström och Johansson (2007) har undersökt varför man är 

frivilligarbetare och det handlar lite om att samtidigt som man hjälper andra så 

är det också positivt för en själv. De svar som författarna får handlar om att 

”man vill ha sysselsättning”, ”man vill fylla en uppgift och känna sig behövd”, 

”man vill hjälpa andra människor” och ”man håller sig igång” (Bergström & 

Johansson, 2007, s. 246-247). Liksom svensk forskning visar Warburton och 

Cordingly (2004) på att det ideella engagemanget har en positiv inverkan på 

hälsan och skapar social gemenskap. Att engagera sig i ideell verksamhet ger en 

känsla av tillhörighet och social samhörighet. Jegermalm och Jeppsson 

Grassman (2009b) refererar till studier kring äldre människors engagemang i 

form av aktiviteter i frivilligorganisationer och informella nätverk. I dessa 

studier har äldre personer framförallt lyft fram det positiva med att vara aktiv 

medborgare och vad engagemanget har medfört både för det egna 

självförtroendet och för samhället i stort. Burr Bradley (2003) visar utifrån en 

undersökning bland volontärer som först efter två år som pensionärer visade 

intresse för att engagera sig i ideellt arbete. Det nyvunna intresset för sitt 

engagemang förklarades med att ideellt arbete skulle kunna ge en ny mening 

med livet och en ny identitet som pensionär. Burr Bradley delar in motiven till 

engagemanget i tre olika kategorier. För det första handlade det om att få en 

ökad känsla av mening genom att ge tillbaka något till samhället. Den andra 

kategorin handlade om att växa som person genom att få göra något som man 

var intresserad av och för det tredje om att kunna fortsätta att vara produktiv 

och få en struktur i vardagen. Liknande beskrivningar återfinns i svenska 

befolkningsstudier och exempel på motiv som anges är, en aktiv roll i ett 

demokratiskt samhälle, att man kan erbjuda något annat än vad professionella 

kan och att det finns en moralisk skyldighet att någon gång i sitt liv göra 

frivilliga insatser (Svedberg mfl, 2010).  
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von Essen och Svedberg (2010) beskriver ideella eller frivilliga insatserna i 

civilsamhället som en del av ett utvidgat medborgarskap och det finns enligt 

författarna en betydelsefull kunskap att hämta om människors ideella 

vardagsverklighet genom att också studera små lokala föreningar vilka ofta 

glöms bort i forskningssammanhang. En bra grund för ett ideellt engagemang 

är enligt von Essen (2010) ett samspel mellan egna insatser för andra och ens 

sociala/kulturella arv. Författaren menar också att tillgången till sociala arenor, 

egna resurser och erfarenheter har betydelse för människors ideella 

engagemang. Även Henning och Svensson (2011) belyser med exempel från 

mötesplatser för äldre personer betydelsen av sociala nätverk.  De har inriktat 

sin forskning på de nätverk som består av ytliga kontakter och vilken betydelse 

dessa har för känslan av delaktighet och sammanhang. Enligt författarna visar 

forskningen på ett samband mellan hälsa och olika slags nätverk inklusive det 

som Henning och Svensson kallar för tunna nätverksband.  

 
Svedberg mfl (2010) menar att ideellt arbete har ett värde i sig och människor är 

benägna att skatta det ideella arbetets egenvärde högre ju mer man själv arbetar 

ideellt. von Essen & Svedberg (2010) anger att egenvärdet av det ideella arbetet 

har fått stor betydelse. De motiv som människor anger ligga bakom sitt 

engagemang överensstämmer inte alltid med vad man senare i livet uppger att 

det får för betydelse. Den viktigaste orsaken som anges är att hjälpa någon 

annan. Det anses också viktigt med trevligt umgänge och tillhörighet. Äldre 

människor uppger i något högre grad betydelsen av gemenskap samt att få 

känna sig uppskattad som motiv till sitt engagemang (Svedberg mfl, 2010; von 

Essen & Svedberg, 2010).  

 

2.3 Äldre människors vardagsliv och livsvillkor 

I detta avsnitt berörs forskning kring äldres livsvillkor och vardagsliv. För de 

allra flesta av oss kommer vårt vardagsliv att se annorlunda ut i och med att vi 

blir äldre och går så småningom i pension, vi får andra roller och våra livsvillkor 

förändras. Det finns olika sätt att definiera begreppet äldre och jag väljer att 

knyta an till definitioner kring begreppen tredje och fjärde åldern med koppling 

till medborgarskap. Detta val är gjort utifrån att de äldre personer som har 

deltagit i framtidsverkstäderna är pensionärer i olika åldrar med eller utan hjälp 

eller stöd från samhället. Avhandlingen fokuserar på hur äldre personer kan 
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göras delaktiga i vardagen och i detta sammanhang spelar våra attityder till äldre 

roll. Det handlar om i vad mån vi ser vi på äldre personer som resurser i 

samhället. Därför har jag valt att också beröra ålderism, ett begrepp eller ett 

fenomen som kan vara av betydelse för äldres möjligheter att vara delaktiga.  

 

Vardagsliv kan beskrivas utifrån Eliasson-Lappalainen och Szebehely (2008) 

som olika aktiviteter under dagen. Dessa aktiviteter ser olika ut för olika 

människor och under olika perioder i livet. Något som är gemensamt för dessa 

aktiviteter skulle kunna vara att de sysslor som vi gör under dagen ofta sker på 

rutin och att vi sällan reflekterar över vad det är vi gör. Vardagslivet består av 

det som är välkänt och självklart men det är också i vardagen som det 

oförutsedda inträffar och som också kan förändra vardagen framöver.  

 
Inom ramen för ett forskningsnätverk4 har Karlsson, Olaison och Skill (2010) 

genomfört en litteraturstudie kring vardags- och vardagslivsforskning. 

Författarna har funnit att vardagslivsforskningen, som speglar ett nordiskt 

perspektiv, är tvärvetenskaplig och berör olika områden. Vanligast är 

förekomsten inom samhällsvetenskapen, men förekommer också inom 

hälsovetenskap och teknik. Författarna fann det svårt att hitta en klar definition 

ofta handlar det om ”synen på det dagliga livet för grupper som befinner sig på 

samma plats eller delar vissa egenskaper och försöker fånga både vad 

människor gör, vad de tycker samt deras erfarenheter” (aa s. 20). Genom sin 

studie har Karlsson mfl. (2010, s. 20) velat ”bidra med insikter om den 

materiella komplexiteten i vardagen, problem, upplevelser, orättvisor, drömmar, 

begränsningar, val, dilemman, möjligheter, förhandlingar mm” (egen 

översättning). 

Nämnas bör också forskningsprogrammet Äldreomsorgens vardag och villkor 

som har funnits i Lund i många år under ledning av Rosmari Eliasson-

Lappalainen. Forskningsprogrammet leds nu av Marta Szebehely och 

forskningen inriktas mot ”att koppla samman kunskap på vardagslivets nivå 

med kunskap om strukturella (bla socialpolitiska) förhållanden och 

förändringar” (Eliasson Lappalainen & Szebehely, 1998, s. 11). Äldre är en 

grupp i samhället som både ger och tar emot omsorg vilket också påverkar 

samhället i stort. De samhälleliga konsekvenserna av åldrandet är olika för olika 

                                                      
4 Everyday Life Reasearch, Linköpings universitet  

 



25 

 

samhällen och skiftar också över tid. Utifrån studier kring strukturella 

förhållanden har forskargruppen i sin forskning också velat studera ”omsorgens 

vardag” för att se vilka konsekvenser de strukturella förhållandena får på 

vardagslivet (Elisasson-Lappalainen & Szebehely, 1998). 

I tidigare forskning har Szebehely (1995) berört äldres vardagsliv i samband 

med sin forskning kring vardagens organisering som handlar både om 

personalen och äldre i hemtjänsten. Erfarenheter härifrån visar att äldre väntar 

in i det längsta att söka hjälp av samhället. När man väl ansöker om hjälp känns 

det som en lättnad och skapar en form av trygghet samtidigt som beroendet av 

någon annan ökar och individen tappar en del av sin frihet. Detta kan jämföras 

med Olaison och Cedersund (2009, s. 180) som utifrån sin forskning, om hur 

äldre och anhöriga ser på behovet av hemtjänst och andra insatser, funnit olika 

berättelselinjer som beskriver hemtjänsten antingen ”som intrång, komplement, 

eller som rättighet”.   

Vardagen och vårt vardagsliv är en viktig del för vårt välbefinnande. Det gäller 

kanske inte minst för äldre som inte längre förvärvsarbetar/lönearbetar. Ett mål 

för svensk äldrepolitik är att äldre skall ges möjlighet att kunna fortsätta leva ett 

aktivt liv i gemenskap med andra samt ha inflytande över sin egen vardag och 

på samhället i stort. Om detta kan vi läsa bland annat i Nationell 

utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (Prop. 2005/06:115) där 

dåvarande regeringen för fram behovet av en nationell enighet och gemensam 

syn vad gäller utveckling av vård och omsorg för de närmaste tio åren. 

Begreppen kontinuitet, säkerhet och samverkan är centrala då god 

omsorg/vård definieras och regeringen framhåller att den enskilda individens 

behov ska tillgodoses. I propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen 

(2009/19:116) har nuvarande regering fört in bestämmelser om en nationell 

värdegrund vad gäller vård och omsorg för de äldre i samhället. I propositionen 

framkommer att värdegrunden handlar om att vi människor skall få leva tills vi 

dör och att göra vardagen så meningsfull och hanterbar som möjligt. Det 

handlar också om att stärka demokratin genom att tydliggöra etiska värden 

såsom alla människors lika värde, respekt för självbestämmande, integritet och 

vårt behov av trygghet. Dess etiska värden ska vara vägledande i mötet med 

äldre personer. Den nationella värdegrunden medförde förändringar i 

Socialtjänstlagen (1/1 2011). Ny lydelse anger tydligt att socialnämnden ska 

verka för att äldre får möjlighet till ett självständigt boende, trygghet och ett 

aktivt meningsfull liv. Ett tillägg i paragrafen handlar om att ”Socialtjänstens 

omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt 
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liv och känna välbefinnande (värdegrund)”. Det finns även en ny skrivning om 

goda bostäder och om hjälp och stöd som lyder ”Den äldre personen ska, så 

långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service ska ges” (SFS 2001:453, 5 kap 4-5 §).  

 

Att kunna framföra sina åsikter är viktigt för medborgare i en demokrati och är 

viktigt för alla grupper i samhället. Äldre personers ”möjligheter att kunna göra 

sin röst hörd” lyfts i propositionen (Prop 2009/10:116, s. 19), i den så kallade 

Överenskommelsen (Regeringen, 2008) och återfinns även i socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453). Att låta sin röst få höras kan tolkas som att få bestämma och 

ha inflytande över sin vardag oavsett om det handlar om sociala aktiviteter eller 

insatser i form av vård och omsorg. Blomberg och Pettersson (2003) visar med 

sin forskning att den äldres egna uttryck eller behov inte tas på allvar. 

Författarna är kritiska mot att vi ofta nöjer oss med att studera vad som sägs 

kring våra sociala rättigheter utifrån olika formella dokument utan att följa upp 

hur det verkligen fungerar i praktiken. Wikström (2005) är ytterligare en 

forskare som studerat äldres vardagsliv och möjligheter och begränsningar till 

inflytande. Hon fann att äldre som deltog i hennes studie, där hälften av 

deltagarna var 80 år eller äldre, framför allt ville bevara kontrollen över sin 

vardag. Det som begränsade möjligheter till inflytande menar Wikström (2005) 

var vårdbiträdenas arbetssituation, kommunala riktlinjer och äldres 

beroendesituation. Något som ytterligare bidrog till bristande inflytande var en 

okunskap hos äldre kring exempelvis olika hjälpinsatser. Olaison och 

Cedersund (2009) menar att forskning kring den vardagliga kommunikationen i 

äldres liv är bristfällig vilket författarna ser som beklagligt då möten och samtal 

i vardagen kan ge möjlighet till ett bra liv. Författarna studerar utifrån teorier 

och metoder om vardaglig kommunikation, vad det är som händer i möten 

mellan personal och äldre för att öka kunskapen om äldres vardag. De studerar 

förhållandet mellan mikro- och makronivå och hur interaktion i vardagen är 

sammankopplad med strukturella förhållanden. Harnett (2010) lyfter fram detta 

med att göra sig hörd och betydelsen av att vara delaktig då hon med sin 

forskning visar på hur makt tar sig uttryck i äldreomsorgens vardag. Utifrån 

vardagliga situationer belyses bland annat hur personal inom äldreomsorgen 

hanterar de boendes klagomål och hur personal och äldre personer interagerar 

med varandra i ett äldreboende. Enligt proposition 2009/10:116 ska 

kommunerna göra det möjligt för medborgarna att framföra sina önskemål. 

Om någon person av olika anledningar inte själv kan eller vill framföra sina 

egna åsikter ska man kunna få hjälp med detta av till exempel någon anhörig 
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eller kontaktperson. Vidare framhålls vikten av att enskilda önske- och 

klagomål ska tas på allvar och att individen respekteras för den han/hon är. Det 

innebär en lyhördhet för varje enskild person och ett situationsorienterat 

arbetssätt som utgår från en helhetssyn på individens totala livssituation. 

Samtidigt visar Harnett (2010) i sin forskning att en fjärdedel av de 100 

kommuner som deltog i hennes studie varken dokumenterar eller rapporterar 

inkomna klagomål vidare till ansvariga politiker. Hon visar också på att det är 

förhållandevis få klagomål som framförs och en orsak till detta skulle kunna 

förklaras med bristen på information om hur man går tillväga om man vill 

lämna synpunkter. Enligt propositionen (2009/10:116) är äldres människors 

eventuella beroendesituation viktig att belysa då det kan ha betydelse för den 

kritik som den enskilde vill föra fram.  

Utvecklingen av äldre människors livsvillkor har också påverkat forskningen 

kring äldre och åldrande. Inom ramen för NISAL5 har Jönsson (2009) gjort en 

överblick över svensk äldreforskning. Utifrån ett myndighetsperspektiv, i detta 

fall RRV6 är man enligt författaren främst intresserad av äldreforskning som 

berör behov av vård och omsorg. Samtidigt visar en rad äldreforskare genom 

olika forskningsprogram och nätverk intresse för andra områden och som 

exempel nämner Jönsson forskning kring ”livsloppet, äldres kroppsliga 

självbilder, diskriminering på arbetsmarknad, pensionärernas organisering i 

sociala rörelser och teorier om den tredje åldern” (aa, s. 7). Den snäva 

tolkningen av äldreforskningen som RRV gör menar Jönsson kan förklaras med 

en allmän uppfattning av att koppla samman äldre med ”åldrande – att vara 

äldre – och att behöva vård” (aa, s. 8). Detta kan tolkas som att äldreforskning 

enbart handlar om äldres behov av vård och omsorg.     

2.3.1 Ålderism    

I beskrivningen ovan framkommer att äldre har svårt att göra sin röst hörd, det 

förekommer att personalen inte lyssnar till äldres synpunkter eller klagomål 

samt att regelverk som lyfter fram äldres rättigheter inte alltid efterföljs. Jönson 

(2009, s. 8) beskriver inriktningen av den äldreforskning som har efterfrågats av 

statsmakten ”som ett nationalekonomiskt hot”. Och med tanke på den 

                                                      
5 NISAL står för Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande och 

finns vid Linköpings universitet 
6 RRV står för Riksrevisionsverket 
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stundtals negativa bilden av äldre som beskrivs i olika sammanhang har jag 

också valt att beröra begreppet ålderism.  

 

Andersson (2008) beskriver ålderism såsom negativa föreställningar och 

diskriminering utifrån människans ålder. För att möjliggöra äldres delaktighet 

och inflytande krävs ett förändrat synsätt som ser äldre personer som viktiga 

resurser i samhället. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008), har äldre mycket att 

bidra med i olika sammanhang och det är därför viktigt att se äldre utifrån en 

positiv bild. Forskning visar också att människors engagemang i civilsamhället 

utifrån ideella/frivilliga och informella insatser är större än någonsin och de 

äldres engagemang är inget undantag (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2011; 

Svedberg mfl, 2010). 

  

Ålderism kommer från det engelska begreppet ageism som lanserades av den 

amerikanske gerontologen Robert Butler i slutet på 1960-talet och kan 

beskrivas som fördomar riktade mot olika åldersgrupper men har framförallt 

kopplats till äldre. Det tog enligt Andersson (2008) 30 år innan begreppet ageism 

översattes och började användas i Sverige. Definitioner av begreppet kan enligt 

författaren grupperas utifrån några olika motsatspar. Som exempel på 

motsatspar kan nämnas frågan om ålderism enbart handlar om äldre personer 

eller om begreppet även omfattar andra åldrar. Det diskuteras också om 

ålderism enbart ska ses som negativ diskriminering eller om det även kan 

handla om positiv diskriminering.  Utifrån olika definitioner av begreppet 

ålderism föreslår Andersson (2008, s. 12) följande beskrivning av begreppet 

”fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder 

och som kan leda till diskriminering”.  

 

Bakom ålderism kan finnas rädslan av att själv bli gammal och är nära 

sammankopplat med våra egna attityder till äldre och åldrandet (Andersson, 

2008).  För att förstå ålderism är det även nödvändigt att diskutera fördomar, 

stereotyper och diskriminering av äldre och åldrande. Äldre förknippas ofta 

med negativa stereotyper och kan på så sätt vara utsatta för en 

stigmatiseringsprocess vilket i praktiken handlar om att bli utstött från en 

grupptillhörighet på grund av sin ålder vilket också innebär att äldres närvaro 

gör gruppen mindre attraktiv. Stigmatisering förklaras med att vi stigmatiserar 

andra människor främst för att rättfärdiga en speciell struktur utifrån ett socialt, 

ekonomiskt eller politiskt perspektiv (Andersson, 2008). Även Wilinska (2012) 
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beskriver i sin avhandling hur negativa föreställningar om äldre personer tar sig 

uttryck på olika sätt. 

2.3.2 Tredje och fjärde åldern samt medborgarskap 

För att beskriva vilka de äldre personerna är som deltar i framtidsverkstäderna 

(Artikel I, II & III), har jag valt att utgå från en definition som blivit allt 

vanligare och det är definitionen av äldre personer tillhörande den tredje och 

fjärde åldern. Kerstin Gynnerstedt (2011, s 10), som tillsammans med Maria 

Wolmesjö är redaktör för en antologi kring tredje åldern, ger följande 

definition: ”den del av livsloppet där människor inte är en aktiv del av 

arbetslivet men ännu inte heller i behov av samhällets stöd och omsorg – en 

kategori äldre mellan arbetsliv och omsorgsbehov”.  Till den fjärde åldern 

räknas äldre personer som är i behov av vård och omsorg.  

 

Thelins (2011) forskningsöversikt över begreppet tredje åldern förklarar att 

begreppet bildades i USA under 1940-talet men blev först på 1970-talet ett 

begrepp i Europa genom bildandet av Tredje ålderns universitet i Frankrike. 

Inom äldreforskning har begreppet framför allt blivit känt genom Peter Laslett i 

slutet på 1980-talet. Att beskriva en av livets faser som den tredje åldern var 

utifrån tanken att människor som fyllt 50 år går en ny tid till mötes med mindre 

ansvar och med ett större oberoende samt möjlighet till självförverkligande. 

Bakom bildandet av särskilda universitet för äldre personer fanns en 

uppfattning om äldre människors rätt till ett fortsatt aktivt liv med möjlighet till 

utbildning, meningsfull sysselsättning och självförverkligande. Thelin (2011) 

fann i sina studier olika förklaringar av begreppet tredje åldern där en av 

beskrivningarna stämmer väl överens med Gynnerstedts definition ovan. Thelin 

beskriver tredje åldern som ”en livsfas som börjar med ålderspensionering och 

avslutas med inträde i informell eller formell äldreomsorg” (aa, s. 33). Ett annat 

exempel på förklaring av begreppet utifrån Thelins översikt ser äldre personer 

som en homogen grupp ”i olika åldrar som förenas av en liknande situation 

med inriktning på prestation och självförverkligande” (aa, s. 33). Thelin (2011) 

för fram svårigheterna med gränsdragningar mellan olika åldrar utifrån yttre 

faktorer som till exempel beroende av hjälp och stöd. Jag kan ansluta mig till 

ovan beskrivna definitioner av åldrandet och håller samtidigt med Thelin om att 

det är svårt att se några skarpa gränser mellan tredje och fjärde åldern, ett 

gränsland som även kan skapa svårigheter för den enskilde individen. En 



30 

 

person kan delvis vara beroende av samhällets eller någon annans stöd och 

samtidigt ha förmågan att både vara produktiv och aktiv i olika sammanhang.  

 

Gynnerstedt (2011) antyder att det är en betydande del av befolkningen som 

tillhör den tredje åldern och det är också under ett stort antal år som vi räknas 

tillhöra gruppen. Författaren menar att vi kan välja se det som ett 

samhällsproblem, eller om vi istället ser äldre personer som en resursstark 

grupp, som något positivt. Genom att ta tillvara på människors resurser ger 

man dem också möjlighet att utöva sitt fulla medborgarskap. Medborgarskap 

som handlar om ”ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan individen och 

samhället och förutsätter att människor engagerar sig i det samhälle som de 

lever i” (Gynnerstedt, 2011, s. 16). Blomberg och Pettersson (2003) ser en 

koppling mellan medborgarskap och rättigheter genom att dela in betydelsen av 

sociala rättigheter i olika nivåer. Dessa nivåer är ”att ha en rättighet”, som 

handlar om formella regler i form av olika lagar och riktlinjer. Den andra nivån 

innebär ”att få sin rättighet” som handlar om materialisering och vem som ska 

ha tolkningsföreträde. I vad mån får brukaren själv bestämma?  För det tredje 

handlar det om ”att vilja/anse sig ha rättigheten” och vilka värderingar som 

skapar legitimitet i samhället (aa, s. 313).  

 

Formellt medborgarskap tydliggörs enligt Gynnerstedt (2001) i vårt samhälleliga 

regelverk och avspeglar sig i hur vi människor förmår utnyttja våra formella 

rättigheter. Samma utgångspunkt har Blomberg och Pettersson (2003) och 

beskriver socialt medborgarskap som ett immateriellt begrepp. Vilket innebär 

att det faktiska utfallet av sociala rättigheter, till exempel vad som beviljas den 

enskilde vid en behovsbedömning, måste studeras innan vi kan uttala oss om 

socialt medborgarskap. Författarnas slutsats blir att det sociala 

medborgarskapet inom den svenska äldreomsorgen har urholkats samtidigt 

med att formella rättigheter i form av olika ”omsorgsgarantier” har införts på 

nationell och kommunal nivå. Blomberg och Pettersson (2003) menar att det till 

och med kan vara så att dessa garantier har lett till försämringar för den 

enskilde individen genom att en uttalad riktlinje lätt kan bli en standardnorm 

snarare än en minimigaranti.    

 

Tredje åldern beskrivs ibland som den bästa period i människors liv och 

intresset för denna period har ökat och därmed även forskningen. Hitintills har 

äldreforskningen främst fokuserat på den fjärde åldern med fokus på vård- och 

omsorgsbehov och det är förhållandevis lite forskning om livet i den tredje 



31 

 

åldern. Den forskning som nu börjar växa fram handlar även om äldres 

människors engagemang för frivilligt socialt arbete, om samhällsengagemang 

och kring delar av socialpolitiken som främst berör äldre personer som grupp i 

samhället. Andra forskningsområden handlar exempelvis om hur vardagen och 

vardagslivet ser ut, hur behov av stöd och hjälp kan förebyggas samt om 

samhällets vård och omsorg (Gynnerstedt, 2011). 
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3. Framtidsverkstad  

Avhandlingens empiri består av de framtidsverkstäder som redovisas i 

artiklarna I, II, & III. Metoden framtidsverkstad har använts i syfte att skapa 

delaktighet och har på så vis en central plats i avhandlingen. Initiativ till de 

lokala projekten har främst kommit från politiskt håll eller tjänstemän i 

kommunen. I detta kapitel beskrivs metodens grundläggande idéer, hur en 

framtidsverkstad kan organiseras och genomföras. Erfarenheter från 

framtidsverkstädernas betydelse och resultat kommer senare att beröras i 

kapitlet 5.  

 

3.1 Framtidsverkstäder och dess 

grundläggande idéer 

Robert Jungk var tysk medborgare av judiskt ursprung som tvingades att leva i 

landsflykt under flera år. När han återvände till Tyskland efter andra 

världskriget visade han ett stort intresse för samhällsfrågor och engagerade sig 

på olika sätt i återuppbyggnaden av Tyskland. Jungk såg bristen på delaktighet 

som ett stort problem och syftet med metoden framtidsverkstad som han 

utvecklade tillsammans med Norbert Müllert var att öppna upp möjligheter till 

engagemang, låta människor tillsammans skapa nya idéer och arbeta för något 

som de har gemensamt. Själv skapade han debatt och engagemang genom att 

både vara en flitig författare och föreläsare. Robert Jungk var mån om att skapa 

en dialog vilket han visade under sina föreläsningar då han bjöd in åhörarna till 

diskussion och på så sätt skapade engagemang. Han var också intresserad av att 

studera hur människor arbetade tillsammans och organiserade sig. Det var hans 

intresse för samhällsfrågor, för pedagogik och hur människor arbetar 

tillsammans i grupp som utgör grunden till metoden framtidsverkstad (Denvall 

& Salonen 2000; Jungk & Müllert 1996). 

 
Jungk och Müllert (1996) hade en filosofi om att människor inte bara ska ges 

möjlighet att tillsammans med andra vara med och diskutera, identifiera 

problem och skapa visioner kring framtiden utan också ska ha ett verkligt 
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inflytande. Tillsammans utvecklade de framtidsverkstäder till att bli ett 

välstrukturerat pedagogiskt och demokratiskt inriktat arbetssätt som stödjer 

människor att mötas på ett kreativt och konstruktivt sätt. Tillåtelse att vara 

visionär var viktigt för Jungk och Müllert vilket också har satt sin prägel på 

metodens struktur. 

 

I Sverige har metoden utvecklats vidare främst av Denvall och Salonen (2000) 

vilka ger följande beskrivning av metoden. 

 

En framtidsverkstad bygger på en genomtänkt grundsyn  

kring hur ett möte ska hanteras, hur processerna blir demokratiska och 

har en tydlig strävan att stödja deltagarna så att de får 

möjlighet att formulera idéer och handla tillsammans (s. 19). 

 

 

Författarna beskriver några av de centrala begrepp som utgör metodens 

grundstomme. Social fantasi handlar om hur viktigt det är att låta människor 

komma samman och under demokratiska former få drömma och skapa 

framtidsvisioner. Med motkraft menade Jungk och Müllert att vi människor har 

en förmåga att skapa alternativa lösningar som tillsammans kan utgöra en 

motkraft till olika förändringar vi ställs inför. Ett tredje begrepp är generativ 

planering som symboliserar brukarperspektivet. För Jungk och Müllert var det 

viktigt att människor gavs möjlighet att påverka sin egen situation samt att 

stödja människor i deras engagemang (Denvall & Salonen, 2000). 

 

Utifrån sina erfarenheter med framtidsverkstäder beskriver Denvall och 

Salonen (2000) några olika dimensioner som enligt dem kan utgöra en 

ideologisk grund i arbete med förändringar och i metoden framtidsverkstad. 

Det handlar dels om att tro på människors förmåga att kunna ta ansvar och att 

människor utvecklas tillsammans. Det handlar också om att både kunna se 

kritiskt och visionärt och sambandet däremellan. Ytterligare dimensioner är 

demokrati, det vill säga att medborgarna skall göras delaktiga i frågor och beslut 

som berör dem själv samt att det är möjligt att påverka framtiden. 

3.1.1 En framtidsverkstads olika faser och dess genomförande 

Jungk och Müllert (1996) beskriver en framtidsverkstad i tre olika faser kritik-, 

fantasi- och förankringsfas som alla har en tydlig struktur och innehåll. 
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Efterföljare till Jungk och Müllert såsom Denvall och Salonen (2000) räknar 

även förberedelsearbetet och uppföljningen som olika faser och beskriver då 

framtidsverkstaden utifrån fem faser. De olika faserna beskrivs här nedan. 

 

Metoden bygger på allas deltagande och gemensamma ansvar där alla deltagares 

röst är lika mycket värda och det är viktigt att lyssna till samtliga deltagare och 

inte kritisera varandras synpunkter. Tidsåtgången för en framtidsverkstad 

utifrån Jungks och Müllerts grundtanke var två dagar och då genomförs kritik- 

och fantasifas under första dagen och förankringsfasen samt början på 

handlings- och uppföljningsfas den andra dagen. Faserna tillsammans med 

uppföljningen kan beskrivas som framtidsverkstadens kärna. Vanligt är att en 

framtidsverkstad leds av två utifrån kommande ledare och verkstaden 

dokumenteras av en särskild utsedd person. Dokumentationen delas ut till 

samtliga deltagare som en del i återföringen (Denvall & Salonen, 2000; Jungk & 

Müllert, 1996). 

 

Förberedelsefas. 

Denna fas sker innan den egentliga framtidsverkstaden och handlar om att 

förbereda och planera. Varje verkstad bygger på ett bestämt tema och i denna 

fas avgränsas det tema som framtidsverkstaden ska handla om. Exempel på 

tema från artiklarna kan vara ”Hur kan vi tillsammans utveckla Snickaren till ett 

Allaktivitetshus”. Utifrån temat bjuds deltagare in som enskilda individer eller 

representant för någon förening/organisation. Ett antal praktiska frågor skall 

lösas och som exempel kan nämnas: vem/vilka skall leda framtidsverkstan, en 

inbjudan ska formuleras, vilka deltagare ska bjudas in, lokaler och datum samt 

antal dagar för framtidsverkstaden. 

 

Kritikfas 

Framtidsverkstaden inleds med att alla deltagare presenterar sig och lär känna 

varandra vilket kan göras till exempel med någon lära känna övning. Därefter 

påbörjas själva kritikfasen med probleminventering utifrån verkstadens tema 

med hjälp av metoden brainstorming för att få fram kritiska nyckelord eller 

begrepp. Exempel på kritik kan vara ”brist på information”, ”avsaknad av 

eftermiddagskaffe” och ”dåligt anpassade gemensamhetslokaler” (Artikel I). 

Begreppen noteras på blädderblock som sen hängs upp på väggarna. Nästa steg 

är att varje deltagare markerar omkring fem av de begrepp som hon/han själv 

anser mest kritiska eller problematiska. På så sätt får vi fram en ”bottenlista” av 

negativa begrepp. Därefter samlas deltagarna i mindre grupper (där deltagarna 
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från olika föreningar/aktörer integreras) för att analysera och diskutera hur de 

negativa nyckelbegreppen uppfattas. Finns det något mönster i kritiken, hänger 

begreppen ihop och i så fall hur. Gruppen ska dock inte diskutera några 

lösningar på den framförda kritiken. Syftet med denna fas är att få fram all 

irritation och problematik som finns runt temat. 

 

Fantasifas  

Fantasifasen handlar om att fritt och utan hämningar ”spåna” fram kreativa och 

fantasifulla lösningar utifrån det aktuella temat. Tillvägagångssättet är till en 

början detsamma som i kritikfasen det vill säga att med hjälp av brainstorming 

komma fram till nyckelord/begrepp. Denna gång handlar det om att vara 

positiv och fantasifull. Som exempel på positiva begrepp är ”teatergrupper för 

barn/ungdom/äldre”, ”biokvällar” och ”tillgänglig och vacker utemiljö” 

(Artikel I). Var och en markerar också i denna fas ett antal begrepp som man 

själv anser är de mest positiva och på så sätt får vi nu fram en ”toppenlista” av 

positiva begrepp. Grupparbetet i denna fas är att åstadkomma ett ”visionärt 

utkast” kring en önskan om hur man utifrån temat vill se framåt i tiden. Arbetet 

i denna fas ska främja delaktighet och gemenskap genom att stimulera 

deltagarna att vara visionärer och låta fantasin flöda. De visionära utkasten 

presenteras i form av målning, collage, rollspel mm. Syftet med fasen är att få 

deltagarna att komma bort från traditionellt tänkande om vad som är möjligt 

eller vad som är rätt eller fel. Inga begränsningar får finnas. 

 

Förankringsfas  

Utifrån vad som kommit fram i kritik- och fantasifas diskuterar deltagarna 

gemensamt fram olika teman. Som deltagare väljer man sen det tema som man 

själv är mest intresserad av att arbeta vidare med. Exempel på arbets-

/temagrupper är ”Samverkan för gemenskap” och ”Samverkan för utveckling 

av bostäder och närmiljö” (Artikel I). Nästa steg är att deltagarna samlas i sina 

olika grupper för att mer konkret börja med att formulera handlingsplaner för 

det fortsatta arbetet och tydliggöra vem som gör vad, när och hur. Syftet med 

denna fas är att knyta samman de upplevda problemen med goda idéer och 

visioner och utveckla konkreta förslag till fortsatt handling. 

 

Handlings- och uppföljningsfas  

Under denna fas som pågår under cirka två-fyra månader arbetar deltagarna i 

sina olika grupper. Därefter är det är dags för alla deltagare att träffas igen för 

att följa upp verkstaden och se vad som hänt. Vid detta tillfälle redogör 
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arbetsgrupperna för varandra vad man hitintills har arbetat med och deltagarna 

beslutar gemensamt om hur man ska gå vidare. Denna dag kan i sin tur leda till 

andra gruppkonstellationer och samarbete (Jungk & Müllert 1996, Denvall & 

Salonen 2000). 
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4. Metodologisk ansats 

Avhandlingens metodologiska ansats kan ses i två steg. I ett första steg handlar 

det om att se metoden framtidsverkstad som exempel på en interaktiv 

forskningsansats (avsnitt 4.1) vilket avhandlingens artiklar I, II & III beskriver. 

I ett andra steg handlar det om att inom avhandlingens ramberättelse göra en 

återanalys av resultatet i artiklarna utifrån fallstudiemetodik där de olika 

framtidsverkstäderna kan ses som enskilda fall. 

 

I avsnitt 4.2 redovisas hur de genomförda framtidsverkstäderna även kan ses 

som exempel på utvecklingsinriktad forskning vilken kan ses som en form av 

interaktiv forskning. Avsnittet som berör etiska reflektioner tar sin 

utgångspunkt från ”Eksjö-projektet” i artikel I. 

 

4.1 Interaktiv forskning 

Genom att låta människor vara delaktiga i forskning och kunskapsutveckling 

har olika forskningsansatser utvecklats där brukarmedverkan förespråkas. 

Svensson (2002a) ger exempel på några olika ansatser, och nämner bland annat 

aktionsforskning, participatorisk forskning, och deltagarorienterad forskning. 

Det gemensamma för de olika forskningsansatserna är enligt Svensson (2002a) 

en strävan efter att forskningen ska leda till utveckling och förändring och 

författarens uppfattning är att det handlar om att det i grunden är 

aktionsforskning som har utvecklats olika. Svensson (2002a, 2002b) väljer själv 

att använda sig av två begrepp utvecklingsinriktad forskning och interaktiv 

forskning.   

 

Begreppet interaktiv innebär att det handlar om en ömsesidig relation och ett 

utmärkande drag för forskning som förespråkar brukarmedverkan är det nära 

samspelet mellan praktik och teori. Hummelvoll (2008) beskriver att denna 

forskning kan skapa dynamiska mötesplatser i syfte att skapa broar mellan 

praktik och teori i något som han kallar för handlingsinriktat 

forskningssamarbete. Svensson (2002a) beskriver några olika förhållanden 

mellan forskare och praktiker såsom att forska på, att forska för, att forska åt 
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och att forska med. Det är det sista förhållandet, att forska med som handlar om 

en gemensam kunskapsbildning och innebär att forskningen sker tillsammans 

med de berörda vilket kan jämföras med Hummelvoll (2008) ovan. Enligt 

Svensson (2002a) är utgångspunkten i interaktiv eller utvecklingsinriktad 

forskning att skapa subjektsrelationer vilket innebär att relationen är ömsesidig 

och jämlik och att parter med olika erfarenheter och kompetenser är aktiva i 

kunskapsproduktionen. I det gemensamma arbetet sker ett ömsesidigt lärande 

och ur detta kan både praktisk och teoretisk kunskap bildas. Svensson (2008a) 

menar att interaktiv forskning handlar om att växla mellan närhet och distans 

och att det är en balansgång som forskaren måste klara av. Dels ska det finnas 

en närhet till deltagarna för att få del av deras kunskap och erfarenheter och 

samtidigt krävs distans för att kunna inta ett kritiskt förhållningssätt och 

förmåga att reflektera. Enligt Svensson (2008b, s. 370) betonar den interaktiva 

forskningen ”samarbetet och den gemensamma kunskapsbildningen mellan 

forskare och deltagare, särskilt viktigt är detta i analysarbetet”.   

 
Svensson (2002a, s. 12) beskriver flera fördelar med den interaktiva 

forskningsmetoden och bland annat så nämner han att den ”ger forskaren 

tillgång till en närhet och förståelse utifrån deltagarnas egna perspektiv”. I den 

gemensamma kunskapsbildning möts kunniga och erfarna medaktörer där 

forskarna är intresserade av vad praktikerna kan och avsikten är att skapa en 

reflekterande gemenskap. Olika projekt/studier kan se olika ut och samspelet 

och rollerna kan variera under hela processen. För en öppen och jämlik dialog 

krävs en förmåga hos forskaren att skapa närhet, förtroende och tillit. Svensson 

(2008a) menar att ny kunskap bildas då olika aktörer, forskare och deltagare, ser 

varandras kunskap som värdefull och att detta är ömsesidigt. Wigren och 

Brundin (2008) menar att det är i själva mötet som kunskap utvecklas. Det kan 

vara mötet mellan praktiker och forskare men också i möten mellan olika 

praktiker eller mellan olika forskare. Berglund och Danilda (2008) i sin tur lyfter 

fram betydelsen av dialog, reflexibilitet och förmågan att kunna lyssna till olika 

röster i sin beskrivning av interaktiv forskning. 

 

Ett interaktivt forskningsprojekt kan initieras, organiseras och genomföras på 

olika sätt och forskarens roll är bland annat att organisera olika lärprocesser 

som också på sikt kan utvecklas. Den interaktiva forskningen är 

probleminriktad och situationsbunden och en förutsättning för forskningen är 

att medverkan sker på frivillig basis och att det ges ett reellt inflytande både 

över genomförande och också kunskapsbildningen. Samarbetet mellan olika 
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deltagare med olika kompetenser är också en förutsättning för att kunskap skall 

utvecklas. Alla parter har normalt sett en fördel av att delta i ett gemensamt 

arbete även om intresset och syftet med deltagandet kan skifta (Svensson, 

2002a). Samarbetet ska helst ske under hela forskningsprocessen och det nära 

samspelet med praktiken kan enligt Svensson (2002a) bidra till kunskaps- och 

teoriutveckling på längre sikt och kan även benämnas som utvecklingsinriktad 

forskning.  

 

För att kunna analysera förutsättningarna för och värdet av interaktiv och 

utvecklingsinriktad forskning menar Svensson (2002b, s. 173) att man måste ta 

ställning till och reflektera över ”förhållandet mellan praktik och teori”. Om 

interaktiv forskning kan ”ge generell kunskap och om utvecklingsinriktad 

forskning kan vara kritisk”? Det är också viktigt att reflektera över i vilka 

sammanhang ”den interaktiva forskningen hör hemma”?  

 

4.2 Framtidsverkstäder och utvecklingsinriktad 

forskning 

I föregående avsnitt framgår att den interaktiva forskningen även kan beskrivas 

som utvecklingsinriktad forskning (Svensson, 2002a). I följande avsnitt väljer 

jag med utgångspunkt från Svensson (2002a, 2002b) att se på metoden 

framtidsverkstad utifrån en utvecklingsinriktad forskningsansats. Svensson 

(2002b) menar att utgångspunkten för ett utvecklingsarbete måste hämtas i 

praktiken och dess problemformulering vilket kan jämföras med temat för en 

framtidsverkstad. I artiklarna I och III beskrivs hur framtidsverkstäder har valts 

att användas som metod i projekt av utvecklings- och förändringskaraktär, hur 

urval och rekrytering av deltagarna har gått till samt själva genomförandet. 

Koppling mellan framtidsverkstäder och utvecklingsinriktad forskningsansats 

kan göras utifrån ett brukarperspektiv men kan även analyseras utifrån aspekter 

på demokrati (Artikel III).   

 

Initiativet att använda metoden framtidsverkstäder kan komma från olika håll. 

Det ultimata är om initiativet till ett projekt och valet av metoden kommer från 

dem som själva är berörda. Utifrån verkstäderna som beskrivs i avhandlingen 

kan initiativtagare vara äldre personer, politiker, tjänstemän, äldreomsorgs-
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personal eller forskare. I flera av projekten (Artikel III) har initiativtagarna haft 

kunskap om metoden framtidsverkstad och att välja denna metod har varit ett 

medvetet val bland annat utifrån ett brukarperspektiv.  

 

I samband med initiativet till projektet i Eksjö (Artikel I) som grundade sig på 

ett politiskt beslut, bildades i ett tidigt skede en projektgrupp med 

representanter från olika företrädare av praktiker och forskare. Utifrån syfte 

och mål med framtidsverkstaden diskuterades i projektgruppen vilka som skulle 

bjudas in att delta och målsättning var att få ett brett representativt deltagande. 

I de aktuella projekten är det äldre personer som varit i majoritet (Artikel I & 

III). 

4.2.1 Urval och rekrytering av deltagare 

Vem eller vilka ska delta i den planerade framtidsverkstaden? Detta var något 

som den tillsatta projektgruppen hade att diskutera. En målsättning var att få ett 

brett representativt deltagande av olika aktörer som har kontakt med 

servicehuset ”Snickaren” och att äldre personer skulle vara i majoritet. Främst 

är det äldre människor som kan beskrivas tillhöra den tredje åldern som har 

deltagit i framtidsverkstäderna men även personer tillhörande den fjärde åldern 

har deltagit. Gränsen mellan de olika åldrarna är som tidigare diskuterats i 

avsnitt 2.3.2 svår att dra. I framtidsverkstäderna (Artikel I & III) har deltagarna 

representerats av olika pensionärsorganisationer och frivilligföreningar, olika 

personalkategorier från äldreomsorg och primärvård, bostadsföretag och 

närpolis. I dessa fall har deltagarna utsetts av respektive organisation/förening. 

4.2.3 Genomförande 

De framtidsverkstäder som beskrivs i artiklarna I och III har alla genomförts 

under två dagar, däremot har verkstäderna följts upp på lite olika sätt. Ofta har 

det handlat om två till tre uppföljningar där i stort sett samtliga deltagare från 

verkstäderna har varit närvarande. En sista uppföljning där vi som forskare har 

deltagit har genomförts cirka ett år efter framtidsverkstadens två dagar. Under 

detta år har mindre arbetsgrupper arbetat med olika åtgärder utifrån den 

handlingsplan som påbörjades i förankringsfasen. Som deltagare väljer man 

utifrån eget intresse den arbetsgrupp som man vill fortsätt arbetet med.  I dessa 

arbetsgrupper har vi forskare inte deltagit. Framtidsverkstäderna har 
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dokumenterats i text och bild av särskild utsedd person och alla deltagare har 

tillgång till materialet.  

 

4.3 Fallanalys 

Som ett andra steg i avhandlingens metodologiska ansats görs inom denna 

ramberättelse en återanalys av framtidsverkstäderna som beskrivs i artikel I, II 

och III. I denna återanalys ses verkstäderna som enskilda fall. Enligt Merriam 

(1994, s. 24) kan fallstudie definieras som ”en undersökning av en specifik 

företeelse, tex ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution 

eller en social grupp”. Trygged (2005) beskriver fallstudiemetodiken som 

forskning om ett särskilt fall och enligt författaren kan fallstudier ses som ett 

angreppssätt eller en strategi. Valet att använda sig av fall anses lämpligt då 

syftet är att skapa förståelse av en händelse. Fallstudier anses också lämpligt för 

att belysa ett problemområde eller ett fenomen. Fall kan studeras i sin speciella 

kontext till exempel i ett socialt sammanhang eller som en företeelse. Enligt 

Merriam (1994) kan fallstudiemetodik användas då forskare söker djupare 

kunskap om ett fenomen och då processen är viktigare än resultatet.  

 

Med hjälp av fallstudiemetodik har Olsson (1999) studerat bildandet av några 

olika organisationer. Författaren beskriver organisationerna som enskilda fall 

och har i sin analys en rad företeelser som utgångspunkter. Exempel på 

företeelser är erfarenhet och kunskap, idéer och ideologi, ledarskap och 

medlemskap. Dessa företeelser analyseras i sin tur utifrån tre olika faser, för-, 

tillblivelse- och mognadsfas. På så vis har Olsson (1999) gjort jämförelser 

mellan de olika organisationerna. På samma sätt kan jämförelser göras utifrån 

framtidsverkstadens olika faser. 

   

Fallstudiemetodik kan enligt Trygged (2005) delas in i olika typer såsom 

explorativa, beskrivande och förklarande. Explorativa studier kan beskrivas 

enligt författaren utifrån att de bryter ny mark och kan leda till nya teorier. 

Beskrivande fallstudier handlar om att skapa förståelse för ett fenomen där ett 

fall analyseras med hjälp av olika källor. Förklarande studier i sin tur bör enligt 

Trygged (2005, s 226) ”klarlägga kausala förhållanden och bör helst leda till 

generalisering och teoribildning”. I metoddiskussionen (avsnitt 4.5) görs en 

jämförelse mellan framtidsverkstäder och ovan beskrivna typer av fallstudier. 
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4.4 Etiska reflektioner  

Under detta avsnitt diskuteras etiska reflektioner utifrån framtidsverkstaden i 

Eksjö eftersom detta projekt finns med som en röd tråd genom samtliga 

artiklar. Projektet handlade om att förändra servicehuset7 ”Snickaren” till ett 

seniorboende8 samt att utveckla gemensamhetslokalerna till ett ”All-

aktivitetshus”. Att Eksjö kommun och även ”Snickaren” namnges ses inte som 

något problem utifrån etiskt perspektiv eftersom artikel I har utarbetats i 

samråd med några av framtidsverkstadens deltagare. Några var representanter 

från Eksjö kommun och den lokala PRO-föreningen och deras namn finns 

angivna i artikeln.  

 

I detta avsnitt berörs olika krav som ställs på forskning vilka utgår från 

Helsingforsdeklarationen från 1946 samt Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005) och Williamson (2007) är exempel 

på andra författare som beskriver etik vad gäller informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav. Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005, 

s. 9) sammanfattar kravet på god forskningsetik med begreppen ärlighet, 

öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld.  

 

Ett informationsbrev om projekten har skickats/lämnats ut i en vid krets av 

tilltänkta aktörer som därefter fått anmäla sitt intresse att delta. I några av 

projekten har dessutom intresserade bjudits in till informationsträffar för 

ytterligare information och diskussion där bakgrund till projektet, dess syfte och 

mål har presenterats. Framtidsverkstad som metod har beskrivits samt vad det 

innebär att vara deltagare. Förutom informationsbrev och informationsträffar 

har ytterligare information getts till olika grupper exempelvis frivillig-

organisationer äldreomsorgspersonal. Information om att det var frivilligt att 

delta och möjlighet att även kunna avbryta sitt deltagande under projektets gång 

gavs i samband med olika informationsmöten då projektet planerades, då 

framtidsverkstaden genomfördes samt i samband med uppföljning. Olika 

                                                      
7 Servicehus är ett särskilt boende i egen lägenhet som anvisas efter 

biståndsbeslut. 
8 Seniorboende är ett eget ordinärt boende och har ofta en åldersgräns nedåt 

tex 55+-hus  
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informationstillfällen har varit viktigt för att nå ut till en bred grupp av 

intresserade men också utifrån.  

 

Framtidsverkstäder är en gruppaktivitet som består av människor med olika 

bakgrund, olika åldrar och man representerar olika grupper eller ”bara” sig själv. 

Några känner varandra och några är okända för varandra. I dessa sammanhang 

är det inte möjligt att åstadkomma samma grad av anonymitet som i den mer 

traditionella forskningen, därför är det viktigt att tydliggöra denna problematik 

vid första gruppträffen. Som deltagare ska man annars kunna ställa krav på 

anonymitet och konfidentialitet i samband med bland annat dokumentation och 

spridning av resultat (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Både i metoden framtidsverkstad och i utvecklingsinriktad forskning har 

brukaren en central plats och dialogen mellan olika aktörer är viktig. Då valet av 

deltagare görs är det därför viktigt att sammansättning av deltagare inte skapar 

obalans i gruppen till exempel vad gäller inflytande. Eventuellt svagare grupper 

bör vara i majoritet för att skapa trygghet och möjlighet för deltagarna att stötta 

varandra (Denvall & Salonen, 2000; Jungk & Müllert, 1996). Detta kan 

exemplifieras med att äldre personer ska vara i majoritet i framtidsverkstäder 

som handlar om äldrefrågor i förhållande till politiker och tjänstemän. I de 

framtidsverkstäder som beskrivs i artiklarna (I, II & III) är äldre deltagare, 

tillhörande den tredje åldern, i majoritet och det är endast personal som kan 

räknas tillhöra andra åldersgrupper. Hummelvoll (2008) framför vikten av att 

forskaren tar ett etiskt ansvar i forskning som involverar särskilt utsatta och 

svaga grupper i samhället. Inom ramen för aktionsforskning lyfter Hummelvoll 

fram följande etiska principer, ” 1. Informerat samttykke, 2. Retten till privatliv, 

3 respekt for personlig integritet, 4. Ikke-skade og 5. Utnytting” (Hummelvoll, 

2008, s 136). Hummelvolls etiska principer kan jämföras med några av de regler 

som präglar genomförandet av en framtidsverkstad ”Skapa ett positivt klimat, 

ingen har fel, allas idéer är tillåtna, inget automatiskt nej, se möjligheter, av en 

idé kan skapas ytterligare möjligheter” (Denvall & Salonen 2000). Dessa 

principer tas upp i samband med att framtidsverkstaden inleds genom att 

ledarna tar upp dess innebörd samt att reglerna skrivs ner på blädderblock och 

sätts upp på väggen.  

 

Eriksson och Karlsson (2008) beskriver utifrån utvärdering av välfärdsarbete 

sin syn på ett etiskt förhållningssätt vilket också kan gälla för forskning som 

bygger på brukarmedverkan. Författarna anser att man som utvärderare ska 
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utgå från situationsetik vilket innebär att man handlar utifrån den speciella 

situationens krav. En framtidsverkstad kan ses som en särskild situation där 

olika krav kan komma att ställas utifrån en framtidsverkstads tema, deltagare 

med mera.  Ytterligare en aspekt som förs fram är kravet på öppenhet som 

innebär att brukaren skall vara väl insatt och har blivit informerad på ett sådant 

sätt att vederbörande förstår vad det handlar om samt gett sitt medgivande det 

vill säga ett informerat samtycke vilket kan kopplas samman med Hummelvoll 

ovan. Hummelvoll (2008) för även fram vikten av processamtycke vilket han 

anser särskilt viktigt då forskningen sträcker sig under en längre tid. Detta kan 

gälla för Eksjöprojektet som pågick i cirka två år. Alla de deltagare som var med 

från början av projektet har inte haft möjlighet att delta i det fortsatta arbetet 

fullt ut eller i samtliga uppföljningar, samtidigt som projektet under tiden lockat 

nya deltagare.  

 

Utifrån aktionsforskning tar Williamson (2007) upp brukarens delaktighet i 

forskning. Vilket kan jämföras med Svenssons (2002a) beskrivning av olika 

relationstyper i forskning (se kap. 4.1). Williamsson (2007) belyser skillnaden 

mellan research ”with” or ”on” och menar att delaktighet kan handla om allt från 

att vara fullt delaktig till att kanske bara vara informerad. En framtidsverkstad 

utgår ifrån att alla deltagare är fullt aktiva och deltar i samtliga faser. I 

samarbetet sker samtidigt ett ömsesidigt lärande och det är viktigt att tydliggöra 

att forskaren/praktikern alternativt ledaren/deltagaren har olika roller och att 

öppet diskutera dessa roller. Enligt Svensson (2002a) bygger samarbete på att 

forskare och praktiker faktiskt har olika roller. God forskningsetik handlar om 

att man som forskare är öppen och ärlig i sin relation till dem som på ett eller 

annat sätt involveras i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4.5 Metoddiskussion 

Under detta avsnitt kommer framtidsverkstäder att diskuteras utifrån den 

metodologiska ansatsen i avsnitt 4.2 och 4.3. Avhandlingens empiri utgörs av 

några olika framtidsverkstäder, dess genomförande och resultat som beskrivs i 

artikel I, II och III. Artiklarna bygger på den erfarenhet som vi som forskare 

tillägnat oss genom att vara en del en interaktiv process samt från den 

dokumentation som finns av framtidsverkstäderna.   
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Metoden framtidsverkstad ses i avhandlingen utifrån både utvecklingsinriktad 

forskningsansats och fallstudiemetodik. Den utvecklingsinriktade ansatsen kan 

förklaras utifrån den relation som finns mellan forskare och praktiker. Svensson 

(2002a) och Williamson (2007) beskriver denna relation som forska med, det vill 

säga att det råder ett samarbete under forskningsprocessen. Den 

utvecklingsinriktade forskningen har en ambition att utveckla en gemensam 

kunskapsbildning genom att forskningen sker tillsammans med dem som 

berörs. Utgångspunkten är ett gemensamt problem eller en uppgift, där 

forskare respektive praktiker kan ha olika kunskapsintressen, och syftet är att 

främja såväl teoretisk som praktisk kunskap (Svensson, 2002a, 2002b).  Detta 

kan jämföras med en framtidsverkstad där deltagarna är aktiva genom att 

tillsammans definiera problem, skapa visioner och utarbeta handlingsplaner i 

syfte att starta en process som kan om den är gynnsam leda till en permanent 

verkstad (Jungk & Müllert, 1996). Genom att deltagarna har ett gemensamt 

ansvar för verkstadens resultat, följer också möjligheter och skyldigheter att 

aktivt påverka innehållet (Artikel I, II & III).  

 

Framtidsverkstäderna som beskrivs i artiklarna I, II och III ses i ramberättelsen 

som olika fall. Trygged (2005) beskriver tre olika typer av fall och följande 

jämförelse kan göras mellan framtidsverkstadsmetoden och de olika typerna av 

fall. Utifrån beskrivande fallstudiometodik kan framtidsverkstäder beskrivas 

som ett fenomen vilka har studerats med hjälp personlig närvaro genom att 

forskare också varit ledare av verkstäderna samt med hjälp av den 

dokumentation som finns både vad gäller text och fotografier. Dessutom har 

mindre gruppintervjuer gjorts i samband med att verkstäderna har följts upp. 

Som explorativa fall kan framtidsverkstäder beskrivas utifrån dess 

genomförande med olika faser kritik-, fantasi- och förankringsfas. Arbetet 

fördjupas under respektive fas genom att först inta ett kritiskt förhållningssätt 

och därefter låta fantasin flöda. Den fortsatta processen fördjupas med hjälp av 

förankringsfasen. Som förklarande fallstudiemetodik kan framtidsverkstäder 

beskrivas som en strategi eller metod för att skapa delaktighet samt hur detta 

kan gå till. 

 

Framtidsverkstäderna i artikel I, II & III kan beskrivas som flera fall som 

studeras med en metod. Trygged (2005) skriver att en sådan ansats gör det 

möjligt att göra jämförelser mellan olika händelser. 
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Det är viktigt är att diskutera betydelsen av varifrån initiativet till en förändring 

kommer och om eller hur det eventuellt påverkar den fortsatta processen. I 

Eksjö-projektet (Artikel, I) var det ett politiskt beslut som ledde till att metoden 

framtidsverkstad diskuterades mellan politiker och tjänstemän i kommunen och 

det var kommunledningen som tog kontakt med Högskolan och några forskare. 

Initiativet kan beskrivas utifrån ett top-down perspektiv men genom att välja att 

använda metoden framtidsverkstad i det fortsatta arbetet har ett bottom-up 

perspektiv utvecklats. Framtidsverkstaden har möjliggjort att äldre personer och 

dess företrädare har kunnat föra fram positiva och negativa synpunkter på det 

politiska beslutet och påverka genomförandeprocessen. 

 

Något som framstår som angeläget att belysa handlar om den fortsatta 

processen, det vill säga vilken möjlighet en framtidsverkstad har att leva vidare 

så att den påbörjade processen faktiskt fortsätter. Erfarenheter som gjorts, 

vilket främst beskrivs i artikel I och III är att utse en person som tar ett särskilt 

ansvar för det fortsatta arbetet. Det behöver inte innebära att det gemensamma 

ansvaret i en framtidsverkstad, vilket Jungk och Müllert (1996) poängterar som 

viktigt försvinner. I Eksjö (Artikel I) har ett särskilt ansvar lagts på en 

samordnare som senare fick yrkestiteln fritidssamordnare. I ansvaret ligger att 

samordna kontakterna mellan formella och informella aktörer, hålla i trådarna 

och vara lite av en spindel i nätet. Resultatet av denna funktion och liknande 

lösningar i andra projekt har visat sig vara positivt för den fortsatta 

utvecklingen (Artikel I & III).  

 

Ytterligare något som är viktigt att ta upp till diskussion är hur en 

framtidsverkstad ska följas upp. Vad är det som händer efter förankringsfasen 

då det egentliga förändringsarbetet påbörjas? Enligt Jungk och Müllert (1996) 

ska uppföljningen planeras in i samband med förankringsfasen och genomföras 

några månader senare. Både Jungk och Müllert (1996) och Denvall och Salonen 

(2000) beskriver vikten av en planerad uppföljning där deltagarna får berätta för 

varandra om vad som framtidsverkstaden har resulterat i. Betydelsefullt för den 

fortsatta processen är att få möjlighet att reflektera över både med- och 

motgångar. I artiklarna I och III beskrivs behovet av flera uppföljningar, detta 

för att processen ska få möjlighet att leva vidare. I Eksjö-projektet (Artikel I) 

beskrivs tre uppföljningar inom ramen av ett år vilket har visat sig vara positivt 

för den fortsatta processen.  
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Syftet med människors deltagande i samtliga av framtidsverkstadens faser 

(Jungk & Müllert, 1996) kan jämföras med interaktiv forskning och vikten av 

att ha praktikerperspektiv i samtliga forskningsfaser för att utmynna i en 

gemensam kunskapsutveckling. Centralt för den interaktiva forskningen är 

relationen mellan praktiker och forskare och att det sker en ömsesidig påverkan 

mellan olika aktörer (Svensson, 2002a, 2002b).  

 

Etiska perspektiv - min egen roll som forskare och ledare 

I ledarrollen för en framtidsverkstad kan det också ingå att man är forskare som 

i föreliggande fall och det är viktigt att reflektera över rollen som inneburit att 

vara ledare och samtidigt forskare.  

 

Forskarens roll i interaktiv/ eller utvecklingsinriktad forskning handlar om att 

använda sina vetenskapliga kunskaper men också att inneha rollen som 

organisatör. Det handlar om ett samarbete mellan teoretiker och praktiker 

(Svensson, 2002a). Framtidsverkstäder har en tydlig struktur som enligt dess 

grundare Jungk och Müllert (1996) är viktig att följa. Som ledare ska man leda 

deltagarna genom de olika faserna, vara igångsättare och skapa en positiv miljö. 

Ledaren deltar dock själv inte i några diskussioner och delger inte heller på 

något annat sätt sina egna åsikter. Det är ledarens ansvar att strukturen följs 

men det är deltagarna som styr det innehåll som kommer fram genom en 

verkstad. I utvecklingsinriktad forskning är relationen mellan forskaren och 

övriga deltagare av stor betydelse. Svensson (2002a) beskriver fyra olika sätt att 

se på relationen mellan forskare och praktiker, att forska på, för, åt och med. Vad 

gäller framtidsverkstad som utvecklingsinriktad forskning handlar det om den 

relationstyp som Svensson (2002a). Även Williamsson (2007) beskriver, att 

forska med, och som innebär en gemensam kunskapsbildning. Ledaren i en 

framtidsverkstad har en mer passiv roll i den gemensamma 

kunskapsutvecklingen jämfört med vad forskaren har. En ledare ska inte 

påverka innehållet men frågan är om det går att helt undvika. Forskaren är 

däremot mer en medlem i ett forskarteam tillsammans med olika medforskare. 

Detta kan bli problematiskt då ledaren och forskaren är en och samma person.  
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5. Sammanfattning av 

artiklarna 

I detta kapitel görs en kort sammanfattning av tre publikationer som består av 

en artikel publicerad i en tidskrift och två bok kapitel från två olika antologier. I 

avhandlingen benämns alla som artiklar.  

 

”Eksjö-projektet” och metoden framtidsverkstad finns som en röd tråd genom 

samtliga artiklar. Projektet är en samverkan mellan Eksjö kommun och 

Högkolan i Jönköping. I projektet har metoden framtidsverkstad använts och 

ledare för framtidsverkstaden och deltagare i projektet från högskolan har varit 

Cecilia Henning och Ulla Åhnby. Artikel I presenterar främst genomförandet 

av framtidsverkstaden i Eksjö dess uppföljning och resultat.  Artikel II 

analyserar framtidsverkstäder utifrån begreppet empowerment och en metod 

kallad The Case Model. I artikel III slutligen beskrivs olika framtidsverkstäder 

och en sammanfattning av erfarenheter och vilken betydelse deltagandet i en 

framtidsverkstad visat sig ha.   

 
Deltagare i de olika framtidsverkstäderna i artikel I, II och III har främst varit 

äldre personer tillhörande den tredje åldern och har deltagit av eget intresse 

eller varit representant för någon frivilligorganisation. Övriga deltagare har varit 

personal inom äldreomsorg och primärvård, politiker och representanter från 

exempelvis bostadsföretag och polis. Avhandlingens fokus inriktar sig dock 

enbart på de äldre personerna som varit deltagare.    

 

5.1 Artikel I 

Seniorboende i Sverige – Ett nytt koncept för kvarboende . 

Denna artikel beskriver utvecklingen av den svenska äldreomsorgen, 

kvarboendeideologin och hur svensk äldreomsorg organiseras utifrån en 

helhetssyn på boende, vård och omsorg. Detta är en utveckling som påverkas 

av ett demografiskt perspektiv som visar på att Sverige kommer få en allt större 
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andel äldre personer varav många senare i livet kommer att vara i behov av 

samhällets stöd i någon form. År 2050 beräknas var fjärde svensk vara över 65 

år eller äldre.  

 

I Sverige är det primärkommunerna som i huvudsak ansvarar för att organisera 

och utforma äldreomsorgen. Under 1990-talet har det via lagstiftning getts 

möjligheter att skapa alternativa driftsformer i valet av utförare av vård och 

omsorg där många kommuner har valt att tillämpa en så kallad beställar-  och 

utförarmodell. Vi kan även under 1990- och 2000-talet se en utveckling av den 

svenska äldreomsorgen där allt fler aktörer finns med och där kommunerna inte 

längre är ensamma som utförare av omsorgen om äldre människor. I stället kan 

kommunens roll beskrivas som samordnare av olika aktörers insatser kring den 

äldre individen. I artikeln beskrivs att kommunernas framtida organisation kan 

liknas vid en nätverksorienterad förvaltning där kommunen bygger upp sin 

verksamhet tillsammans med andra aktörer för att åstadkomma en väl 

fungerande verksamhet. Det kan vara organisationer som på uppdrag av 

kommunen blivit en aktör vad gäller vård och omsorg om äldre personer eller 

idéella krafter. Från politiskt håll har behovet av en gränsdragning mellan ideella 

och offentliga insatser diskuterats och det efterfrågas en vidare 

policysdiskussion för att belysa hur dessa former av samverkan kan utvecklas. 

Eksjö är en av flera kommuner som har utfärdat en sådan policy där det 

framgår att kommunen ska stödja och samverka med olika ideella 

organisationer kring aktiviteter och verksamheter.  

 

I Sverige finns en lång tradition av att se bostadspolitiska interventioner som 

medel för att uppnå socialpolitiska mål och denna tradition har lett till att skapa 

en helhetssyn på boende och omsorg som också har kommit att påverka 

äldreomsorgens utveckling. Historiskt har Sverige präglats av en filosofi som 

inneburit ett statligt ansvar för medborgarnas välfärd och tankar och idéer om 

både ”det goda samhället” och ”det svenska folkhemmet” har funnits med 

utifrån ett ideologiskt och politiskt perspektiv. Under 1980-talet växte en mer 

individualistisk syn fram vilket ledde till att den traditionella svenska 

välfärdsmodellen började ifrågasättas. Mycket av den ideologiska diskussionen 

har handlat om att finna en balans i ansvarstagande och initiativ mellan stat, 

marknad och civilsamhälle. Inom äldreomsorgen har valfrihet och 

medbestämmande blivit honnörsord för att betona vikten av att respektera 

individens autonomi. Andra begrepp såsom kvarboende och normalisering har 

också kommit att prägla utvecklingen inom äldreomsorgen och äldreboende 
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med betoning på boende. En utgångspunkt i den svenska äldreomsorg har varit 

att äldre personer vill bo hemma så länge som möjligt samtidigt som boendet 

anses vara centralt för många att kunna uppleva att man har ett självständigt 

och aktivt liv i trygghet och gemenskap.  

 

Eksjö-projektet 

Artikeln utgår från ett projekt där Eksjö kommun ses som ett exempel på hur 

en svensk kommun arbetar med utveckling av äldreomsorgen och då i första 

hand kvarboende. Eksjö kommun anger i ett styrdokument från 2006, sina 

riktlinjer för äldreomsorgen. Dessa utgår från en helhetssyn på den enskildes 

förhållanden och individuella behov och berör den dagliga livsföringen, aktiv 

och meningsfull tillvaro och gemenskap med andra. Kvarboende handlar om 

att kunna bo kvar i sin egen bostad och invanda miljö. I samband med fortsatt 

utveckling av äldreomsorg och äldreboende ska så kallade seniorboende 

utvecklas och ett politiskt beslut finns om att omvandla tre servicehus till 

seniorboende. Socialtjänsten kommer fortsättningsvis hyra de lokaler som är 

avsatta för gemensamma aktiviteter och en halvtidstjänst kommer att inrättas 

vars uppgift är att samordna kontakter mellan brukare, boende och företrädare 

för olika frivilligorganisationer. En viktig framgångsfaktor för kommunen är 

”nöjda och engagerade brukare” vilket ska uppnås genom att utveckla en dialog 

och skapa nya mötesformer med brukare och äldres intresseorganisationer. Det 

är denna policy som ligger bakom ambitionen att utveckla ett av de nya 

seniorboendena i kommunen (Snickaren) till ett All-aktivitetshus genom att 

pröva en ny form av mötesplats och genomföra en dialogprocess i form av en 

framtidsverkstad. 

 

Exemplet Snickaren – ett framtida All-aktivitetshus  

Projektet beskriver hur en kommunal verksamhet försöker skapa en 

organisation med fokus på en nätverksbaserad modell. Det praktiska exemplet 

utgår från ett senioerboende där kommunen tillsammans med olika aktörer 

försöker förbättra och utveckla äldre personers boende. Omvandlingen av 

Snickarens servicehus till seniorboende är ett illustrativt exempel på 

konkretisering av kommunens ambitioner.  

 

Syftet med projektet var att med hjälp av metoden framtidsverkstad, i 

samverkan mellan äldre personer, boende på Snickaren, personal inom 

äldreomsorgen och andra nyckelaktörer utveckla strategier för att underlätta 

kvarboende. Projektet handlade också om att låta äldre  personer tillsammans 
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med hemtjänstpersonal och andra aktörer utveckla nya former för samarbete 

och samordning av formella och informella resurser. Dels var målet att stärka 

deltagandet i processer för att förbättra äldre personers vardagsliv utifrån en 

helhetssyn på boende och omsorg. 

 

Genomförandet av framtidsverkstaden 

Framtidsverkstaden genomfördes under två dagar i oktober 2005. Första dagen 

börjar med att alla samlas över en kopp kaffe och lära känna varandra. Metoden 

bygger på allas deltagande och var och en deltar utifrån sin egen förmåga. Jungk 

och Müllert (1996) förespråkar vikten av ett positivt klimat, att deltagarna ser 

möjligheter istället för hinder samt betonar ett gemensamt ansvar för vad som 

kommer fram under en verkstad. Temat för denna verkstad var Hur kan vi 

tillsammans utveckla Snickaren till ett All-aktivitetshus.  

 

I förankringsfasen kom deltagarna fram till två olika teman, Samverkan för 

gemenskap och Samverkan för utveckling av bostäder och närmiljö. Deltagarna valde 

utifrån eget önskemål ett tema att arbeta vidare med. Det fortsatta arbetet 

planerades gruppvis och tillsammans beslöt man att ha tre gemensamma träffar 

med jämna mellanrum där alla deltagare skulle få möjlighet att träffas och 

informera varandra men framför allt skulle det fortsatta arbetet ske i mindre 

grupper. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Ett tredje och sista uppföljningsmöte var i juni 2006 och då deltog i stort sett  

samtliga från framtidsverkstaden och mycket hade hänt sedan 

framtidsverkstaden hösten 2005. Som exempel på konkreta resultat kan nämnas 

trädgården där stora förbättringar med planteringar, planteringslådor, asfalterad 

gång och bänkar utmed ån hade gjorts. Ett beslut fanns om att göra terassen 

större och att sätta upp en markis. Inomhus har snickeriet och bastun rustats 

upp. Lägenhetsdörrarna har försetts med titthål och man har gjort klart för 

installation av kabeltv. Nya möbler för dagrummet har tagits fram. En 

begränsad kioskverksamhet planeras och det populära eftermiddagskaffet 

serveras igen. För tillfället sköts detta genom frivilligorgansiationer men tanken 

är att kaffet i framtiden ska skötas av kommunens dagverksamhet för personer 

med utvecklingsstörning vilket skulle innebära bättre kontinuitet i serveringen. 

Ett intresseråd på Snickaren har bildats med representanter från det 

Kommunala Pensionärsrådet, Snickarens Brukarråd samt olika frivillig-

organisationer och tanken bakom intresserådet är att stimulera kontakter mellan 
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de olika aktörerna. Avslutningsvis följde en diskussion om hur fortsatt 

engagemang från de boende och brukarna ska kanaliseras. Snickarens Seniorråd 

ses som viktigt i sammanhanget. Samtidigt gäller det att värna om det spontana 

engagemanget som inte alltid kanaliseras genom de mer formaliserade vägarna. 

En av de deltagande pensionärerna uttrycker att ”Framtidsverkstan har stärkt 

demokratin” (Artikel I, s. 250).  

 

I och med att en framtidsverkstad har genomförts har också en process 

påbörjats. Förutom de konkreta resultat som presenteras ovan, har fler äldre 

personer börjat efterfråga förändringar. Nya tankar och idéer har vuxit fram 

som också har vidareutvecklat tidigare förslag. Fler äldre personer har börjat 

engagera sig och nya nätverk har bildats mellan olika pensionärsgrupper och 

föreningar. Genom dessa nätverk har ny kunskap och erfarenhet lyfts fram och 

utvecklats.  

 

Reflektioner om vad framtidsverkstaden har fått för betydelse, dess möjligheter 

och begränsningar kommer att beskrivas i artikel III. 

 

5.2 Artikel II   

Brukarinflytande i Sverige - Planering för ett åldrandevänligt samhälle 

Denna artikel handlar om svensk äldrepolitik med fokus på boendet. Sverige 

har ett välfärdssystem som riktar sig till samtliga medborgare i landet. Till följd 

av den så kallade kvarboendeideologin har en omfattande utbyggnad av 

hemtjänsten skett mellan 1970- och 1990-talet. Senare under 2000-talet har 

omfördelningar av resurser tvingats fram, mycket på grund av försämrad 

ekonomi, vilket har lett till prioritering av vård- och omsorgsresurser till de 

personer som har störst behov av hjälp och stöd.  Krav på kostnadseffektivitet 

har blivit alltmer dominerande inom äldreomsorgen och samtidigt har 

frivilligsektorn och informella vård- och omsorgsgivare fått en allt större och 

mer framträdande roll. Detsamma gäller för olika marknadsorienterade 

alternativ som växer fram och blir allt mer accepterade. 

 

Begreppet kvarboende har sedan 1984 varit ett centralt begrepp inom svensk 

äldreomsorg (SOU 2008: 113). Argument för att understryka dess betydelse har 
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handlat om att äldre människor vill bo kvar i sina nuvarande bostäder men 

också att det är ett billigare alternativ för samhället jämfört med ”särskilda 

boendeformer”. I Sverige finns olika kollektiva boendeformer och ett av dessa 

alternativ som växer fram alltmer är boendealternativ för åldrandegruppen 55+ 

som också kallas för seniorboende. Dessa boenden består av privata lägenheter 

ofta med ökad tillgänglighet och ibland med gemensamma lokaliteter för 

umgänge och aktiviteter.  

 

I artikeln beskrivs, att som en konsekvens av kvarboendeprincipen har olika 

alternativ av det som benämns ”särskilda boenden” för äldre personer lagts ned 

vilket har resulterat i en brist på sådana boendealternativ. Äldre personer som 

önskat ett särskilt boende kanske på grund av hög ålder, ensamhet eller känsla 

av otrygghet har nekats då de inte uppfyller de krav på särskilda behov som 

kommunens riktlinjer anger. Den kritik som förts fram under senare tid vad 

gäller alternativa boende har lett till att det från politiskt håll nu förs fram ett 

komplement till särskilda boendeformer och seniorboenden i form av ett så 

kallat trygghetsboende. I ett trygghetsboende ska finnas resurser för 

gemensamma aktiviteter, boenderåd, gemensamhetslokaler som även är 

tillgängliga för äldre personer boende i området och möjligheter för 

gemensamma måltider (SOU 2008:113). Kommunen bör också anställa någon 

form av resursperson som kan hjälpa till att samordna gemensamma aktiviteter. 

Behovet av hemtjänst sker utifrån biståndsbedömning på samma villkor som i 

andra former av ordinära bostäder. I det som nu föreslås i form av 

trygghetsboende räknas som en form av ordinärt boendealternativ som är tänkt 

att främja äldres egna initiativ och ansvar samtidigt som det tillhandahåller en 

högre nivå av stöd och hjälp. 

 

The CASE-modell  

Artikeln handlar vidare om att applicera en modell för empowerment på 

metoden framtidsverkstad. Modellen som har utveklats av Tokie Anme och 

Mary McCall kallas för The CASE-Model och har sitt ursprung i Japan (Anme 

& McCall, 2008)  

 

The CASE-Model kan hjälpa oss att se likheter och skillnader mellan olika 

samhällen och samhällsnivåer och utifrån problem som upplevs vara 

gemensamma. Modellen beskrivs utifrån fyra olika steg Creation (skapelse), 

Adaptation (anpassning), Sustenance (hållbarhet) och Expansion 

(spridning/utbredning). De fyra stegen förekommer i sin tur på tre olika nivåer 
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Personal, (individ), Community (lokalsamhälle/grupp) och Systemic 

(strukturell). Utifrån modellen analyseras begreppet empowerment likt en 

process. Att utveckla en empowermentkultur ses som nödvändigt för att kunna 

tillgodose behovet av ömsesidig hjälp både utifrån individ- och 

samhällsperspektiv. De fyra stegen i The CASE-model och de tre nivåerna sätts 

i artikeln in i en kulturell svensk kontext och kopplas till ett projekt med 

framtidsverkstad som metod (Artikel I). 

 

Det första steget Creation kan översättas med begreppet skapelse och handlar 

om att påbörja en process som skall leda till empowerment. Betydelsefullt är att 

alla samhällsmedborgare känner förtroende samt att deras röster blir hörda och 

tas med i ett inledningsskede. I Eksjö fanns redan en form av 

empowermentkultur utifrån de värden som kommunen fastställt genom 

kommunala riktlinjer som syftade till att lyssna på och låta medborgare delta i 

utvecklingsarbete. Speciellt för detta projekt var användandet av 

framtidsverkstäder som metod som en interaktiv forskningsprocess där 

forskare och samhällsmedborgare deltog tillsammans. Genom denna dialog 

skapades förutsättningar att utveckla ny kunskap. En representativ 

projektgrupp tillsattes och allmänheten informerades och inbjöds att delta i 

projektet. 

 

Vidare beskrivs i artikeln själva genomförandet av framtidsverkstaden samt 

vilka som deltar. Ett viktigt syfte i projektet var att olika aktörer och lokala 

myndigheter tillsammans med hjälp av en framtidsverkstad skulle utveckla 

strategier för att underlätta äldres människors kvarboende. Med hjälp av ett 

vetenskapligt förhållningssätt tas förutom äldre människors även personalens 

engagemang tillvara vilket kan ses som ett led i kvalitetsförbättringar. 

 

I det andra steget Adaptation som kan översättas till anpassning, har med hjälp 

av framtidsverkstaden en förändring påbörjats och en empowermentprocess 

inletts. Olika temagrupper bildas för att åstadkomma delaktighet och önskvärda 

förändringar. Vid gemensamma uppföljningsträffar rapporterar de olika 

temagrupperna för varandra. Dessa träffar kan i sin tur leda till nya 

gruppkonstellationer och samarbete vilket kan ses som en del av anpassningen i 

The CASE-model. Under detta steg påtalas att det inte bara handlar om ett 

enstaka projekt som ska påbörjas och avslutas utan att ett av 

framtidsverkstadens syften är att påbörja en process som kan leda till en form 

av permanent verkstad.  Ett av syftena med framtidsverkstaden i Eksjö var att 
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låta äldre personer, personal inom hemtjänsten och representanter från olika 

organisationer/föreningar utveckla nya former av samarbete och samordning 

mellan formella och informella insatser av olika slag och förbättringar i 

vardagslivet som grundar sig på en helhetssyn på boende och omsorg. 

 

Det tredje steget Sustenance handlar om hållbarhet och innebär att tillvarata olika 

idéer som kommer fram och förverkliga dessa utifrån empowermentprocessen. 

I det fortsatta arbetet kommer man att ställas inför en rad utmaningar. 

Modellens andra och tredje steg är snarlika och har mycket gemensamt. 

 

Det fjärde steget Expansion kan översättas med begreppet spridning eller 

utbredning. Det innebär att den gemenskap som har utvecklats genom nya 

konstellationer och grupper är början till något mer långsiktigt arbete med nya 

idéer och ytterligare processer. Kontakten mellan olika grupper har underlättats, 

vissa attitydförändringar kan ses mellan grupper och individer vilket exempelvis 

kan beskrivas genom att äldre personer som inte deltog i själva 

framtidsverkstaden har senare blivit aktiva och är intresserade av vad som 

händer. 

 

Uppföljning av resultatet av den genomförda framtidsverkstaden i Eksjö kan 

exemplifiera empowerment på olika nivåer. På det personliga planet har 

deltagandet i framtidsverkstaden haft betydelse. De äldre deltagarna framhåller 

att deltagandet har påverkat deras självkänsla och att de känner sig starkare när 

de fått möjlighet att själva vara aktiva och kunna påverka sina livsvillkor i den 

nära miljön. Personalen menar att deltagandet har lett till förbättringar av 

kvalitén på tjänsterna. Genom samverkan i pensionärs- och boenderåd har 

empowerment utvecklats på community-nivå. Framtidsverkstaden har också 

stärkt empowerment på samhällsnivå genom att samarbetet mellan olika 

frivilligorganisationer har stärkts och likaså samarbete mellan 

frivilligorganisationer, kommunledning och politiker. Kommunikationen mellan 

äldre personer, personal inom äldreomsorg, frivilligorganisationer och politiker 

och kan bidra till att övervinna systematiska hinder såsom åldersdiskriminering.  

 

Förutom möjligheten att utveckla empowerment utifrån ovan beskrivna steg 

och nivåer analyseras även några grundläggande faktorer för att åstadkomma 

empowerment på samhällsnivå. För det första måste det finnas en Identified 

Community (identifierad gemenskap), som i sin tur är baserat på Targeted 

Outcome (ett riktat utfall) därefter identifieras Contextual Factors (kontextuella 
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faktorer) och till slut handlar det om att utnyttja Initial Resources (inledande 

resurser) på ett effektivt sätt. Detta kan exemplifieras utifrån Eksjö-projektet på 

följande sätt.  

 

Identified Community - Eksjö kommun med 16000 invånare. Projektet att 

omvandla Snickarens servicehus till en ny form av seniorboende, kan ses som 

en boendeform som fått namnet ”trygghetsboende”. 

Targeted Outcome – Befintliga boendeformer i kommunen ansågs inte tillgodose 

de äldres människors behov av delaktighet, inflytande och trygghet. Därför 

fanns behov av ett utvecklingsarbete mot nya boendekoncept. 

Contextual Factors – Politikerna i Eksjö tog i ett tidigt skede initiativ till ett 

utvecklingsarbete som låg i tiden. Projektet genomfördes i samverkan med 

Högskolan i Jönköping utifrån en modell för interaktion mellan forskning, 

utbildning och socialt förändringsarbete. 

Initial Resources – Några politiker och äldreomsorgspersonal från Eksjö hade 

tidigare deltagit i ett projekt med forskare från Högskolan i Jönköping. Deras 

resurser togs tillvara i utvecklingsarbetet inom ramen för Eksjöprojektet. 

 

5.3 Artikel III 

Framtidsverkstad som metod för att skapa brukarinflytande i 

äldreomsorgen – Exempel från Sverige. 

Den tredje artikeln beskriver en rad projekt där vi som författare, antingen 

tillsammans eller en av oss har deltagit och varit ledare för de 

framtidsverkstäder som har genomförts. De olika projekten beskrivs kortfattat 

och därefter fokuseras på erfarenheter som erhållits från arbetet med metoden 

framtidsverkstad. Vilka resultat kan ses och vilken betydelse har 

framtidsverkstaden haft för deltagarna. Demokrati och deltagande är begrepp 

som tas upp och likaså görs en koppling till empowerment och begreppen 

socialpedagogik och pedagogik.  

 

Inledningsvis i artikeln beskrivs framtidsverkstäder vara ett verktyg för att starta 

upp en process som kan leda till utveckling och förändring. Metodens grundidé, 

dess filosofi och genomförande beskrivs utifrån grundarna Robert Jungk och 
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Norbert Müllert´s tankar och idéer med metoden. Här görs även en koppling 

till Denvall och Salonen (2000) som beskriver några olika dimensioner som 

författarna anser utgöra en ideologisk grund för att åstadkomma utveckling och 

förändring. Dessa dimensioner kan även ses i metoden framtidsverkstad.  

 

I artikeln (III) beskrivs följande projekt där metoden framtidsverkstad har 

använts. 

 

”Lokala strategier för äldres välfärd”, Eskilstuna maj 1997. Bakgrunden till projektet 

var en oro om att nedskärningar inom den offentliga sektorn skulle hota 

kvalitén inom äldreomsorgen. En ambition med projektet var att tillsammans 

med hemtjänstens personal utveckla ett synsätt kring kvalietsäkring som utgår 

från att visa hänsyn och förståelse för hur den enskilde pensionären lever, och 

framför allt vill leva sitt liv. Det handlade också om att utveckla strategier för en 

samordning av formella och informella resurser i det lokala sammanhanget. I 

projektet genomfördes två framtidsverkstäder i två olika lokala miljöer, en 

tätortsmiljö och en landsbyggdsmiljö. Deltagare var representanter för olika 

frivilliga organisationer, kommunala bostadsföretaget, hemtjänsten och 

primärvården. 

 

Framtidsverkstäder med äldreomsorgspersonal i Eskilstuna kommun. Som en följd av 

ovan beskrivna projekt genomfördes tre framtidsverkstäder med 

äldreomsorgspersonal. Initiativet till dessa kom från personalen själva och 

genomfördes inom ramen för olika EU-projekt mål fyra. Syftet med de olika 

projekten var att utveckla arbetet inom äldreomsorgen, att få pensionärerna 

mer delaktiga och skapa attraktiva boendemiljöer. Metoden framtidsverkstad 

användes för att starta upp de olika projekten med att skapa idéer som kunde 

användas för att tillsammans utveckla arbetslagen. 

 

Äldres välfärd boende och omsorg i det lokala sammanhanget, Jönköping 1998-2000. 

Detta projekt är ett delprojekt inom ramen för ett större EU-projekt med 

partners i Tyskland och Italien. Projektet har inspirerats av Eskilstuna-projektet. 

Syftet var att hitta strategier för samverkan i lokalsamhället, öka äldre 

människors möjlighet till kvarboende, utveckla hemtjänstpersonalens 

kompetens och initiera lokala förändringsarbeten. Två framtidsverkstäder 

genomfördes i två olika bostadsområden i Jönköpings kommun och deltagare 

var pensionärer, representanter för hemtjänstens personal, företrädare för 
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distriktsvården, bostadsföretag, föreningsliv och frivilligsektorn, olika kyrkor 

samt kvarterspolis. De medverkande var nära knutna till respektive område. 

 

Framtidsverkstad – Kulturliv för äldre 2003. Till denna framtidsverkstad stod 

Luppen´s kunskapscentrum som initiativtagare. Verkstaden genomfördes inom 

ramen för projektet ”Själaglad” i syfte att hitta nya vägar inom äldreomsorgen 

med fokus på kulturella och sociala aktiviteter. Inbjudna deltagare var politiker, 

enhetschefer, äldreomsorgspersonal, pensionärer, kulturaktörer och föreningsliv 

från olika kommuner i Jönköpings län. 

 

Hur kan seniorboendet Snickaren bli ett All-aktivitetshus? Eksjö 2006-2007. Syftet och 

genomförandet av detta projekt beskrivs i artikel I. 

 

Reflektioner kring metoden framtidsverkstad 

I denna artikel (III) sammanfattas erfarenheter från metoden framtidsverkstad 

och koppling görs till några centrala begrepp. I och med att en framtidsverkstad 

har genomförts har också en process påbörjats vilket var Jungk och Müllerts 

(1996) tanke med metoden. Med hjälp av framtidsverkstäder ville grundarna 

initiera en process som sen kunde fortleva i en permanet verkstad. Våra 

reflektioner från verkstäderna kopplas bland annat tillbaka till tron på 

människors förmåga att ta ansvar, synen på demokrati och möjlighet att 

påverka framtiden, vilket är några av de dimensioner som Denvall och Salonen 

(2000) nämne i samband med förändringsarbete. Vi berör också i vad mån 

framtidsverkstäderna kan ses som kompetensutveckling för den personal som 

medverkar i de olika projekten.  

 

Avslutningsvis berörs i artikeln begreppen empowerment, socialpedagogik och 

pedagogik och hur begreppen kan ses i förhållande till metoden 

framtidsverkstad. Centralt för begreppen och i framtidsverkstäderna är att 

stödja människor och att arbeta tillsammans med människor som behöver hjälp 

och stöd av olika slag. Det kan handla om att stödja olika utvecklings- och 

förändringsarbeten och kan även handla om stöttning i vardagen. Arbetet med 

de beskrivna exemplen har visat att då människor med olika bakgrunder och 

verksamheter ges möjlighet att träffas utvecklas stor kreativitet. Resultaten från 

verkstäderna visar på konkreta åtgärder från verkstadens tema men har också 

fått betydelse för den enskilde individen på ett mer personligt plan vilket 

nedanstående citat visar. 
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Jag har nog vuxit lite som människa med att få vara med i olika 

grupper (Artikel III, s. 169). Mycket lärorikt, inspirerande – en kick 

helt enkelt. Det har varit mycket givande. Man fick lära sig att 

ingenting var omöjligt, om man bara vill (Artikel III, s. 174). 
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6. Resultatdiskussion  

Avhandlingen tar sin utgångspunkt utifrån på vilket sätt framtidsverkstäder kan 

bidra till att stärka äldres delaktighet utifrån en vardagslivskontext. 

Avhandlingens resultat relateras till socialpedagogiska teorier samt teorier om 

äldre människors engagemang i civilsamhället och betydelsen av detta 

engagemang. Inledningsvis under 6.1 analyseras risker och fallgropar som kan 

vara förknippade med framtidsverkstad som metod. Därefter följer en analys av 

några begrepp som hör samman med avhandlingens metodologiska och 

teoretiska anknytning. Begreppen är gemenskap, ansvar och brukarinflytande vilka i 

sin tur kopplas samman med delaktighet sett utifrån socialpedagogiskt 

förhållningssätt och engagemang i civilsamhället.  

 

6.1 Risker och fallgropar med 

framtidsverkstad som metod 

Jungk och Müllert (1996) framhåller i sina texter att det ska vara roligt och 

stimulerande att delta i en framtidsverkstad. Intuition och känslor blandas med 

rationell och analytisk förmåga. Erfarenheter från genomförda verkstäder visar 

på positiva resultat vilket gör att det är svårt att ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Det är dock viktigt att kritiskt granska metoden utifrån risker och fallgropar 

vilket är avsikten med detta avsnitt. 

 

Något som är värt att diskutera är i vad mån det går att följa resultat i ett mer 

långsiktigt perspektiv. I framtidsverkstäderna som beskrivs i artiklarna I, II och 

III framhålls vikten av att flera strategiska uppföljningar genomförs. I artiklarna 

redovisas att konkreta resultat från framtidsverkstäder även efter ett år efter 

genomförandet. För en fortsatt utveckling är erfarenheten den att det är 

betydelsefullt att utse någon som ansvarig för att driva själva uppföljningen som 

process. Denna någon kan aldrig utgöras av samma person som lett 

framtidsverkstaden då denna oftast lämnar processen i och med den första 

uppföljningen. Detta särskilda ansvar får dock inte innebära att övriga 

deltagares gemensamma ansvar minskar vilket kan vara en svår balansgång.  
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Något annat som kan vara viktigt att diskutera är om det finns risk för att 

framtidsverkstäder skapar utanförskap. Frågan kan exemplifieras utifrån 

projektet i Eksjö (Artikel I). Alla boende på ”Snickarens” äldreboende deltog 

inte i framtidsverkstaden. Inbjudan gick ut till samtliga som kunde tänkas vara 

berörda, men samtidigt fanns inte möjligheten att alla skulle kunna medverka. 

Nu ville inte alla delta men vad hade hänt om några hade nekats?  Det är därför 

särskilt viktigt att efter en verkstad göra det möjligt för fler att ansluta sig till det 

fortsatta utvecklingsarbetet. I Eksjö visade de boende som inte varit med i 

framtidsverkstaden en viss nyfikenhet om vad det var som pågick eftersom 

verkstaden hölls i ”Snickarens” lokaler och många kunde följa aktiviteterna på 

avstånd. I det fortsatta arbetet har därefter fler personer blivit delaktiga (Artikel 

I).  Efter en verkstad är det således betydelsefullt för den fortsatta processen att 

fler blir engagerade.  

 

En annan fråga är vem som är initiativtagare till att metoden framtidsverkstad 

används i ett utvecklingsarbete. I de framtidsverkstäder som beskrivs i 

artiklarna (I, II & III) visar det sig vara lite olika. Vid något tillfälle har det varit 

ett initiativ från forskare, vid några tillfällen från personal samt 

kommunledning, men det har aldrig varit de äldre själva. Vilken betydelse det 

kan ha vem som är initiativtagare är svårt att uttala sig om. Eftersom det ingår i 

själva metoden att alla är delaktiga och har möjlighet att påverka kan det vara 

viktigare vilka som deltar och att deltagandet upplevs som positivt.  

 

Ledarens roll i en framtidsverkstad 

 
Ledarrollen i en framtidsverkstad är viktig och verkstaden leds ofta av två 

ledare. Ledarna ska strukturera själva verkstaden, inleda de olika faserna och 

vara något av en igångsättare genom att stimulera deltagarna och skapa en 

positiv miljö. Samtidigt som ledarna inte ska vara dominanta så handlar det om 

att kunna leda framtidsverkstaden och se till att spelreglerna följs. En ledare ska 

uppmuntra, kunna ställa krav och möjliggöra allas deltagande. Blir en ledare för 

dominant finns en risk att deltagarna i en framtidsverkstad inte känner igen sig i 

det som kommer ut som resultat och verkstaden leder inte heller vidare till en 

fortsatt process. 
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Ledare för en framtidsverkstad har en viktig uppgift att se till så att alla kommer 

till tals, att det finns respekt för alla deltagares åsikter och att de lyssnar på 

varandra. Det är viktigt att ledaren i en framtidsverkstad har kunskap om 

metoden och vad en ledare ska bidra med och vilken roll som man har som 

ledare (Denvall & Salonen, 2000; Jungk & Müllert, 1996). Det är viktigt att 

ställa sig frågan vad som händer efter en genomförd framtidsverkstad och 

vilken betydelse det har att ledaren kommer utifrån och sen lämnar projektet. 

Här kan en återkoppling göras till vad som tidigare har nämnts i detta avsnitt 

om vikten av att det finns någon som tar ett övergripande ansvar för 

uppföljningen. 

 

6.2 Gemenskap och delaktighet 

I artiklarna I, II & III diskuteras framtidsverkstäder utifrån ett 

socialpedagogiskt perspektiv. Socialpedagogiska handlingar kan beskrivas som 

handlingar som skall leda till integration. Gemenskapens betydelse för 

människors utveckling är en central del inom socialpedagogiken och samtidigt 

framhålls allas rätt till gemenskap (Eriksson, 2004, 2006; Madsen, 2001). Om vi 

ser till äldre människor som målgrupp kan ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

handla om att tillvarata deras resurser och låta äldre människors röster bli 

hörda.  

 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv är det också viktigt att kunna vara en 

del i ett sammanhang (Eriksson, 2004, 2006). Medverkan i framtidsverkstäder 

har visat sig skapa delaktighet och gemenskap mellan deltagarna vilket samtliga 

artiklar beskriver utifrån olika projekt där framtidsverkstäder har använts 

(Artikel I, II & III).  Filosofin bakom metoden var enligt Jungk och Müllert 

(1996) att människor tillsammans ska vara med och påverka beslut som berör 

dem själva. Ibland behöver vi hjälp med att åstadkomma delaktighet vilket kan 

förklaras såväl utifrån teorier kring empowerment som också socialpedagogik 

(Askheim och Starrin, 2007; Eriksson, 2004, 2006; Payne, 2005). 

 
Att få känna delaktighet kan påverka den enskilda individen även på ett mer 

personligt plan (Björck-Åkesson & Granlund, 2004; Molin, 2004a; Tideman & 

Malander, 2004). 
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Följande citat beskriver hur en framtidsverkstad också skapar gemenskap 

mellan deltagarna men också att delaktighet ska ses utifrån enskilda människors 

upplevelse av att vara delaktig. 

 

Det har varit roligt att få diskutera med andra och att höra andras 

åsikter. Det känns viktigt att kunna vara med i tankarna även om 

jag fysiskt inte kan hjälpa till. Vi har lärt känna varandra (Artikel I, 

s. 251). 

 

Molin (2004a) liksom Eriksson (2004, 2006) beskriver att delaktighet bland 

annat handlar om att tillsammans med andra medverka aktivt i ett 

sammanhang. Detta skulle kunna ske via genomförandet av en 

framtidsverkstad. Utifrån socialpedagogiska teorier är gemenskap en 

förutsättning för att vi människor ska utvecklas. Gemenskap och begreppet 

delaktighet hör ihop och båda begreppen kan föras samman inom ramen för ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt (Eriksson, 2006; Gustavsson, 2008). I artikel 

III diskuteras framtidsverkstäders ideologiska grund utifrån vad Denvall och 

Salonen (2000) beskriver som synen på det kollektiva skapandet, vilket enligt 

författarna innebär att människor utvecklas och förverkligar sig själva i 

gemenskap med andra. 

 

Att tillhöra en gemenskap kan också innebära ökad trygghet för individen. 

Genom framtidsverkstadens fantasifas kan vi se hur fantasi och visionärt 

tänkande stimulerar till en särskild gemenskap. Denna gemenskap, som på sikt 

utifrån de processer som startat, kan bland annat leda fram till olika former av 

nätverk. Dessa nätverk kan bli tillfälliga eller mer långvariga och kan i båda 

fallen bidra till att skapa trygghet. Vikten av sociala nätverk visar till exempel 

Henning och Svensson (2011) vilka i sin forskning lyfter fram betydelsen av 

ytliga kontakter i form av tunna nätverksband. De tunna banden kan 

exempelvis utvecklas genom deltagande i framtidsverkstäder som av en typ som 

beskrivs främst i artikel III. Det visionära tänkande är enligt Jungk och Müllert 

(1996) ett viktigt inslag i metoden som får oss att tänka utifrån ett bredare 

perspektiv än vad som annars är brukligt. 

 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan koppling till framtidsverkstad göras 

utifrån den pedagogiska handlingen som Madsen (2006) beskriver är 

viljebestämd det vill säga, att det finns en särskild avsikt med handlingen. Detta 

kan jämföras med Jungks och Müllerts (1996) beskrivningen av 
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framtidsverkstäder som en pedagogisk metod vars tydliga struktur har till 

uppgift att stödja människors delaktighet och möjlighet att påverka sin 

situation. 

 

Jungk och Müllert (1996) såg bristen på delaktighet i samhället som ett stort 

problem och syftet med framtidsverkstäder var att öppna upp möjligheten till 

engagemang och låta människor arbeta tillsammans med det som de har 

gemensamt. Det ultimata enligt författarna är att deltagarna i en 

framtidsverkstad representeras av olika aktörer för att kunna belysa olika 

perspektiv och nivåer i samhället. Pensionärer, representanter från 

frivilligorganisationer, personal och anhöriga bidrar med betydelsefulla röster 

som är viktiga att lyssna till då äldrefrågor diskuteras. Sett utifrån begreppet 

empowerment kan det handla om att företräda någon annan (Payne, 2005).   

 

Utifrån begreppen delaktighet och gemenskap främjar framtidsverkstäder 

empowerment genom att metoden stödjer människors delaktighet i frågor som 

de själva berörs av. Deltagandet i framtidsverkstäder främjar också självkänslan 

vilket deltagare uttrycker då metoden har följts upp genom fokusintervjuer 

(Artikel I, II & III). 

 

6.3 Ansvar och delaktighet  

Utifrån människors delaktighet och ansvar för vad som sker inom ramen för en 

framtidsverkstad kan en verkstad ses som ett exempel på lokal demokrati och 

kopplas till teorier kring civilsamhället. 

 

Ansvar är en viktig del både inom ramen för ett engagemang i civilsamhället 

och också deltagandet i en framtidsverkstad. I en framtidsverkstad handlar det 

inte bara om att vara med och fatta beslut och påverka förändringar som i sin 

tur kan leda till faktiska resultat utan det handlar även om att ta ansvar för det 

fortsatta arbetet. Den ideologiska grundsyn som präglar metoden 

framtidsverkstad handlar om att det finns en tro på människors förmåga att ta 

ansvar och metoden grundar sig på deltagarnas gemensamma ansvar för det 

som sker i en verkstad och därefter (Denvall & Salonen, 2000; Jungk & Müllert, 

1996). 

 



65 

 

Framförallt i artikel I och III förs fram frivilligorganisationer, exempelvis olika 

pensionärsorganisationer, som viktiga aktörer i de framtidsverkstäder som 

redovisats. Frivilligorganisationer är liksom frivilligt socialt arbete och 

informella insatser en del i civilsamhället. Forskning om civilsamhället visar att 

människors engagemang fortsätter även när vi människor blir äldre (Jegerman 

& Jeppsson Grassman, 2009; Svedberg mfl, 2010). I de projekt som beskrivs i 

artikel I och II har frivilligorganisationerna också en viktig roll att fylla genom 

att medlemmarna i organisationen engagerar sig i olika aktiviteter och gör 

betydande sociala insatser.  

 

Framtidsverkstäder bidrar till att skapa engagemang och delaktighet och på så 

vis vara ett stöd för människor att skapa gemensamma handlingsutrymmen 

vilket var en annan av de grundläggande idéerna med metoden. Jungk och 

Müllert (1996) poängterar deltagarnas gemensamma ansvar vilket också var en 

av metodens grundläggande idéer. Detta kan jämföras med Blennberger och 

Johansson (2010) som ser delaktighet som ett samspel med ömsesidig påverkan 

och gemensamt ansvar.  

 

Den gemenskap som skapas genom att vara delaktig i en framtidsverkstad eller 

utifrån ett engagemang i civilsamhället kan också bidra till att människor både 

bevarar sitt självförtroende och får möjlighet att utvecklas.  

 

Man får kunskaper, man har inflytande och kan påverka även om 

man har en hög ålder”. Det har stor betydelse för självkänslan 

(Artikel I, s. 251). 

 

Förutom att engagemanget visar sig ha betydelse för självkänslan har det också 

ha en positiv inverkan på hälsan vilket flera civilsamhällesforskare beskriver (tex 

Burr Bradly, 2003; Jegermalm & Jeppson Grassman, 2009; Warburton, 2004).  

 

Genom att framtidsverkstäder sammanför människor i något som de har 

gemensamt skapas en social arena och man får ett gemensamt ansvar att driva 

något vidare. Denna arena kan efter en genomförd framtidsverkstad utvecklas 

och bidra till att allt fler människor blir engagerade. I artikel (I) lyfts också fram 

vikten av att en särskild person blir utsedd att ta det övergripande ansvaret för 

att på så viss kunna samordna kontakter mellan olika aktörer. Detta särskilda 

ansvar innebär inte att deltagarnas gemensamma ansvar minskar.  I ett citat 

nedan där en anställd inom äldreomsorgen framhåller att även de anställda 
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måste ta ansvar, visar på att äldre människor tillsammans med personalen har 

ett gemensamt ansvar för att lyfta fram äldre människors perspektiv, roll och 

delaktighet i samhället. 

 

Fått bra idéer – positiva som negativa. Idéer som går att genomföra. 

”Det är vi som måste ta ansvar för att göra något (Artikel III, s. 70). 

 

Engagemang i civilsamhället handlar inte bara om att vara engagerad inom 

ramen för ett föreningsliv. Jegermalm och Jeppsson Grassman (2009a) visar 

med sin forskning att engagemang i civilsamhället också handlar om informella 

hjälpinsatser och att det finns mycket som talar för att informell omsorg inte 

bara räknas till familjen utan ses alltmer som en del i civilsamhället. Författarna 

visar på att cirka en fjärdedel av den undersökta åldersgruppen 60-74 år var 

engagerade i både föreningsliv och utförde informella hjälpinsatser.  

 

Framtidsverkstad kan utgöra en arena för såväl företrädare för föreningsliv som 

enskilda när det gäller att bidra med olika former av hjälpinsatser. I artiklarna, 

främst I och II, beskrivs vilka det är som deltar i framtidsverkstäderna och i 

huvudsak har det varit äldre personer som representerat någon 

intresseorganisation/förening. Även enskilda äldre personer som inte har haft 

koppling till någon frivilligorganisation har deltagit.  

 

 6.4 Brukarinflytande och delaktighet  

Jungk och Müllert´s (1996) idé med att utveckla framtidsverkstäder handlar i 

grund och botten om att främja demokratin. Författarna menar att i ett 

samhälle som präglas av demokrati skall deltagare ha ett verkligt inflytande och 

inte bara vara åskådare. Blomberg och Pettersson (2003), Harnett (2010) och 

även Wikström (2005) har i sin forskning visat på vikten av att följa upp hur 

den faktiska delaktigheten ser ut och att äldres möjlighet att göra sin röst hörd 

inte stannar vid att det anges i gällande lagar och riktlinjer. Blomberg och 

Pettersson (2003)  pratar i detta sammanhang om att medborgarskap stannar på 

nivån att att ha en rättighet till skillnad mot ett medborgarskap där individen 

även har tolkningsföreträde.  
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Genom att låta framtidsverkstäder bli en ett verktyg för brukarinflytande inom 

äldreomsorgen, kan framtidsverkstäder ge omsorgen en bredare betydelse sett 

utifrån de styrdokument som poängterar äldres rätt till ett fortsatt aktivt liv 

även i situationer där äldre personer är beroende av vård och omsorg. Som 

exempel på styrdokument kan nämnas Nationell handlingsplan för 

äldrepolitiken (Prop. 1997/98:113) och Värdigt liv i äldreomsorgen (Prop. 

2009/10:116). Artikel I beskriver hur själva deltagandet upplevs som en direkt 

möjlighet att skapa delaktighet. Ett annat resultat av verkstaden är att ett 

intresseråd bildades med representanter från olika frivilliga organisationer, 

Kommunalt pensionärsråd och Snickarens brukarråd. Burr Bradly (2003) och 

även Jegermalm & Jeppsson Grassman (2009a) visar på att ett aktivt 

medborgarskap kan handla om att vara en del av civilsamhället, något som äldre 

människor lyfter fram som en konsekvens av sitt engagemang.  

 

Genom att lyfta fram ett positivt klimat, skapa visioner och se till möjligheter 

istället för hinder kan metoden framtidsverkstad bidra till att 

samhällsmedborgare kan bli aktiva och få möjlighet att delta i politiska 

processer av olika slag på ett mer stimulerande sätt än vad som annars är 

brukligt. Detta är något som Jungk & Müllert (1996) betonat. 

 

Framtidsverkstan har gett mig en möjlighet att föra fram mina 

åsikter (Artikel I, s. 251). Framtidsverkstaden har stärkt demokratin 

(Artikel III, s. 175). 

 

Citaten ovan som är hämtat från artikel I visar att framtidsverkstäder kan vara 

ett sätt att låta människor framföra sina åsikter och på så sätt göra sin röst hörd. 

För Jungk och Müllert (1996) var demokratiaspekten viktig och 

framtidsverkstäder kan ses som exempel på lokala aktiviteter som kan leda till 

att olika nätverk bildas vilket i sin tur kan leda till en utveckling av demokratin. 

Utifrån metodens ideologiska grund finns filosofin om att människor 

tillsammans påverkar varandra och utvecklas tillsammans (Jungk & Müllert, 

1996) vilket även socialpedagogiken uttrycker (Eriksson, 2004, 2006; Madsen, 

2006). Genom att låta äldre människor fortsätta att vara aktiva tillsammans med 

andra tas äldre människors resurser tillvara och på så sätt kan risken för 

ålderism motverkas och den stigmatisering av gruppen äldre som Andersson 

(2008, 2002) beskriver. Jönsson (2009) lyfter fram betydelsen av att 

äldreforskare också visar intresse för att lyfta fram en mer positivare syn på 

äldre och åldrande än vad som gjort hitintills inom äldreforskningen. 
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Andersson (2008) skriver att bakom ålderism kan ligga vår egen rädsla för att 

bli gamla vilken påverkar våra attityder till åldrandet. Genom ökad kunskap om 

åldrandet som även ser positiva aspekter där äldre människor ses som resurs, är 

viktigt för att motverka ålderism i samhället.  

 

Deltagandet i en framtidsverkstad visar sig ha betydelse för den enskilde individ 

som deltar, men får också betydelse för äldre människor som grupp. Genom 

framtidsverkstäderna (Artikel I, II & III) där även personal inom äldreomsorg, 

olika organisationer/föreningar, politiker deltar lyfts äldre människors 

perspektiv fram vilket kan bidra till att stärka äldre människors roll och 

delaktighet som samhällsmedborgare. Genom att politiker och tjänstemän med 

flera också deltog i en av framtidsverkstäderna (Artikel I, II & III) innebar det 

att äldre människor fick möjlighet att föra fram sina åsikter och göra sin röst 

hörd. Det som diskuteras vid framtidsverkstäderna sprids på så sätt även till 

andra nivåer i samhället. En politiker uttryckte sig så här efter att ha deltagit i en 

framtidsverkstad. 

 

Jag har fått en bättre bild av verkligheten när jag skall gå in och fatta 

beslut (Artikel I, s. 250).  

 

Jungk och Müllert (1996) menade att en fortsatt process också kan leda till en 

”permanent” verkstad vilket enligt dem skulle vara det optimala. Genom att 

människor blir delaktiga i en framtidsverkstad och engagerar sig, både under 

tiden verkstaden pågår och därefter i den fortsatta processen, kan allt fler 

människor på sikt bli involverade i någon form av utvecklingsarbete. På så sätt 

stärks äldre människors brukarinflytande och därmed det sociala 

medborgarskapet (Gynnerstedt, 2001, 2011).  

 

 

Avhandlingens resultat bekräftar att äldre människors delaktighet utifrån en 

vardagslivskontext ska ses som värdefull resurs i samhället och att det är viktigt 

att denna resurs lyfts fram och tillvaratas. Det handlar inte bara om att äldre 

människor mår bra av att vara aktiva, träffa andra och fortsätta ha ansvar. Det 

handlar lika mycket om att samhället är i behov av äldre människors kunskap, 

erfarenhet och kompetens. Äldre människor, liksom människor i andra åldrar, 

är både konsumenter och producenter av olika samhällstjänster.  För att 

motverka ålderism i samhället är det viktigt att lyfta fram denna mer positiva 

bild av åldrandet. 
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