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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva 
och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av 
välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, berättade på plats (in 
situ) vid särskilt boende för äldre (så kallat äldreboende).  
 
Intervjuer genomfördes med tjugo äldre personer inom boendeformen 
äldreboende, vilkas erfarenheter och berättelser ligger till grund för 
avhandlingens resultat. Studiedesignen är kvalitativ. Vid intervjuerna 
användes dels formen av vardagligt samtal (studie I) vilket 
analyserades enligt innehållsanalys, dels narrativ metod (studie II) 
vilken analyserades med hjälp av dialogisk performativ analys. 
 
Substantiellt bidrar avhandlingen till förståelse av hur äldre 
människor som bor på äldreboende upplever och beskriver sitt 
välbefinnande. Välbefinnandet beskrivs genom att ange olika 
kvalitativa värden. Det första värdet anger välbefinnandet som (i) att 
få behålla sin autonomi genom självbestämmande och deltagande i 
vardagslivets beslut, oavsett boende. Det andra värdet anger (ii) 
behovet av kontinuitet i den egna identiteten och det tredje värdet; (iii) 
att få vara individuell tillsammans med andra, dvs., att jag-känslan 
som identitetsupplevelse är viktig att hävda gentemot andra men att 
den känslan samtidigt är beroende av interaktion med andra. Denna 
identitetsupplevelse baseras på livsloppets individuella upplevelser av 
och i relationer med andra människor, där relationer med närstående 
är relationens innersta kärna. Vid äldreboendet är 
identitetsupplevelsen baserat på relationer till vårdarna. 
Välbefinnandet beskrivs som en totalupplevelse oavsett fysisk 
förmåga inom ramen för äldreboendet som ett hem och en 
vårdinstitution.  
 
Teoretiskt bidrar avhandlingen med kunskaper om det 
vårdvetenskapliga perspektivet på välbefinnande och då grundat i 
äldres upplevda och levda erfarenheter av välbefinnande, dels som 
upplevelse av autonomi, dels som upplevelse av kontinuitet inom 
identiteten.  



 
 

Välbefinnandet handlar då i sammanhanget ”äldreboende” om att vid 
äldreboendet få möjligheter till egenmakt och stöd för den egna jag-
känslan. Begreppet välbefinnande som sådant, är direkt kopplat till 
sociala situationer och samtalsmöten med vårdare och den äldre. 
Välbefinnandet kan således ses som en dynamisk kategori. 
Avhandlingen ger därmed en bredare innebörd av välbefinnandet hos 
den äldre personen, än enbart upplevelser av hälsa. Avhandlingens 
teoretiska kunskapsbidrag till den vårdvetenskapliga 
omvårdnadsforskningen om äldres välbefinnande under den sista tiden 
i livet, bekräftar de sociala relationernas och interaktionernas 
betydelse. Studiens kunskapsbidrag namnges här som interaktionistisk 
vårdvetenskap vilken ger insikter i komplexiteten i de 
välbefinnandeupplevelser inom äldreboendet och som enligt de äldres 
beskrivningar framkom som producerade interaktivt och situerat (in 
situ).  
 
Praktiskt bidrar avhandlingen med kunskaper om hur äldres 
välbefinnande kan stödjas i vårdandet inom ramen för äldreboendet, 
både utifrån aspekten som ett hem och utifrån aspekten som en 
vårdinstitution. Stödet handlar då om att överföra avhandlingens 
teoretiska kunskapsbidrag till praktiskt vårdhandlande genom att 
stödja den äldres autonomi och kontinuitet i identiteten. Detta kan 
göras genom att den äldre får möjligheter till delaktighet i beslut 
(empowerment), möjligheter till sociala kontakter och att vara social i 
samvaro med andra (sociala interaktioner), samt att bli lyssnad till 
(presence). När det gäller praktiska överväganden inom ramen för 
äldreboendets vårdpolicy, bidrar avhandlingens resultat till kunskapen 
om att ta hänsyn till och efterfråga den äldres perspektiv på 
välbefinnande som utgångspunkt för vården Detta kan göras genom 
att uppmuntra äldre personer att prata om sitt välbefinnande. Vårdares 
roll i detta sammanhang blir då i denna interaktion, att lyssna väl och 
inte endast ställa frågor.  
 
Slutsatsen som kan dras är att välbefinnande enligt de äldres 
upplevelser och beskrivningar relaterat till de kvalitativa värden för 
välbefinnandet som framkommit i denna studie, visar att den äldre blir 
mycket beroende av andra människor för att kunna uppleva 
välbefinnande. Detta, då den äldre kan ha en svag egen aktivitet och 
hälsa och saknar egen handlingskraft. Den äldres beroende av 
vårdpersonalen gör relationers och interaktioners betydelse i 



 
 

omvårdnaden och i omvårdnadshandlingar än mer betydelsefull för 
äldre människor. Detta i sin tur ställer krav på ökade kunskaper hos 
vårdare om vårdandets interaktiva betydelse, dvs. hur människor står i 
ett dynamiskt förhållande till sin omgivning både fysiologiskt och 
psykologiskt, trots svag egen aktivitet och hälsa. Emellertid, även om 
den äldres kropp och förmåga är svag, utgör den ett existentiellt 
villkor och roll i skapandet av välbefinnande i interaktion med andra. 
Välbefinnande kan därför stödjas i vårdandet genom social och 
emotionell stimulans. Intressant för vidare studier är då hur detta 
konkret görs.  
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Förord 

Att skriva en licentiatavhandling är både en krävande och spännande 
uppgift med många möjliga utfall. Det som i början av skrivandet var 
klart och tydligt, har under processens gång visat sig innehålla andra 
möjligheter och kunskaper än de inledningsvis skissade. Att engagera 
sig i människors berättelser och i dialoger, öppnar nya spännande 
världar vilka kan leda forskaren in på nya spår. Ett sådant spår var de 
äldres egna berättelser om välbefinnandet i stället för att undersöka 
fenomenet välbefinnande som en effekt av något, vilket var tanken 
från början. Under arbetets gång har ett antal personer givit mig sitt 
stöd på olika sätt och dessa vill jag här rikta ett särskilt tack till.  
 
Först av allt vill jag tacka alla de äldre personer, som deltagit i denna 
studie. Att få ta del av er livsvärld har varit en förmån som jag är djupt 
tacksam för, den har inte bara varit till stor hjälp i min forskning utan 
även berikat mitt liv.  
 
Ett tack vill jag även rikta till Ulla Hellström Muhli, docent i 
sociologi, som varit min handledare under hela resan och som sedan 
två år tillbaka är min huvudhandlare. Tack för att du så välvilligt delat 
med dig av dina kunskaper och för alla kreativa diskussioner vi haft! 
Dessa har gett mig kraft att gå vidare i avhandlingsarbetets process. 
Tack för att du alltid har trott på mig och stöttat mig, även då jag själv 
har tvivlat. Utan dig hade inte denna avhandling kommit i hamn.  
 
Tack till Professor Lars-Erik Berg, som varit projektledare för 
forskningsprojektet Hälsa och välbefinnandeeffekter av interaktion 
med hund i äldrevården vid Högskolan i Skövde och som inrymmer 
denna avhandling. Utan deltagande i forskningsprojektet hade jag inte 
gjort denna resa, som det innebär att skriva en avhandling. Tack för att 
du trodde på mig! 
 
Professor Bo Malmberg som inledningsvis var min huvudhandledare 
och sedan blev min bihandledare, tack för ditt stöd och för att du så 
välvilligt delade med dig av dina kunskaper! 
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Tack också till bihandledarna för artikel 1, Fil.dr. Eva Jacobsson och 
docent Ingrid Bergh, samt till bihandledaren för artikel 2, docent Lena 
Mårtensson. Ni har genom ert engagemang och er kreativitet bidragit 
till delstudiernas tillkomst.  
 
Tack till alla personer som kritiskt granskat mina texter. Ni har gjort 
att jag fått andra perspektiv på min forskning och att avhandlingen 
blivit så mycket bättre. För dessa granskningar vill jag dessutom 
särskilt framföra ett stort tack till docent, Elisabeth Dahlborg 
Lyckhage, Fil.dr. Sirpa Rosendahl och doktorand Martina Boström, 
vilka gav mig värdefulla metodologiska och strukturella synpunkter 
vid slutseminariet.  
 
Tack också till kollegor vid Högskolan i Skövde för kreativa 
diskussioner vid forskningsseminariet i omvårdnad. Tack till alla 
doktorander vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd för trevlig samvaro 
och för värdefulla samtal och för reflektioner kring teoriernas 
fascinerande värld. Dessa samtal har varit utvecklande både för mig 
och för denna avhandling.  
 
Tack också till ledningen för, forskarskolan Hälsa och Välfärd vid 
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, där jag varit inskriven som 
doktorand sedan 2010, samt projektledningen vid Högskolan i Skövde 
och KK-stiftelsen som finansierat avhandlingen. 
 
Jag vill också rikta ett varm tack till universitetslektor Mervin Gifford 
och Susanna Dicander för korrekturläsning.  
 
I det här avsnittet i avhandlingen har man också möjlighet att uttrycka 
sin tacksamhet till personer som finns i den privata sfären. Därför vill 
jag här framföra tack till dessa. Jag vet att det finns personer som inte 
längre finns bland oss men som varit med och format mig till den 
personen jag är och som alltid stöttat mig när jag arbetat med olika 
projekt. Den jag först tänker på är givetvis min mor Lilly Björklund, 
som format min inställning till livet och min människosyn, samt mina 
bröder Roger och Ingvar som alltid var så stolta över allt vad deras 
syster arbetade med eller gjorde. Britta Åkesson, min bästa väninna 
under hela ungdoms- och vuxen livet, skall också ha ett tack för alla år 
av vänskap som vi delat och för att du alltid funnits där för mig.  
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Några andra personer som betytt mycket för mig och som jag vill rikta 
mitt tack till är Torsdagsgruppen, ingen nämnd och ingen glömd. Tack 
för ert stöd och er uppmuntran och för att ni hela tiden trott på mig.  
 
Dessutom vill jag tacka mina arbetskamrater inom vårdsektorn i 
Skara, både från förr och nu. Ni har alla bidragit till att vi har en väl 
fungerande äldrevård och till att jag alltid känt mig välkommen som er 
kollega.  
 
Min brorsdotter Erica Holmgren (med familj) som betyder väldigt 
mycket i min tillvaro och hennes syskon Thimmy, Alexander och 
Marina förtjänar även de ett tacksamhetens ord, då ni livat upp 
tillvaron för mig.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min make Thord. Du har alltid ställd 
upp för mig och speciellt under hela denna omtumlande tid som jag 
tillbringat som doktorand. Du har tagit hand om hemmet när jag åkt 
land och rike runt på seminarier, konferenser och forskarkurser. Tack 
för ditt stöd och din hjälp! Jag älskar dig min käre livskamrat.  
 
Jönköping, oktober 2014 
Ann-Marie Svensson 
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Inledning 

Denna avhandling belyser äldre människors erfarenheter av 
välbefinnande, i särskilt boende för äldre, så kallat äldreboende. För 
att äldre människor ska färdas väl och känna välbefinnande under sin 
tid i denna form av boende, är det av särskild vikt att söka få en 
djupare förståelse för, och kunskaper om det upplevda välbefinnande 
och för hur vårdandet inom äldreboende eventuellt kan stödja 
möjligheten till att kunna uppleva välbefinnande. Särskilt gäller detta 
erfarenheter av hur välbefinnande möjliggörs inom de interaktioner 
och relationer som strukturerar livet vid äldreboende. Dessa 
interaktioner och relationer ska då ställas mot att äldreboendet är en 
boendeform av ett hem för den äldre, men att formen även fungerar 
som en vårdinstitution. Boendet och vårdandet utgör således inte två 
separata lösningar, utan tvärtom är dessa sammanvävda som en 
integrerad vård- och bostadslösning som skall tillgodose den äldres 
särskilda behov av stöd, omsorg och praktisk omvårdnad under denna 
fas i livet. 

Den miljö som den äldre personen lämnar för att flytta till 
äldreboendet, är oftast det egna hemmet och som sådant förknippas 
det med välbefinnande (Hellberg, Augustsson & Hellström Muhli, 
2011). Där, i det egna hemmet, är det den äldre själv som fattar sina 
beslut i vardagen och detta beslutsfattande blir en naturlig del i 
tillvaron och relateras till begrepp som självbestämmande 
(Socialstyrelsen, 2012 c). Detta självbestämmande skulle i teoretiska 
termer kunna beskrivas som ”egenmakt” (Giddens, 1984). Det egna 

hemmet är då kopplat till egen förmåga att klara det vardagliga livet, 
samt händelser och aktiviteter som gör att den äldre beskrivs befinna 
sig väl i tillvaron, (Hellberg et al., 2011). Hemmets betydelse för 
välbefinnandet utgörs av att hemmet innehåller en privat sfär, inom 
vilken den äldre har makt och förmåga och som denne kan kontrollera. 
Hemmet är också en betydelsefull plats för personliga relationer med 
människor som står den äldre nära såsom familj och/eller vänner, samt 
att hemmet också har ett starkt symboliskt värde (Hauge & Heggen, 
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2008). Dessa tre aspekter av hemmets betydelse kan således ses som 
positiva faktorer, relaterat till välbefinnande. Frågan är dock om dessa 
välbefinnandefaktorer också gäller för äldreboendet.  

Hemmets positiva betydelse för välbefinnandet kan också framställas 
utifrån det existensfilosofiska begreppet ”att vara” (Heidegger, 
1927/2004, 1978), vilket avser livsvärlden. Som sådan syftar det till 
att förklara människans existens och meningsskapande av hemmet. 
Att befinna sig hemma bidrar därför till välbefinnande, genom känslan 
att befinna sig hemma i världen. När den äldres egen förmåga att klara 
av vardagen förändras och att den äldre sedan flyttar till ett 
äldreboende, förändras livsvärld för den äldre genom att möjligheterna 
till egna beslut och självbestämmandet begränsas. Den äldre blir 
beroende av andra människor för att klara sin vardag, vilket i sin tur 
påverkar den äldres upplevelser av välbefinnande (Janlov, Hallberg, & 
Petersson, 2006; Neville & Byrne, 2002; Nolan et al., 1996; Svensson, 
Bergh, & Jacobsson, 2011; Svidén, Wikström, & Hjortsjö-Norberg, 
2002).  

Dessa aspekter på välbefinnandet har uppmärksammats inom den 
vårdvetenskapliga äldreforskningen och det finns studier som ur olika 
synvinklar beskriver hur välbefinnandet hos äldre vid äldreboende kan 
understödjas. De vanligaste beskrivningarna inom forskningen utgår 
dock från vårdarperspektivet, exempelvis hur sjuksköterskans arbete 
och andra vårdares arbeten kan stödja de boendes välbefinnande, hälsa 
och värdighet i samband med vårdandet (Attree, 2001; Custers, 
Westerhof, Kuin & Riksen-Walraven, 2010; Dwyer, Nordenfelt, & 
Ternestedt, 2008; Gerritsen, Steverink, Ooms, & Ribbe, 2004; Golden 
et al., 2009; Helvik, Cabral Iversen, Steiring, & Hallberg, 2011; 
O’Rourke et al., 2009; Sandberg, Nolan, & Lundh, 2002; Westin & 
Danielson, 2006).  

Andra vårdvetenskapliga studier utgår ifrån anhörigperspektivet, där 
anhöriga beskriver hur den äldre på äldreboendet upplever sin tillvaro 
(Hertzberg & Ekman, 2000; Hertzberg, Ekman, & Axelsson, 2001; 
Häggstrom, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren, & Kihlgren, 2005; Ryan 
& Scullion, 2000; Westin & Danielson, 2006). Vidare har det i 
Sverige exempelvis gjorts studier om hur äldre personer upplever 
miljöförändringar inom äldreboendet (Falk, Wijk, & Persson, 2011), 
samt vilka effekter renoveringar av äldreboendets fysiska rum och 
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byggnader har fått på äldres välbefinnande (Falk, Wijk, & Persson, 
2009). Det finns också studier om institutionslivet vid äldreboendet 
vilka visar hur äldre upplever det dagliga livet i det särskilda 
äldreboendet (Andersson, Pettersson, & Sidenvall, 2006). Dessutom 
har det inom ramen för olika omvårdnadsstudier undersökts vad som 
möjliggör upplevelser av välbefinnande vid demenssjukdom 
(Ericsson, 2011). 

 Trots att det finns mycket publicerat om livet inom boendeformen 
särskilt boende för äldre utifrån såväl vårdares och anhörigas samt de 
äldres egna erfarenheter, saknas det fortfarande vårdvetenskaplig 
forskning som beskriver den äldre människans upplevda erfarenheter 
av vad välbefinnande på äldreboendet innebär. Det saknas också 
studier som belyser hur möjligheter till självuttryck och kontakt med 
sin egen identitet kan utvecklas inom den praktiska omvårdnaden av 
den äldre. Detta med syftet att öka känslan av välbefinnande under 
denna fas i livet, när såväl fysiska som psykiska förmågor förändras. 
Det borde vara möjligt även för de äldre som har en försvagad 
förmåga till egen aktivitet att ändå få möjlighet till att uppleva 
välbefinnande och att vara delaktig i beslut om sin egen omvårdnad 
och sitt boende. Det finns en betydande kunskapsbrist i den 
vårdvetenskapliga omvårdnadsforskningen om denna individnära 
välfärd och upplevelsen av välbefinnande under den här tiden i livet, 
vilket även har sociala relationer och interaktioner i omvårdnadens 
mikronivå i fokus. Då det är i dessa vårdande relationer och 
interaktioner mellan människor som välbefinnande produceras och 
upplevs, är det av särskild vikt att utveckla kunskaper inom detta 
område. Kunskaperna kan användas till att öka kvaliteten i den 
praktiska omvårdnaden av de äldre som bor på äldreboende. Dessa 
kunskaper har också betydelse på omvårdnadens makronivå, så att 
omvårdnaden kan organiseras på vårdvetenskaplig grund. Det är inom 
det förstnämnda kunskapsfältet som föreliggande avhandling avser att 
bidra med kunskaper och förståelse, om ett fenomen som varit 
bristfälligt undersökt och underteoretiserat. 

Frågor som i första hand kan ställas blir som följer: Vilka är de 
upplevda erfarenheterna av välbefinnande som den äldre personen kan 
berätta om utifrån att den äldre lever och bor på äldreboende, där 
vårdandet och boendet integreras? Vidare frågor som kan ställas är 
vad välbefinnandet innebär och hur det yttrar sig.  
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Vad innebär det för den äldre personen att uppleva välbefinnande i ett 
äldreboende? Utöver dessa frågeställningar är det av intresse att 
studera vad det är i vårdandets interaktioner som stödjer äldre 
människors välbefinnande i äldreboende. Svaren på dessa frågor 
valdes att sökas från de äldre själva. Metoden var att låta ett antal 
personer boendes i särskilt boende för äldre själva berätta om sina 
upplevda erfarenheter. Studier av välbefinnandet, dels utifrån de 
boende själva i det institutionella boendet, dels utifrån hur 
välbefinnandet kan stödjas, kan bidrar till att fylla nämnda 
kunskapslucka. 

Avhandlingens syfte och ansats 
Det övergripande syftet för denna licentiatavhandling var att utforska, 
beskriva och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av 
välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, berättade på plats (in 
situ) 1 vid särskilt boende för äldre. Detta för att om möjligt bidra till 
förståelse för innebörden av välbefinnandet och vad som möjliggör 
välbefinnande i vårdandets interaktioner och i boendets vardagliga 
villkor på ett äldreboende.   
 
I avhandlingen utgör berättelser, berättandet och berättaren 
instrumenten för att söka kunskaper om äldre människors erfarenheter 
och upplevelser av att bo periodvis i äldreboende (korttidsboende) 
genom erhållande av växelvård (studie I) eller att bo permanent i 
äldreboende (studie II).  
 
 

                                                
1 In situ [in its original place]. En fackterm inom ett flertal områden och avser plats 
eller läge (lat: på stället). På svenska; situerad, som befinner sig i viss situation eller 
en viss plats (Nationalencyklopedin, 2014). I denna studie avser in situ att 
upplevelser och erfarenheter av välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, 
berättades på plats vid särskilt boende. Det i sin tur innebär att kontexten för 
berättelserna kan ha betydelse för så väl innehållet i berättelserna som för den egna 
positioneringen i berättandet. De äldres berättelser ses därmed som socialt situerade 
och kan därmed ta olika form beroende på olika kontexter. 
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I dessa berättelser och i denna form av data ges information om 
välbefinnandet såsom den äldre personen upplevt det. Det ges också 
information om välbefinnandet som unikt, invecklat, och varierat, så 
som den äldre ser det, utifrån ett livsloppsperspektiv. I denna form av 
analys framträder inte endast berättelsernas innehåll (vad) som sådana, 
utan också genom olika nivåer (hur), d.v.s. hur människor 
kommunicerar sina tankar, identiteter och roller som de antar eller 
som de är positionerade till genom olika kontexter. Denna information 
analyseras och presenteras i avhandlingen som kunskaper, vilka 
förhoppningsvis bidrar till att vägleda hur vårdandet av äldre personer 
kan stödja individuellt välbefinnande inom ramen för en vård- och 
boendeinstitution, som äldreboendet innebär.  
 
Avhandlingen har en kvalitativ ansats; (a) i studie I genom insamling 
av data i form av intervjuer från femton äldre personer, vilka beskriver 
sina erfarenheter av korttidsboende, så kallad växelvård vilken ges 
inom ramen för det särskilda äldreboendet. Korttidsboendet kan 
beskrivas som ett kortsiktigt boende och ett vårdboende, som ger de 
närstående möjlighet till avlösning och tillfällig avlastning under 
förutbestämda perioder, där den äldre bor på korttidsboendet, 
omväxlande med perioder boende i det egna hemmet (Socialstyrelsen, 
2002). Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). I studie II undersöks berättelser från 
fem äldre personer vilka vid tillfället var boende permanent på 
äldreboende. Materialet analyserades genom en dialogisk analys, 
dialogic / performance analysis, (Riessman, 2008). I denna form av 
dialogisk analys synliggörs dels (i) äldres, identitet och 
meningsskapande, dels (ii) hur berättelser om välbefinnandet på plats 
vid äldreboende reflekteras genom ett livsloppsperspektiv. Resultatet 
från de båda studierna redovisas och kopplas teoretiskt i avhandlingen 
till livsloppsperspektivet (Elder & Giele, 2009; Giele & Elder, 1998; 
Jeppsson Grassman & Hydén, 2005). 
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Delstudiernas syften 

Delstudie I  
Syftet med studien var dels att beskriva äldres upplevda erfarenheter 
av att få växelvård såsom bistånd, dels äldres erfarenheter av att bo 
periodvis på äldreboende som växelvård.  
 
Den vetenskapliga grundfrågan för studien gällde den kunskapsbrist 
som råder gällande erfarenheter från de äldre själva, som vistas 
återkommande perioder inom äldreboende, så kallad växelvård. Detta 
föranledde frågor om hur det är att få växelvård som bistånd 
respektive att erhålla sådan vård. De frågor som ställdes i delstudie I 
och som utgjorde grunden för analysen var följande: 1) Berätta om din 
situation innan du beviljades växelvård! 2) Berätta om hur du erfor att 
beslutet togs om växelvård! 3) Berätta om dina upplevelser den första 
tiden du erhöll växelvård! 4) Hur upplever du denna vårdform nu? 5) 
Har du några önskemål som du vill berätta om?  
 

Delstudie II  
Syftet med studien var dels att beskriva hur äldre personer utifrån sina 
livserfarenheter skapar identitet och mening i ett äldreboende, dels hur 
berättelser om välbefinnande på äldreboende återspeglas genom livets 
filter. I denna studie ställdes enbart en öppningsfråga, vilken sedan 
följdes av följdfrågor: Denna inledningsfråga var: ”Kan du berätta om 

ditt liv, vem är Ella (fingerat namn)?” Öppningsfrågan ledde till att 

informanten började berätta om sitt liv, för att sedan komma in på 
upplevda erfarenheter av välbefinnandet inom denna boendeform 
relaterat till livsloppet.  
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Bakgrund 

I bakgrundskapitlet behandlas översiktligt (i) vårdandets grunder 
relaterat till äldreboende som en vårdinstitution, utifrån aspekter som 
vårdvetenskaplig syn på människan, identitet, identitetsskapande och 
autonomi. Därefter behandlas (ii) välbefinnandet utifrån aspekter som 
välbefinnande relaterat till hälsa och till livskvalitet. Slutligen, 
behandlas (iii) särskilt boende för äldre utifrån aspekter som särskilt 
boende för äldre som bistånd, äldre personer boende i särskilt boende 
och vårdande relationer inom äldreboende. 

Vårdandets grunder 
För att få ett sammanhang för de äldres berättelser om välbefinnande 
vid äldreboende och för att ge en grundläggande kunskap om vad som 
kan stödja välbefinnande och individuella hälsoprocesser, måste det 
fundamentala för allt vårdande sökas; alltså vårdandets kärna, vilket 
också stöds av Erikssons uttalande: ”För att kunna förstå vårdandets 

kärna måste dess grunder sökas” (Eriksson, 1997, s. 19-20). Detta 
avsnitt av avhandlingen beskriver således vårdandets grund som 
utgångspunkt i avhandlingen om äldres välbefinnande i äldreboende. 

Vårdvetenskaplig syn på människan  
Inledningsvis redovisas innebörden av den vårdvetenskapliga synen 
på människan, eftersom det finns en likhet som vårdaren och den äldre 
delar, nämligen det universella i att vara människa (Erikson & 
Erikson, 1998). Följaktligen kan då frågan ställas vad den 
vårdvetenskapliga människobilden är och vad den betyder? Är det den 
äldres upplevelse och erfarenheter av människobilden det handlar om 
eller är det människobilden som uttrycks i vårdandet? Skall fokus 
ligga på individen eller på vårdandet? Människobilden utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv betonar dels människans värdighet och 
okränkbarhet, dels människan som flerdimensionell med avseende på 
biologiska, psykologiska, intellektuella, sociala och andliga aspekter 
(Eriksson, 2004; Eriksson & Lindström, 2000; Norberg et al., 1992; 
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Watson, 1985; Wiklund, 2003). Den vårdvetenskapliga 
människobilden har sin grund i humanvetenskapen (Wiklund, 2003), 
vilket innebär att en människa är både individuell och universell, att 
människan har attribut som är både ontologiskt universella och 
gemensamma för alla människor, samtidigt som varje människa har en 
egen individuell personlighet (Sivonen & Kasén, 2003). Här i ligger 
likheten ”att vara människa” mellan vårdaren och den äldre som 
erhåller vård vid äldreboende. Fokus på den vårdvetenskapliga 
människobilden gäller alltså individen och då avses både den äldre 
och vårdaren som individer. Å andra sidan återfinns en olikhet mellan 
dessa, beroende på den egna individuella personligheten.  
 
Lögstrup (1956/1994) talar om den nihilistiska självskapande 
livsförståelsen, d.v.s. att människan är universell, samtidigt som hon 
är individuell och att det individuella hos människan är att livet i varje 
stund skapas av människan själv. Detta innebär att som vårdare måste 
denne förstå att upplevelser av exempelvis välbefinnande, glädje, 
sorg, smärta eller lidande som den äldre personen erfar och berättar 
om, kan betyda något annat än vad det skulle ha gjort för vårdaren. 
Detta påverkar vårdandet och vårdandets stöd för välbefinnande. 
 
Eriksson (2001) beskriver att ett grundantagande inom 
vårdvetenskapen är att människobilden utgår ifrån att människan är en 
enhet bestående av kropp, själ och ande. I vårdandet kan inte de tre 
aspekterna i människas helhet helt åtskiljas från varandra, med mindre 
än att människan reduceras till antingen kropp, själ eller ande 
(Eriksson, 1997, 2002; Sivonen & Kasén, 2003). Människan som 
kropp innebär att kroppen erfars både inifrån och utifrån, att 
människan inte bara har sin kropp utan är sin kropp (Wiklund, 2003). 
Kroppen kan ses som en biologisk tingest, men även som ett subjekt 
fyllt av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom 
(Dahlberg & Segersten, 2010). Således har människan en kropp som 
möjliggör tillgång till omvärlden och som utgör en del i människans 
identitet. Människan som själ framställer de tankar och känslor som 
denne har, samt det självmedvetna, människans rörlighet, intellekt och 
förförståelse (Wiklund, 2003). Människan som ande däremot, beskrivs 
som människans förmåga till meningssökande och skapande, det vill 
säga att kunna ställa etiska, estetiska och existentiella frågor 
(Wiklund, 2003). De två sistnämnda aspekterna i människobilden 
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innefattar det existentiella välbefinnandet. Där återfinns människans 
normer, ideal, värderingar i livet, livet och döden, samt moral och 
föreställningar om världen. Religionen kan vara en del av människans 
existentiella förhållningssätt i den vårdvetenskapliga människobilden.  
 
Denna syn på människan innebär i vårdandet att inte enbart se en 
åldrande kropp i en viss biologisk ålder, utan det innebär också att i 
vårdandet se en äldre människas helhet. En helhet som formats genom 
händelser i livet och rörelsen genom det levda livet under livsloppet, 
samtidigt som denna helhet formas av sammanhanget, här särskilt 
boende för äldre. För den som är lyhörd ger följaktligen den äldres 
berättelser in situ om sina upplevda erfarenheter av människobilden 
ledtrådar till hur vårdandet kan utföras, för att stödja i detta fall 
välbefinnandet under den aktuella perioden i livet.  

Vårdvetenskaplig syn på identitet och identitetsskapande 
Begrepp som är behjälpliga i avhandlingen för att beskriva vad 
välbefinnande innebär för den äldre personen, är synen på identitet 
och identitetsskapande. Jag kommer därför att dra nytta av och 
använda andra discipliners teorier av utvecklingspsykologisk, 
interpersonell och interaktionell karaktär (Berger & Luckman, 1991, 
1998/1966; Biggs, 2003; Erikson & Erikson, 1998 ; Hendricks, 2013) 
för att beskriva identiteters och relationers betydelse mellan ex. 
vårdare och den äldre personen när det gäller att stödja välbefinnande 
och identitetsskapande i omvårdnaden. Dessa begrepp diskuteras och 
beskrivs här huvudsakligen utifrån Erikson och Eriksons (1998) 
psykosociala utvecklingsteori, särskilt den sista livsfasen. Även 
Bergers och Luckmanns (1991) kunskapssociologiska teori om hur 
individen uppfattar och formar sin sociala verklighet beskrivs; här 
genom upplevelser av välbefinnande vid äldreboende, samt Biggs 
(2003) och Hendricks (2013) forskning om identitet vilket också 
nämns i sammanhanget. Beskrivningarna syftar till att stödja den 
vårdvetenskapliga synen som antagits i denna avhandling, d.v.s. att 
vårdvetenskapen handlar om det som är det goda för patienten; här 
den äldre personen. Den vårdvetenskapliga synen på den äldre utgår 
då från att den äldre personen är en unik människa med värdighet 
(Eriksson, 1997). Dessa aspekter innebär att människan upplever sin 
kropp både inifrån och utifrån.  
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Inledningsvis, då det gäller den teoretiska beskrivningen av mänsklig 
identitet, avses här känslan av att vara ett jag och känslan uppstår av 
det reflekterande som är avgörande för människans villkor 
(Hendricks, 2013). Känslan av jaget beskrivs som summan av 
individens tankar och känslor om sig själv som ett objekt. Livet 
genomsyras av denna känsla av jaget och det är via känslan av jaget 
människan kan uppleva kontinuiteten av detta, (både tidsmässiga och 
subjektiva), (Hendricks, 2013). Identiteten och dess utveckling är 
något som ständigt pågår i en människas liv och den är ett resultat av 
ett samspel mellan upplevelser om identiteten av personen själv och 
av andra, samt att identiteten formas, vidmakthålls och förändras i 
samspelet mellan intrapersonella och interpersonella processer (Biggs, 
2001, 2003; Berger & Luckmann, 1998/1966; Hendricks, 2013).  
 
Lögstrup (1994/1956) talar om den självskapande livsförståelsen, att 
varje människa är individuell och att det individuella hos människan 
är att livet i varje stund skapas av människan själv. Det innebär att 
varje människa är unik och har sin egen identitet som utvecklas och 
konstrueras genom social interaktion med andra människor. Den 
vårdvetenskapliga synen på identitetsskapandet, är att det handlar om 
en process som pågår genom hela livet och som kan utvecklas och 
förändras (Dahlberg & Segersten, 2010).  
 
När det gäller den äldres sista tid i livet som den äldre personen lever 
inom ramen för äldreboendets vård och omsorg, handlar 
identitetsförändring om ett existentiellt gränsöverskridande, där 
identiteten inte bara omformas utan kan ersättas med ett helt annat 
innehåll eller till och med gå helt förlorad (Biggs, 2001, 2003; 
Hendrics, 2013). Upplevelsen av jaget kan förändras och den äldre 
personens existens som aktiv och självbestämmande kan övergå till 
upplevelser av meningslöshet och förlorad självkänsla. I denna 
förändring ställs krav på vården och omsorgen att i det praktiska 
arbetet kunna stödja den äldre personens identitet och 
identitetsförändring men också identitetsutveckling i syfte att stödja 
både hälsa och välbefinnande (Biggs, 2001, 2003; Hendrics, 2013). 
 
Berger och Luckmann (1991), Jenkinns (2008) och Turner (1982) 
beskriver i sina teorier om sociala identiteter och identitetsskapandet 
som att en individs identitet är uppbyggd av dels en personlig del och 
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dels en social del. Den personliga identiteten är specifik och 
karaktäriseras av individens jag-bild och självkänsla medan den 
sociala identiteten är något som bildas genom interaktion med andra 
människor. Identitetsskapande sker enligt Berger och Luckmann 
(1991) genom två processer; den primära och den sekundära. Den 
primära processen som påverkar en individs identitetsskapande 
sträcker sig från födseln till skolåldern, då individen lever med sin 
familj och ingen omfattande integration av det kringliggande 
samhället förkommer. Det är individens mor och far som formar den 
ungas identitet (primär socialisation). Den sekundära 
identitetsskapande processen innebär att individen integreras i olika 
sociala institutioner. Under den här perioden i en människas liv byggs 
identiteten successivt upp av normer och värderingar från 
omgivningen och detta sker i samspel mellan individ och samhälle 
(Berger & Luckmann, 1991).  
 
I denna avhandling innebär den sociala institutionen särskilt boende 
för äldre, så kallat äldreboende. Viktiga aspekter i detta sammanhang 
är i vilken utsträckning den äldre identifierar sig med vårdinstitutionen 
och det institutionsboende som äldreboendet innebär. Hur de boende 
interagerar med de andra boende eller med sitt eget självuttryck 
påverkar också jag-bilden. Således kan individen tillskrivas en 
specifik identitet av andra människor, samtidigt som individen själv 
skapar sin egen identitet.  
 
Erikson och Erikson (1998) beskriver inte en individs 
identitetsskapande på samma vis som Turner (1982). Författarna 
menar istället att det inte är möjligt att separera den personliga 
identiteten från den sociala identiteten. Istället handlar en individs 
identitetsskapande om samklang med sociala och samhälleliga 
förändringar. Människan har, enligt Erikson och Eriksson (1998), en 
psykosocial identitet, där författarna skiljer på den personliga 
identiteten och ego-identiteten. Personlig identitet innebär att ha 
sammanhang och kontinuitet i livet, vilket även kan uppfattas av 
andra. Ego-identiteten innefattar att ha kvaliteter i själva existensen, 
vilket innebär att varje individ har sina egna individuella uttryck som 
andra betydelsefulla personer i individens närhet uppfattar som 
synonymt med det sammanhang och den kontinuitet som individen 
har. Erikson och Eriksson (1998) menar vidare i sin teori, att 
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identitetsskapande sker genom hela livet och att den äldre människan 
har genomgått dem alla, dvs. åtta utvecklingssteg från steg ett, dvs. 
spädbarnet till steg åtta som är själva ålderdomen2 (Erikson & 
Erikson, 1998). När människan genomgår livets olika steg utvecklas 
psykosociala kriser, vilka i sin tur utvecklar och förändrar människans 
identitet. Att behöva flytta till ett äldreboende då det inte längre är 
möjligt att bo kvar i det egna hemmet, skulle kunna beskrivas i termer 
av en sådan livskris Den psykosociala krisen sker då genom ett 
samspel mellan och en påverkan av biologiska, sociala och kulturella 
aspekter, där val och konflikter är givna och som personen måste ta 
sig igenom.  
 
Den sista livsfasen är vishetens, förtvivlans och försoningens fas 
vilken har en djup existentiell prägel. I denna fas ställs kvaliteter som 
integritet av jaget, förtvivlan och visdom mot dess motsatser; 
rastlöshet och bitterhet. Eriksson och Eriksson (1998) lyfter också upp 
betydelsen av samspelet med andra människor och i detta 
sammanhang det upplyftande mötet med den andre, vilket håller 
hoppet och välbefinnandet vid liv.  
 
Hur människan förhåller sig till livets olika val och konflikter 
bestämmer den fortsatta utvecklingen av personligheten (Tornstam, 
2011). De olika utvecklingsstegen är inga separata händelser utan 
utgör tillsammans en kedja av händelser, vilka skapar människans 
identitet (Eriksson, 2004; Erikson & Erikson, 1998; Tornstam, 2011). 
Individskapandet är en pågående process och olika teoretiker 
beskriver processen på olika sätt, om än kärnan av beskrivningarna 
liknar varandra. Utifrån dessa teorier kan den vårdvetenskapliga synen 
på identitetsskapandet i denna avhandling ses som ett växelspel. Detta 
sker då mellan individens känsla av att vara ett jag, hur individen ser 
och upplever sig själv utifrån samspelet med andra och hur andra ser 
på honom/henne i samspel mellan individ och den sociala kontexten. 
En individ kan dels tillskrivas en identitet av andra människor, en 

                                                
2 I ett tillägg inför Joan Erikson, författarens hustru: ett nionde stadium, åldrandet 
mellan 80- och 90-årsåldern. Ett samhälleligt-kulturellt perspektiv på åldrandet och 
tar upp begreppet gerotranscendens, d.v.s. tendensen att gamla människor löser upp 
tids-rumsperspektivet på ett sätt, som inte sällan vidgar det och möjliggör en 
fördjupad andlighet (1998). 
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objektiv identitet. Individen själv kan också skapa en självidentitet, 
d.v.s. en subjektiv identitet. Ibland finns en diskrepans mellan den 
objektiva och den subjektiva bilden av en människas identitet (Berger 
& Luckmann, 1991). Vid det vårdande mötet mellan en äldre 
människa och vårdaren, är det sannolikt att denna diskrepans kan 
återfinnas, då aktörerna i det vårdade mötet har sina egna identiteter 
som formats genom livsloppets olika faser. Den äldre som genomgått 
ett antal livsfaser och den yngre vårdaren som kanske precis har trätt 
in i vuxenlivets faser, befinner sig i olika skeden i livet. Här framgår 
generationsskillnadernas betydelse för vårdandet. 
 
Något som kan minska diskrepansen och göra den äldres subjektiva 
identitet mer verklig för vårdaren är språket (Berger & Luckmann, 
1991). I samtalet kan den äldre berätta om händelser som är 
självupplevda och genom berättandet kan den äldre lägga fram en bild 
av sin identitet men även nyskapa denna identitet (Berger & 
Luckmann, 1991; Hydén & Hydén, 1997). En berättelse kan 
förmedlas till lyssnaren på olika sätt. Den version som den äldre väljer 
att presentera berättelsen på, säger därför någonting om berättaren 
själv. (Hydén & Hydén, 1997: Riessman, 2008). Språket har 
följaktligen en central betydelse för vårdandet och i den mikro-
interaktion och relation som sker mellan vårdaren och den äldre. 
Genom interaktionen som uppkommer i samtalet, kan den äldre 
personens identitet konstrueras och påvisas genom att berättelser från 
förr reflekteras mot händelser i nuet. När den äldre således berättar om 
händelser som skänkt välbefinnande under livsloppet, är det ett sätt att 
upprätthålla den egna identiteten, samtidigt som ett förnyande och 
omformande av den egna identiteten sker genom interaktionen med 
lyssnaren (Berger & Luckmann, 1991; Erikson & Erikson, 1998; 
Giddens, 1997; Tornstam, 2011). 
 
För vårdandet innebär denna vårdvetenskapliga syn på identiteten och 
identitetsskapandet att oavsett om den äldre personen har en kropp 
som är fysiskt funktionell, eller inte på grund av ålder eller sjukdom, 
är hennes eller hans upplevelser av sin identitet för att uppleva 
välbefinnande viktiga. Kroppen är så mycket mer än en fysisk gestalt 
av människan. Den innefattar en identitet som skapats under 
människans livslopp, där kroppen är säte för känslor och blir ett 
redskap för kommunikation med omvärlden. Bertherat, (1999 s. 13) 
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framför följande angående detta: ”Vår kropp är vi själva. Den är vår 
enda gripbara verklighet. Den står inte i motsatsförhållande till vår 
intelligens, våra känslor, vår själ. Den innefattar och härbärgerar allt 
detta”.  

Vårdvetenskaplig syn på människans autonomi  
Ett annat begrepp som är behjälpligt för innehållet i avhandlingen vad 
gäller äldres välbefinnande, är teorier om autonomi (Beuchamp & 
Childress, 2001). Välbefinnandet kan då förstås som delaktighet och 
självbestämmande och som bokstavligen handlar om att upprätta 
regler för sig själv. Autonomi är ett begrepp för makt, frihet och 
oberoende. Denna innebörd av begreppet har en lång tradition inom 
humanvetenskapen, vilket framgår redan av Immanuel Kants3 filosofi 
att autonomi är en av mänsklighetens karaktäristiska egenskaper 
(Silfverberg, 2007). I motsats till djur har människor autonomi, vilket 
innebär att ställa upp regler för sig själva, det vill säga att få sköta sina 
egna angelägenheter. Själva ordet autonomi kommer ursprungligen 
från grekiskans autos, som betyder ”själv” och nomos som betyder 
”regel” eller ”lag” (Beuchamp & Childress, 2001). Begreppet 
autonomi har sin grund i humanistiska och demokratiska värderingar 
och innebär att alla människor har rätt att ta del av och besluta i 
frågor, som gäller den egna personen och livet (Beauchamp & 
Childress, 2001).  
 
Autonomi kan utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv således 
beskrivas utifrån olika aspekter (i) som förmåga; beslutsförmåga och 
handlingsförmåga och att vara i stånd till, (ii) som rättighet; rätten att 
fatta beslut och utöva sin förmåga eller (iii) som frihet; frihet från 
tvång och förtryck, självbestämmande, frihet att få sina önskningar 
uppfyllda och oberoende. Med begreppet frihet menas även, att 
människan har olika valmöjligheter i livet och att fritt kunna välja det 
val som anses vara det rätta (Beauchamp & Childress, 2001).  
Att få sina önskningar uppfyllda innebär, att besluten fattas i 
överensstämmelse med individens egna önskningar eller att man 
överlåter beslutet till en person med högre kompetens, för att i 
                                                
3 Kant [kant], Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, 
professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770. Kant är en av nyare tidens 
mest betydande tänkare. (http://www.ne.se/immanuel-kant). 
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slutändan ändå få egna önskningar uppfyllda. Detta till skillnad mot 
begreppet oberoende, vilket kan beskrivas som individens möjlighet 
att utföra så mycket som möjligt själv (Sandman, 2005). 
 
Autonomibegreppets relation till välbefinnande inom det 
vårdvetenskapliga perspektivet kommer således att kopplas till såväl 
välbefinnande som begrepp och som fenomen; det vill säga både till 
biologi och till existens inom ramen för äldreboendet. Välbefinnande 
ur existentiell innebörd förstås då i termer av autonomi och integritet, 
livskvalitet och värdighet och hälsa som förmåga. Således innebär 
existentiell frihet att vara självbestämmande, ha frihet att göra egna 
val och att få önskningar uppfyllda. Detta utgör ett villkor för 
bekräftelse av människans personliga identitet och förverkligande av 
det goda livet, alltså att kunna uppleva välbefinnande i livet (Dahl 
Rendtorff, 2002).  
 
Med fokus på vårdandet inom det särskilda äldreboendet omfattar 
autonomibegreppet alla parter, såväl de boende som vårdarna, 
eftersom begreppet gäller varje unik människa. Ibland kan den äldres 
autonomi komma i konflikt med vårdarens då det kan vara svårt att 
skilja på självbestämmande och medbestämmande (Tranöy, 1993). I 
frågor som enbart angår en individ personligen och dennes privatliv, 
blir kravet på självbestämmande extra starkt. I vissa situationer där 
vårdaren måste ta hänsyn till andra människors autonomi och eller ta 
hänsyn till andras personers högre kunskaper och kompetens inom ett 
visst område, handlar det om medbestämmande (Tranöy, 1993). Att ta 
autonoma beslut grundas på individens egna värderingar, baserade på 
information och förståelse av vad som skall beslutas (Wright, 1987).  
 
Att beakta en äldre persons autonomi är även att bekräfta dennes 
identitet. Sambandet mellan begreppen autonomi, identitet och 
identitetsskapande är nära sammanflätat. Trots detta antagande går det 
inte att komma ifrån att en äldre människas kognitiva funktion kan 
vara nedsatt av såväl ålder som sviter efter olika sjukdomar. I sådana 
fall kan den äldres autonomi bli begränsad och andra personer tar på 
sig rätten att besluta åt den äldre genom så kallade paternalistiska 
handlingar (Tranöy, 1993). Inom vårdandet kan det innebära att 
vårdaren eller andra professionella aktörer inom äldreboendet 
inskränker på den äldres självbestämmande eller helt tar över den 
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äldres möjligheter till självbestämmande (Lantz, 1991). Det finns 
situationer då mild paternalism kan vara befogad, exempelvis vid 
situationer då det gäller att vägleda den äldre personen till ett rationellt 
beslut och som har till syfte att den äldre personen inte skall fara illa. 
Däremot att bestämma åt den äldre personen som själv är kompetent 
att fatta ett välgrundat och rationellt beslut, även om det är i tron att 
man gör något gott för denne, är starkt paternalistiskt och fel i alla 
lägen (Beauchamp & Childress, 2001).  
 
Med grund i ovanstående redovisning, kan frågan ställas hur vårdaren 
ska kunna ta reda på om den äldre som bor på äldreboende har 
möjligheten att behålla sin identitet och autonomi, vilket påverkar 
upplevda erfarenheter av välbefinnande? I den här avhandlingen har 
svaret sökts genom intervjuer med dem som det berör mest, alltså de 
äldre själva. Genom samtal får äldre personer berätta och ge uttryck 
för hur det förhåller sig och genom kvalitativa analysmetoder har 
svaren sökts. 
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Välbefinnande 
Välbefinnande är ett begrepp som är centralt inom vårdvetenskapen 
och som ofta kopplas till begrepp som hälsa och livskvalitet. Utifrån 
filosofiska framställningar beskrivs välbefinnande som något som är 
”gott för” (good for) en person (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2001) och kan exempelvis inom hälsoekonomiska analyser bedömas 
efter det värde som genererar nytta, hälsa och välbefinnande, allt efter 
vilka samhälleliga insatser som görs. Denna ansats kallas för 
Welfarism och utgår ifrån att det enbart är individen själv som anses 
kunna bestämma vad som är välbefinnande för denne (Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2001). Därmed ses välbefinnandet som 
kontextberoende.  
 
Frågan om vad välbefinnandet består av och hur det kan stödjas i 
vårdandet är emellertid av ett annat intresse. I denna avhandling 
kopplas frågan till intresset av att utveckla den vårdvetenskapliga 
kunskapen till att stödja människors möjligheter att känna och uppleva 
välbefinnande. Att stödja välbefinnande är en utmaning även för den 
praktiska omvårdnaden av äldre människor, vilka lever sin sista tid i 
livet på äldreboende.  
 
På den individuella nivån däremot, kan frågor om välbefinnandet 
ställas som frågan om vad det är som gör att livet går väl för en 
person? Vad gör livet njutbart och meningsfullt? Vad gör livet värt att 
leva? (Diener, 2009). Välbefinnande kopplat till hälsa och till 
livskvalitet är något som tydliggörs enligt följande: Heidegger 
(1927/2004) menar implicit angående välbefinnande ur ett 
existensfilosofiskt perspektiv, ”att vara-i-världen”, att innebörden av 

”att känna sig hemma i världen”, är att befinna sig väl. Att vara, att 
vara hemma och att vara hemma i världen, har således att göra med 
välbefinnande. För den äldre liksom för andra åldersgrupper i 
samhället är det en ytterst djup mänsklig angelägenhet att uppleva och 
upprätthålla välbefinnande (Ericsson, 2011).  
 
Det subjektiva välbefinnandet, alltså hur den äldre själv upplever sitt 
eget välbefinnande, kan inte beskrivas i enkla termer. Diener (1984) 
beskriver det subjektiva välbefinnandet som ett begrepp med flera 
dimensioner, där de två grundläggande dimensionerna har en kognitiv 
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och en känslomässig karaktär. Välbefinnandet kan också förstås som 
ett samlingsbegrepp för olika värderingar människor gör av sina liv, 
innefattande händelser som de varit med om, deras kroppar och sinnen 
och de omständigheter under vilka de lever (Diener, 2006).  
 
Således har den äldre personen som bor på äldreboende med sig 
upplevelser av händelser från sitt levda liv. Detta innebär att händelser 
som den äldre personen värderat som upplevelser av välbefinnande 
finns kvar i minnet som en slags måttstock för vad välbefinnande kan 
innebära. Dessa tidigare upplevelser reflekteras, revideras och kanske 
rekonstrueras, samt sammanflätas med händelser som utspelas nu in 
situ i det särskilda boendet och som förhoppningsvis genererar en 
känsla av välbefinnande. I denna avhandling är det således dessa 
sammanflätningar av äldres välbefinnande som är i fokus 

Välbefinnande relaterat till hälsa  
Välbefinnande kan beskrivas i termer som att ”befinna sig väl” och 

ställas i relation till människans inre upplevelser. Känslan av 
välbefinnande är ett tillstånd där människan upplever sig äga sin hälsa, 
oberoende av sjukdom eller funktionshinder (Eriksson, 1993).  
 
I litteraturen är ofta välbefinnande och hälsa sammanlänkade. Den 
mest kända definitionen på hälsa är WHO:s definition: ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”. Denna syn på 

hälsa har WHO utvecklat genom att beskriva hälsa som inte bara ett 
mål, utan snarare som en resurs i det dagliga livet, vilket bidrar till 
hälsa eller till bibehållande av hälsa (WHO, 1986). Hälsa handlar 
således om välbefinnande och innebär att den måste sökas inom flera 
dimensioner hos människan och dennes kontext, så som fysiska, 
psykiska och sociala dimensioner. Hälsa måste förstås som något mer 
än att människan har så intakta biologiska funktioner som möjligt 
(Dahlberg & Segersten, 2010). Hälsa handlar även om den subjektiva 
upplevelsen av de psykiska och sociala dimensionerna. För att uppleva 
hälsa bör det finnas en upplevelse att vara i stånd till och kunna 
genomföra små och stora livsprojekt (Dahlberg & Segersten, 2010). 
Denna beskrivning av välbefinnande kopplat till hälsa, påverkas av 
hur den äldre känner livslust, livskraft och livsmod men även av att 



29 
 

den äldre upplever ett meningsfullt liv vid äldreboendet. Alltså kan 
den äldre personen uppleva ett subjektivt välbefinnande trots 
diagnostiserad sjukdom. Ett visuellt sätt att se på hälsa är att se det 
utifrån Erikssons (1985) hälsokors, (se Figur 1). Hälsokorset 
illustrerar hur en persons hälsa kan pendla mellan polerna frisk och 
sjuk och polerna må dåligt och må bra. Hälsokorset kan studeras både 
subjektivt och objektivt, vilket innebär att den äldre personen kan 
uppleva en subjektiv känsla av att må bra, upplevelsen av 
välbefinnande trots sjukdom. Den kan ses som motsats till den 
objektiva bedömningen som innebär att andra personer ser den äldre 
som sjuk. I den objektiva bedömningen ses sjukdom som ohälsa som 
är tecken på frånvaro av välbefinnande.  
 
Ytterligare en variant av den objektiva synen på ohälsa kan leda till att 
personen anses som frisk och förväntas må bra men att han/hon ändå 
upplever ohälsa trots avsaknad av sjukdom. Erikssons (1985) 
hälsokors illustrerar hälsobegreppets komplexitet med sina två 
dimensioner, som utgår från objektiva mått på sjukdom och individens 
självupplevda välbefinnande. Essensen ligger i det, att det går att må 
bra trots en svår sjukdomsdiagnos och vice versa (Eriksson, 1985). I 
den här avhandlingen ligger fokus på den äldres upplevda erfarenheter 
av vad välbefinnande och hälsa innebär, oavsett objektiva mått på 
sjukdom eller frånvaro av den samma. 
 
                                          Mår bra 
     
                          Är sjuk och              Är frisk och  
                          mår bra            mår bra 
 
             Sjuk                                                           Frisk 
 
                          Är sjuk och               Är frisk och  
                          mår dåligt                  mår dåligt 
 
           
                                          Mår dåligt 
 
Figur 1. Fritt tolkat efter Hälsokorset (Eriksson, 1985).  
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Välbefinnandet relaterat till livskvalitet  
Livskvalitet är precis som begreppet hälsa ett svårdefinierat och 
omstritt begrepp, som oftast handlar om en subjektiv upplevelse och 
yttre mätbara förutsättningar (Sarvimäki, 2006). 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1996) beskriver livskvalitet 
(Quality of Life (QoL) som, individens subjektiva uppfattningar om 
sin position i livet där kultur och rådande samhällsvärderingar ställs i 
relation till mål, förväntningar, värderingar och intressen. Definitionen 
inkluderar också individens fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, grad 
av självständighet, sociala relationer och andliga frågor i relation till 
livssammanhanget. Livskvalitet består av både positiva och negativa 
aspekter av livet.  
 
Att begreppet är komplext menar Nordenfelt (2004), beror på att det 
ofta uppstår oklarheter kring innebörden av begreppet och det är 
vanligt att andra begrepp som välbefinnande, harmoni, tillfredställelse 
och lycka används då livskvalitet skall definieras. Begreppets 
komplexitet kan härledas till att det har olika innebörder för olika 
människor (Bowling, 1998, 2003; Farquhar, 1995). Hälsa så som 
beskrivits tidigare, är också intimt förknippat med livskvalitet men 
kan ses som underordnat begrepp till livskvalitet (Rustøen, 1993; 
Ventegodt, 1997). Upplevd ohälsa kan bidra till sämre livskvalitet, 
men hälsan behöver inte nödvändigtvis påverka livskvaliteten 
(Eriksson, 1985).  
 
Livskvalitet kan delas in i två olika dimensioner, den yttre objektiva 
livskvaliteten och den inre subjektiva livskvaliteten. Den yttre 
livskvaliteten grundar sig på hur människans basala behov som mat, 
boende och social samvaro uppfylls, medan den inre livskvaliteten 
grundar sig på livsglädje, kärlek, harmoni och upplevelser av att livet 
är meningsfullt (Nordenfelt, 2004; Ventegodt, 1997). Livskvalitet 
innebär att faktorer som gör livet värt att leva för människan besannas 
(Brülde, 2003).  
 
Följaktligen kan en äldre person som lever sitt liv vid äldreboende 
uppleva livskvalitet trots minskad funktionsförmåga. Det finns således 
inte nödvändigtvis något samband mellan nedsatt funktionsförmåga 
och låg livskvalitet (Agahi, Lagergren, Thorslund, & Wånell, 2005; 
Bowling,1998).  
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Det som har betydelse för att den äldre skall uppleva livskvalitet och 
välbefinnande är att ha kontroll över tillvaron och sitt liv och att kunna 
bevara sin förmåga att vara i stånd till att kunna skrida till handling 
samt att bibehålla förmågan att nå uppsatta mål (Agahi et al., 2005; 
Dahlberg & Segesten, 2010; Duncan-Myers & Huebner, 2000). De 
äldre som anser sig ha möjlighet till att själva fatta beslut angående 
aktiviteter i det dagliga livet, uppfattar sin livskvalitet som bättre än 
vad de äldre som inte anser sig ha möjlighet till fria val, gör 
(Wergeland Sørbye, Vengnes Grue, & Vibe, 2011).  

Särskilt boende för äldre 
Vad menas med särskilt boende för äldre så kallat äldreboende, vad 
innebär detta och hur kan det gå till när en äldre person får bistånd i 
form av växelvård eller permanent boende? Att ha kunskap om dessa 
boendeformer kan bidra till en bättre förståelse för hur den aktuella 
livssituationen ser ut för den äldre personen som bor på äldreboende. 
Med äldreboende avses särskilda boendeformer för äldre enligt 5 kap. 
5 § i Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) och beskrivs enligt följande:  
 
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder 
och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 
lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt 
stöd. 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. 
 
Ett äldreboende innebär att personer 65 år eller äldre kan, efter 
individens specifika behov erhålla en bostad efter ett biståndsbeslut, 
en bostad där service och omvårdnad kan ges dygnet runt. 
Äldreboendet är utformat som ett kollektivt boende, men de boende 
bor i egna lägenheter. Inom äldreboendet finns gemensamma lokaler 
för måltider och samvaro, samt lokaler för vårdpersonalen. De boende 
ska erbjudas stöd, service och omvårdnad dygnet runt. Målet är att de 
äldre ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få en 
individuellt anpassad omsorg (Socialstyrelsen, 2012a).  
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Även om lagens intention är att ge den äldre möjligheten att bo kvar i 
ordinärt boende så länge de själva önskar, skall annan boendeform 
erbjudas om situationen blir ohållbar pga. fysiska, psykiska eller andra 
skäl, som gör att den äldre behöver mer omfattande stöd än det som 
kan ges i ordinärt boende (Harnet & Larsson, 2011; Socialstyrelsen, 
2011a). Med ordinärt boende menas det egna hemmet/bostad som den 
äldre bor i exempelvis lägenhet, villa eller radhus som inte kommunen 
har samhällsansvar för (Socialstyrelsen, 2008). 
 
Begreppet särskilda boendeformer myntades vid ädelreformens 
införande 1992 (Socialstyrelsen, 1996) då beslut togs om att 
kommunerna skulle ansvara för all vård och särskilda boenden för 
äldre, där stöd och omvårdnad kunde erbjudas dygnet runt (Viklund, 
1998). Detta innebar en struktur- och organisationsförändring, då en 
sammanslagning av kommunala boenden vilka tidigare benämnts 
ålderdomshem, gruppboende och servicehus, gjordes med 
landstingsdrivna sjukhem (Socialstyrelsen, 2011a). Genom det 
samlade begreppet, särskilda boendeformer, antogs och markerades 
kommunernas ansvar för dessa boenden och detta innebar att service 
och omvårdnad skulle tillgodoses i dessa genom kommunens försorg 
(Socialstyrelsen, 2011a).  
 
Som framgår utgör särskilda boende för äldre således en boendeform 
där omvårdnad ingår som en integrerad del i boendet. Genom 
ädelreformen skulle de olika särskilda boendena jämställas med 
varandra, så att varje vårdtagare, äldre eller grupper av personer med 
funktionshinder, enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (SFS, 1993:387) skulle få ett eget boende. Den 
tidigare formen av institutionsboende, som kunde innebära att flera 
vårdtagare boende i samma rum, skulle avvecklas (Socialstyrelsen, 
2011a). Intentionen att få bort institutionsstämpeln var god, men som 
det visat sig, krävs det mer än bara förändring av den fysiska miljön 
för att äldreboenden inte skulle upplevas som en vårdinstitution, vilket 
även uppmärksammats av Socialstyrelsen (2011a).  
 
Det som fortfarande är problematiskt, är den institutionella 
inramningen. Det som är karaktäristiskt för en institution, beskrivs i 
litteraturen mer som en social ordning eller ett mönster, exempelvis 
kring rutiner, regler och normer (Hellström Muhli, 2003).  
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I en institution har dessa mönster en viss reproduktionsprocess, alltså 
att mönstren hela tiden fortgår och upprepas (Eriksson-Zetterquist, 
2009; Goffman, 2004). Detta innebär när det gäller särskilt boende för 
äldre, att den äldre måste inordna sig i rutiner och att utrymmet för 
självbestämmande och självuttryck minskar. Inom ett äldreboende är 
det givetvis nödvändigt med regler och normer för att hålla en viss 
ordning och struktur i institutionens verksamhet, men det kan enligt 
Socialstyrelsen (2011a, 2012b) finnas mer utrymme för den äldres 
självbestämmande och delaktighet över sitt liv inom ramen för 
institutionsboendet.  

Särskilt boende för äldre som bistånd 
I avhandlingen, studie I, beskrivs hur äldre personer upplever beslut 
om bistånd i form av växelvård. För att ge en bakgrund till hur sådana 
beslut tas, beskrivs här dels hur själva biståndsbeslutet tas i form av 
växelvård eller permanent boende inom särskild boende för äldre, dels 
hur många äldre som har biståndsbeslut grundat på ett 
myndighetsbeslut på hjälpinsatserna. Inom ramen för dessa beslut sker 
en omfattande institutionell praktik som är av särskild betydelse för 
den äldres upplevelser av välbefinnande i mötet och i den 
institutionella kommunikationen. 
 
Särskilt boende för äldre är en form av bistånd till människor som inte 
längre klarar av att bo på egen hand. Bistånd beviljas i enlighet med 
Socialtjänstlagen och ges efter den enskilde äldres behov av stöd för 
”skälig levnadsnivå” (SFS, 2001:453). Biståndsbeslut innebär att 

biståndshandläggaren, en person som är anställd inom kommunal 
vård och omsorg, är den befattningshavare som har befogenhet att 
utreda och fatta beslut om bistånd i form av stöd och omsorg till äldre 
vilka inte längre kan klara av sin dagliga livsföring. Denna funktion är 
en myndighetsutövande funktion som handläggaren utför på 
delegation av en kommunal politisk nämnd (Hellström Muhli, 2003).  
 
Beslutet föregås vanligtvis av en vårdplanering kring den äldres behov 
av fortsatt omvårdnad, exempelvis om den äldre är inlagd för vård på 
sjukhus. De som deltar i vårdplaneringen är den äldre själv, dennes 
närstående samt biståndshandläggaren. Andra personer som kan delta 
i ett sådant planeringsmöte är exempelvis en sjuksköterska som har 
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yrkeskompetens vilken är nödvändig för bedömning och 
överrapportering av omvårdnadsbehov (Bergh, 2002). Även om ålder 
inte är, eller skall vara, orsak till bedömning av vårdbehovet 
(Socialstyrelsen, 1998), innebär stigande ålder en ökad risk för 
kroniska och komplexa sjukdomar, vilket i sin tur kan leda till ett ökat 
behov av insatser i form av stöd och omvårdnad (Ryan & Scullion, 
2000; Socialstyrelsen, 2011a).  
 
De som beviljas bistånd i form av växelvård eller genom att få ett 
permanent boende i form av äldreboende är i allmänhet i stort behov 
av omfattande omvårdnad. Ofta har dessa äldre flera allvarliga 
sjukdomar vilket medför oförmåga att klara det dagliga livet på egen 
hand (Socialstyrelsen, 1998). Biståndsbeslutet kan då bestå i att den 
äldre får korttidsvistelse på äldreboende i form av växelvård, vilket 
innebär att den äldre bor växelvis i sitt ordinära boende (i det egna 
hemmet) och i äldreboende (Socialstyrelsen, 2002; van Exel, de Graaf, 
& Brouwer, 2008).  
 
Om den äldre har behov av mer omfattande omvårdnad, kan bistånd i 
form av permanent boende i äldreboende tas (Socialstyrelsen, 2011a). 
I Sverige hade år 2012 ca 90 500 personer över 65 år ett 
biståndsbeslut på att bo permanent i äldreboende, vilket motsvarar ca 
fem procent av befolkningen i den åldersgruppen. Ca 8 000 personer i 
samma åldersgrupp hade biståndsbeslut beviljat om korttidsboende, 
(vilket innefattar växelvård) (Socialstyrelsen, 2013). År 2040 kommer 
det enligt beräkningar i Sverige finnas invånare över 65 år med en 
ökning från dagens 1,7 miljoner till 2,5 miljoner det året. Av dem 
beräknas, att personer över 85 år kommer att öka från drygt 240 000 år 
2008 till ca 430 000 år 2040 (Socialstyrelsen, 2008). Det kan innebära 
att fler äldre i framtiden kommer att få bistånd i form av korttids- eller 
permanent boende på äldreboende. Äldreboendedelegationen 
(Socialstyrelsen, 2008) har på dessa grundval gjort bedömningen att 
fler särskilda boenden kommer att behövas för att tillgodose den 
ökade andelen äldre i samhället (Socialstyrelsen, 2008). 
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Äldre personer boende i särskilt boende  
Med äldre personer avses enligt socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 
personer som fyllt 65 år. Inom åldersgruppen äldre finns stora 
variationer och undergrupper precis som i övriga befolkningsgrupper. 
Socialstyrelsen delar in äldre personer i den tredje respektive fjärde 
åldern. Den tredje åldern innefattar personer som uppnått 
pensionsåldern och fram till den period i livet då man inte klarar sig 
själv. Den fjärde åldern innebär den tid i livet, då äldre i högre grad 
har nedsatt fysisk och psykisk förmåga. I praktiken innebär det att 
personen inte klarar sin dagliga livsföring, utan är beroende av hjälp 
från andra. Den fjärde åldern fastställs inte genom en viss kronologisk 
ålder, utan det som är avgörande är hälsan, alltså möjligheten att 
kunna leva ett oberoende liv utan insatser från andra (Socialstyrelsen, 
2011a; Tudor-Sandahl, 2009). Följaktligen, är det framförallt 
människor i den fjärde åldern som bor på särskilda boenden och som 
är i fokus för denna avhandling. 
 
När det gäller könsfördelningen på dem som bor permanent i 
äldreboende, är 70 % kvinnor, vilket motsvarar ca 63 000 personer år 
2011. Den här könsfördelningen är mest märkbar i åldersgruppen 95 
år och äldre, där 4 av 5 (ca 83 procent) är kvinnor. Dessa siffror kan 
förklaras av att kvinnor lever längre än män (Socialstyrelsen, 2012b). 
Således är det fler kvinnor än män i åldersgruppen som bor på 
särskilda boendeformer. Under året 2011 var det 11 300 personer som 
hade biståndsbeslut om korttidsvård. De flesta som hade detta bistånd 
var i åldern 80–89 år. I åldersgrupperna 65 - 84 år var andelen män ca 
5 % större än andelen kvinnor, medan förhållandet var det motsatta i 
åldrarna över 85 år (Socialstyrelsen, 2012b).  
 
Inom vårdvetenskaplig forskning är det oftast äldre i den fjärde åldern 
som står i fokus (Falk et al., 2011; Hellberg et al., 2011; MacKean & 
Abbott-Chapman, 2012; Svensson et al., 2011; Österlind, Hansebo, & 
Lindqvist, 2009). Människor i den fjärde åldern är en grupp med 
ökade framtida behov av omvårdnad och omsorg. Enligt 
Socialstyrelsen (2011b) utgör gruppen en utmaning för samhället och 
kan därför behöva studeras. Det slås också fast att kunskapen om 
äldreboende är begränsad och att mer forskning behövs 
(Socialstyrelsen, 2008). 
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Vårdande relationer inom särskilt boende för äldre 
Inom äldreboende har den vårdande relationen en given plats. I 
relationen mellan vårdaren och den äldre finns utrymme för att skapa 
en god vårdande gemenskap, som kan vara en del i de upplevda 
erfarenheterna av välbefinnande hos den äldre. För att en vårdande 
relation ska kunna utvecklas krävs närvaro (presence) mellan 
vårdaren och den äldre, en grad av ömsesidigt förtroende och respekt, 
samt hur vårdaren responderar på den äldre (Hellström Muhli & 
Delbene, 2013). Vårdandet handlar då om att uppmärksamma, att vara 
där, att lyssna till, att tala med och att förstå den andra.  
 
För att kunna åstadkomma en sådan autentisk relation i vårdandet 
krävs närvaro och då inte bara som fysisk närvaro, utan en djupare 
förståelse av närvaro som att vara där (being-there), att vara med 
(being-with), att vara för (being-for), att vara i relation (being-in-
relation) och att vara i transcendental eller i en sinnlig och känslig 
närvaro (being-in-transcendence)4 (Brannigan, 2010). Mottaglig 
uppmärksamhet (receptiv attention) (Hellström Muhli & Delbene, 
2013), är följaktligen ett grundläggande villkor i vårdandet och som 
framgår, är vårdandet en intersubjektiv relation på mikronivå, som 
kräver närvaro och reciprocitet. Detta innebär också att om vården ska 
uppfattas och upplevas som vård, finns det ett behov av att den 
vårdade bekräftar vårdandet i syfte att komplettera cykeln av 
återgäldande (Hellström Muhli & Delbene, 2013). Det handlar om att 
initiera den äldres hälsoprocesser genom att ge utrymme för tillväxt 
och utveckling (Mayeroff, 1999; Wiklund, 2003).  
 
Socialstyrelsen (2010) skriver i sina nationella riktlinjer gällande 
äldre- och demensvården ett antagande om att den goda vården är 
personcentrerad till sitt innehåll, inramning och utförande. Vad som 
ingår i begreppet personcentrerad vård varierar (Brooker, 2007; 
Dahlberg, Todres & Galvin 2009: Dahlberg & Segersten, 2010; 
McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010; Slater, 2006;), men 
gemensamt för beskrivningarna är att vården skall vara etisk riktig och 

                                                
4 Being-there, means to be present there you are; Being-with means to be together 
with somebody;  Being-for  means to be for someone;  Being-in–relation means to 
be in a relation with someone and Being-in- transcendence means to be in thoughts 
or in the spirit/energy, (Brannigan, 2010). 
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sätta personen i centrum, vilket innebär att inkludera denne i alla 
vårdbeslut och processer. Det vill säga att den äldre personens behov, 
som han eller hon själv uttrycker, har lika stor betydelse som de behov 
professionell vårdpersonal identifierar. 
 
Dahlberg, Todres och Galvin (2009) samt Dahlberg och Segersten 
(2010) menar, att den vårdande relationen skulle berikas ytterligare 
om vårdandet utgick ifrån den vårdades livsvärld, så kallad livsvärld-
ledd omvårdnad där vården är livsvärldscentrerad och inte enbart 
utifrån personcentrerad vård. Den personcentrerade vården kan ses 
som en utgångspunkt och riktning för vårdvetenskapen och förser 
vårdandet med en basal värdegrund. Vårdaren skall förstå hur i detta 
fall den äldre personens hälsa, sjukdom, lidande och vårdandet i sig 
erfars av, och påverkar den äldre personen i sitt livssammanhang. 
Detta i syfte att stödja den äldres välbefinnande. För att kunna 
åstadkomma detta, krävs att vårdaren har fokus på den äldres 
livsvärld.  
 
För att ge en så god vård som möjligt måste vårdaren ha kunskaper 
och förmågor att se hur det är för just den enskilde äldre människan, 
vad välbefinnande och hälsa betyder för henne eller honom och hur 
sjukdom och lidande erfars av just den personen utifrån dennes 
livsvärld (Dahlberg, Todres & Galvin; 2009; Dahlberg & Segersten, 
2010). Det är således i det mänskliga mötet mellan de professionella 
vårdarna och de personer som är i behov av vård, som grunden för 
livsvärldsledd omvårdnad kan besannas (Dahlberg & Segersten, 
2010). Tillväxt och utveckling kan uppnås genom att stödja den äldres 
självuttryck och till kontakt med hans/hennes egen identitet, även vid 
svag förmåga till egen aktivitet. 
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Teoretisk ram 

Avhandlingens teoretiska ram utgörs av livsloppsteorin och ansatsen 
om narrativ metodologi. Denna teoriram används för att strukturera 
resonemanget i avhandlingen samt tolkningen av avhandlingens 
resultat. 

Livsloppsperspektivet 
I syfte att utforska, förstå och beskriva den äldre människans 
berättelser, är det betydelsefullt att använda livsloppsperspektivet som 
en teoretisk ansats. Livsloppsperspektivet vidgar förståelsen för den 
äldres livsvärld på så vis att händelser som den äldre berättar, inte 
enbart relateras till livet här och nu (in situ), utan att hänsyn också tas 
till det levda livet som helhet (Elder & Giele, 2009; Giele & Elder, 
1998; Jeppsson Grassman & Hydén, 2005).  
 
Från ett socialgerontologiskt perspektiv innebär det att livsloppet är en 
dynamisk process, som är integrerad i livets olika skeenden. Det 
innebär att för att förstå den äldres upplevelser av att leva sitt liv på 
äldreboende, måste livet ses i relation till andra faser i den äldres liv 
(Tornstam, 2011; Öberg, 1997). Livsloppsperspektivet utgår ifrån att 
händelser som har skett tidigare i livet förstås och betraktas på ett 
annat sätt i ålderdomen, genom ett raster av det levda livet. Det 
livslånga åldrandet är en pågående process, där händelser från förr, nu 
och framtiden vävs samman. Viktiga händelser tidigare i livet och 
personens egen förmåga att hantera situationen kan påverka 
upplevelsen av att åldras. Dessutom kan förståelsen av ålderdomen 
öka om ålderdomen betraktas som den sista fasen i en livslång 
utvecklingsprocess (Tornstam, 2011).  
 
Inom denna teori har den kulturella, historiska, sociala och 
samhälleliga kontexten stor betydelse för att förstå en persons 
livshistoria (Elder & Giele, 2009; Giele & Elder, 1998; Tornstam, 
2011). En persons livshistoria är således ett samspel mellan personens 
levnadstid och händelser som skett i förhållande till den historiska tid 
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under vilken hon lever. Detta får inverkan på hur livet kommer att 
gestalta sig (Elder & Giele, 2009; Giele & Elder, 1998; Tornstam, 
2011).  
 
Den äldres möjligheter till välbefinnande här och nu, har formats 
genom händelser från det levda livet där en aktiv medverkan har skett 
i denna livsprocess som livsloppet består i. De erfarenheter som den 
äldre personen har från händelser tidigare i livet, sätter avtryck på hur 
välbefinnandet upplevs på äldreboende. Tiden för reflektion och 
eftertanke ger den äldre möjligheten att få berätta om dessa. I 
berättelsen görs en rekonstruktion av minnesbilder och händelser som 
fogas samman till meningsfulla helheter. I analysen i denna 
avhandling har livsloppsperspektivet en given plats, då aspekter på 
välbefinnande härleds både till det levda livet som till hur livet 
gestaltar sig här och nu på äldreboende, i interaktion med vårdare och 
medboende. 

Narrativ metodologi  
Ordet narrativ har sin grund i det latinska ordet gnarus, som betyder 
”vet”. Genom att veta på ett visst sätt, kan berättandet betraktas som 

ett stort eller litet sätt att berätta och visa (Phoenix, Smith, & Sparkes, 
2010). Ett synsätt bakom den narrativa metodologin är att människor 
ska förstås som narrativa varelser snarare än enbart rationella aktörer 
(Robertsson, 2012). Forskare kallar detta för the narrative turn, den 
narrativa vändningen, och enligt detta sätt att se är människors 
identiteter inte givna utan omförhandlas ständigt genom narrativa 
handlingar (Robertsson, 2012 s.221). Inom detta synsätt inryms också 
uppfattningen om att människor strukturerar sina erfarenheter på olika 
sätt för att göra sin värld begriplig, huvudsakligen genom narrativer 
(Robertsson, 2012). Av den anledningen kan exempelvis 
välbefinnandet studeras via den äldres berättelser och det sociala liv 
som den äldre upplever i äldreboende och det stöd för välbefinnande 
som ges i vårdandet. Narrativer är således en form av kunskap, en 
form av kommunikation där människors ord och handlingar förstås i 
en berättelseinramning. Berättelser formar och skapar berättarens 
personlighet och verklighet (Riessman, 2008; Robertsson, 2012).  
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Med dessa antagande om narrativer beskrivs vidare skälen för att 
analysera narrativer, i vårdvetenskaplig forskning. 
 
I berättandet framgår både det som har hänt och hur människor förstår 
dessa händelser, handlingar och meningen med det som har hänt. En 
förenklad beskrivning av vad berättande är, innebär att berättaren 
berättar om sina erfarenheter utifrån sin livsvärld, så som berättaren 
vill framställa den för lyssnaren. Forskaren i sin tur analyserar, 
beskriver och vidarebefordrar berättelsen till läsaren (Riessman, 2002; 
Riessman, 2008). Kännetecken för berättelser är sekvens och 
konsekvens, händelser som väljs ut och organiseras, sammanfogas till 
en helhet och som slutligen värderas som meningsfull för mottagaren 
(Hydén, 2005; Phoenix et al., 2010; Riessman, 2008). Att berätta är ett 
naturligt mänskligt fenomen och ett primärt sätt för berättaren att 
förstå en upplevelse. Berättelsens struktur organiseras genom tidigare 
händelser; den har en början, en mitt och ett slut (Polkinghorne, 1988; 
Ricoeur, 1984). En personlig berättelse är en återgång och ett 
tillbakablickande av en särskild händelse där varje nyans har en 
speciell betydelse eller mening (Reissman, 1993; 2008). Langellier 
(1989) beskriver personliga berättelser som händelser i vardagen. I 
berättelsen väljs viktiga händelser ut.  
 
Begreppet berättelse i denna avhandling innebär, att den äldre 
personen som berättar om sitt välbefinnande och om vardagslivet på 
äldreboendet ger en berättelse som är meningsfull för denne, samtidigt 
som en beskrivning av egna erfarenheter och känslor sker genom 
själva berättandet. I den narrativa metoden finns ett beaktande av ett 
livslopps- och ett livsvärldsperspektiv i den mening, att berättelser har 
1) ett före när händelserna utspelade sig i berättarens livsvärld och 
som relaterar till livsvärldens verklighet. Det innebär att berättelsen 
som berättas ”här och nu” på plats vid äldreboendet, (in situ), 
återskapar händelser från berättarens livsvärld, som måste orienteras 
och förstås utifrån ett livslopp (Ricoeur, 1984). Berättelsen har också 
2) ett nu, det vill säga, att i själva berättandet ges enskilda händelser 
ett sammanhängande förlopp så att en enhetlig berättelse blir till. 
Berättelsen visar de dynamiska händelser som berättelsen innehåller 
och som lyssnaren (här forskaren) kan tolka, transkribera och 
återberätta. Ricoeur (1984) menar att det han kallar emplotment är det 
som möjliggör att en berättelse uppnår och bibehåller sin begriplighet. 
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Emplotment beskrivs av Ricoeur (1984) som en pågående process av 
omorienteringar av händelser. En berättelse är mer än en uppräkning 
av händelser i löpande ordning, de måste inordnas i en begriplig 
helhet. Emplotment är förfarandet som ger den yttre formen av en 
enkel övergång och som sammanför två dimensioner i en (i) 
kronologisk dimension, vilket innebär att en narrativ text är uppbyggd 
av flera olika händelser och (ii) i en icke kronologisk dimension som 
innebär en sammansmältning av dessa händelser till en 
helhetsberättelse.  
 
I den narrativa metoden finns också en tredje fas, nämligen (iii) att 
erhålla en ny förståelse som innebär att det är här som texten och 
berättelsen fullbordas, genom att läsaren (lyssnaren) av den nya 
förståelsen inte bara förstår texten, utan att texten också kan förändra 
läsaren genom att läsaren förändrar sin syn på det som berättas 
(Ricoeur, 1984). Berättelserna i både studie I och II beskriver 
händelser som har en viss kronologisk ordning, även om händelserna 
skulle kunna berättas var för sig. De helhetsberättelser som kan 
åstadkommas genom den narrativa metoden, visar hur de äldre 
upplever sitt välbefinnande och stödet för detta i äldreboende, samt 
vad välbefinnande kan innebära ur ett livslopps- och 
livsvärldsperspektiv.  
 
Att studera människors berättelser innebär att studera deras livsvärld 
och studierna riktas då inte mot att söka kunskaper om det objektivt 
verkliga, utan om upplevelser, erfarenheter och meningsskapande av 
det verkliga. Utifrån denna livsvärldsteori ses människan som delaktig 
i den värld där hon lever (Bengtsson, 2009). Livsvärden kan vidare 
beskrivas som att ”vara-i-världen”, vilket enligt Bengtsson (2009) 

innebär en levd värld. Han förklarar det som en värld, som lika 
mycket påverkar som påverkas av det liv som den är förbunden med. 
”Vara-i-världen” uttrycker på samma sätt som livsvärlden denna 

ömsesidighet, en odelbar helhet. Livsvärlden är den konkreta 
verkligheten som en individ dagligen befinner sig i och som hon eller 
han måste förhålla sig till; en slags oskiljaktighet som också delas med 
andra (a.a.). Det är inte enkelt att utforska en människas livsvärld men 
det är helt möjligt att försöka utforska en del av den, vilket belyses i 
denna avhandling där de äldre människorna berättar om sina 
upplevelser och erfarenheter av välbefinnande. 
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Inom den narrativa forskningsmetoden, där den äldre delar med sig av 
sin livsvärld och dess komplexiteter, måste en öppenhet råda för den 
mångfald av olika egenskaper och betydelser som ska sammanflätas 
med känslor och upplevelser (Bengtsson, 2009). Denna kunskap är 
viktig för den vårdvetenskapliga utvecklingen, då det genom 
narrativer kan ges röster åt de äldsta vilket annars skulle innebära 
risker att dränkas av andra röster. En sammanfattande utformning av 
studiens teoretiska ram samlas i perspektivfälten, (se figur 2) där 
avhandlingens teoretiska perspektiv, teoretiska begrepp, 
undersökningsbegrepp och empiriska fält framgår. 

Figur 2. Avhandlingens teoretiska perspektiv, teoretiska begrepp, 
undersökningsbegrepp och empiriska fält. 
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Metod  

Detta avsnitt beskriver avhandlingens metodologiska val. Begreppet 
metod kommer av det grekiska ordet méthodos (av meta: efter och 
ho´dos: väg) som översatt till svenska skulle betyda ”längs en väg”. 

En metod anger således de metodologiska steg som tas längs en väg, 
från forskningsfrågan till att besvara den, och som dessutom besvarar 
frågan om metodens lämplighet. Metod handlar alltså här om att 
beskriva ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få svar på 
avhandlingens huvudsakliga frågeställningar och syfte. 

Informanter 

Studie I 
Femton personer i åldern 68 till 88 valdes ut från tre olika kommuner i 
Västra Götalands län. Urval av vilka äldre personer som svarade mot 
inklusionskriterierna gjordes av biståndshandläggaren i varje 
kommun. Biståndshandläggaren hade kunskapen om vilka personer 
som fått bistånd i form av växelvård, och som dessutom svarade på 
inklusionskriterierna; 1) de personer som hade haft växelvård som 
bistånd minst två månader och 2) de personer som inte hade diagnosen 
demens, (för att kunna redogöra för tid, plats och person). 
Biståndshandläggaren eller en av henne utsedd kontaktperson 
(exempelvis en enhetschef) tog kontakt med personerna som svarade 
mot inklusionskriterierna och frågade dessa om de var intresserade att 
delta i studien. De som svarade ja fick ett informationsbrev om 
studien. Sammanlagt visade 19 personer sitt intresse för att delta i 
studien. Fyra personer avböjde senare vid intervjutillfället sin 
medverkan. De återstående 15 personerna, fyra kvinnor och 11 män 
med en genomsnittlig ålder av 79, utgör informanterna i studien. 
Tretton av dem bodde med sina äkta makar, en person bodde ihop 
med en son och en bodde ensam. 
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Studie II 
 
I studie II kontaktades enhetscheferna för tre äldreboenden i två 
kommuner i Västra Götaland (inte samma som i studie I). 
Enhetscheferna fungerade som kontaktpersoner mellan personerna 
som bodde på äldreboendena och intervjuaren (författare I). 
Enhetscheferna lämnade först muntlig information om studien till de 
boende och de som var intresserade att delta fick då både skriftlig och 
muntlig information om studien. Enhetscheferna föreslog sedan de 
personer som uppfyllde inklusionskriterierna: 1) att personen hade 
bott på äldreboende minst sex månader, 2) att personen kunde tala 
svenska och kunde föra en konversation. Personer med demens eller 
med kognitionssvårigheter, vilket gjorde att de inte kunde ta beslut 
eller orientera sig till tid och rum, exkluderades. Exkluderingen 
gjordes utifrån diagnoser i dokumenterad personakt. Deltagarna i 
studie II var i åldern 75 till 100 år och bestod av fem kvinnor. 
Genomsnittsåldern på dem var 91 år och de hade bott på äldreboende 
mellan 2-7 år. 

Datainsamling 
Att ha en kvalitativt inriktad forskningsansats innebär att intresset är 
riktat mot hur individen (här den äldre) upplever, tolkar och 
strukturerar sin omgivande verklighet i relation till tidigare kunskaper 
och upplevelser (livsloppsperspektivet) och hur livet får sin mening 
(Backman, 1998). Genom den kvalitativa forskningsintervjun som 
datainsamlingsmetod, kan forskaren förstå den intervjuades livsvärld 
utifrån dennes upplevelser så som hon eller han upplever dem (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Intervjuerna har i studie I genomförts med fem 
frågeområden som var förutbestämda men vilka åtföljdes av 
följdfrågor. I studie II var endast en öppningsfråga förutbestämd och 
därefter ställdes endast följdfrågor. Att som intervjuare vara formbar 
och inte ha för många förutbestämda frågor, möjliggjorde för den 
äldre att få berätta det som faller sig naturligt för henne eller honom 
att framföra.  
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Studie I 
Intervjuerna i studie I genomfördes under hösten 2007. Fem frågor var 
konstruerande för att informanten skulle kunna berätta om sina 
upplevelser av att erhålla växelvård på äldreboende. Informanterna 
ombads att berätta utifrån de fem huvudfrågorna som ställdes i en 
kronologisk ordning: 1) Berätta om din situation innan du beviljades 
växelvård. 2) Berätta om hur du erfor att beslutet togs om växelvård. 
3) Berätta om dina upplevelser den första tiden du erhöll växelvård. 4) 
Hur upplever du denna vårdform nu? 5) Har du några önskemål som 
du vill berätta om?  
 
Under intervjuerna ställde intervjuaren följdfrågor i syfte att 
understödja informantens berättelse och för att få en djupare förståelse 
för informantens specifika erfarenheter (Polit & Tatano Beck, 2004). 
Fjorton intervjuer genomfördes på äldreboende, där några rum var 
reserverade för korttidsvård i form av växelvård. Tio av informanterna 
hade ett eget rum på det särskilda boendet och tre delade rum med 
någon annan person, som hade växelvård som bistånd. Alla 
informanterna var ensamma med intervjuaren (författare 1) vid 
intervjutillfället och en intervju per deltagare genomfördes. En av 
intervjuerna ägde rum i informantens ordinarie hem. Där befann sig 
även informantens dotter, eftersom informanten var svårt synskadad. 
Intervjuerna varade mellan 15 och 60 minuter och spelades in på band.  
Orsaken till att en intervju varade endast 15 minuter berodde på att 
den fick avbrytas, då informanten blev ledsen över sin situation. För 
att komma ifrån det ämne som gjorde informanten ledsen, leddes 
samtalen in på mer alldagligt prat. När intervjuaren lämnade 
informanten, vidtalades vårdpersonal om att informanten blivit ledsen. 
Vårdpersonalen gick då in och tog hand om personen i fråga. 

Studie II 
I studie II var intresset riktad mot äldre personers berättelser; hur de 
genom egna livserfarenheter skapar identitet och mening i ett 
äldreboende och hur berättelser om välbefinnande på äldreboende 
återspeglas genom livets filter. Intervjuerna genomfördes under våren 
2011 och inleddes med en öppen fråga: 1) Kan du berätta om ditt liv, 
vem är Ella (fingerat namn)? Öppningsfrågan ledde till att 
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informanten började berätta om sitt liv. För att kunna fånga 
välbefinnandeaspekter i berättelsen ställdes följdfrågor som; "Hur 
upplevde du det?" och; "Vad var välbefinnande för dig då?" En annan 
huvudfråga som ställdes var; ”Hur erfar du välbefinnandet här på 

äldreboende?” Även här ställdes följdfrågor i syfte att få en fördjupad 

förståelse av berättelsen och specifikt för att förstå vad välbefinnande 
innebar för informanten som boende permanent i äldreboende.  
 
Informanterna hade var sin lägenhet i det särskilda äldreboendet där 
intervjuerna kunde genomföras i avskildhet. Intervjuerna genomfördes 
som ett samtal, där informanten kunde berätta sin historia, som i 
dialogen blev ett dynamiskt samspel mellan berättaren och lyssnaren. 
Författare 1 genomförde alla intervjuerna, vilka varierade mellan 25 
och 50 minuter, beroende på hur mycket informanten orkade. Ingen av 
intervjuerna behövde avbrytas och alla informanterna var vid gott mod 
när intervjun var färdig.  

Transkription 
För att kunna analysera intervjuer som berättelser, krävs att talet blir 
till text (Graneheim & Lundman, 2004; Linell, 1994, 2004; Mishler, 
1984; Riessman, 2008; Sandelowski, 2000). Riessman (2008) menar, 
att det inte finns någon universell form av transkription som lämpar 
sig för alla situationer inom forskning, utan det är forskaren som tar 
beslutet om formen. Beslutet om transkription i denna avhandling 
baseras på Mishlers (1984) uttalande om att transkriptionen är 
betydelsefull för hur analysarbetet är tänkt att genomföras. Detta 
innebär att valet av transkription bygger på forskarens teoretiska 
frågor dvs. forskarens perspektiv om hur relationen mellan 
innehåll/mening och tal i berättelsen skall presenteras för läsaren.  

Studie I 
I studie I grundar sig valet av transkription på Sandelowskis (2000) 
principer om att återge kvalitativ data, så som det talas i vardagsspråk, 
men återgivet genom en anpassning till skriftspråket; här för att visa 
läsaren vad den äldre upplever när det gäller välbefinnande relaterat 
till äldreboende och att erhålla växelvård som bistånd.  
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Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och därefter 
transkriberades de så ordagrant som möjligt (Graneheim & Lundman, 
2004), då syftet enbart var att analysera innehållet i vad som sades i 
intervjuerna. Abstraktionsnivån i den här transkriptionen behandlar 
dels det manifesta, alltså det uttalade ordet, dels det latenta tolkandet 
som utgör ramen kring det uttalade. Däremot har det latenta som kan 
återfinnas i exempelvis informantens olika rösttonläge och i 
kroppsspråket inte analyserats eller tolkats i studien. I denna 
transkriptionsmodell är det enbart informantens röst som återges i 
resultatet. Transkriptionen resulterade i etthundratjugoåtta sidor text 
med ett och ett halvt radavstånd. 

Studie II 
I studie II var fokus för analysen inriktad på att visa de dynamiska 
aspekterna av berättelserna, nämligen på (i) hur den äldre personen 
skapar sin identitet och mening om välbefinnande baserad på 
erfarenheter från livsloppet, dels (ii) hur berättelser om välbefinnande 
på plats (in situ) på äldreboende reflekteras genom livets filter eller 
livslopp. 
 
Det finns många sätt och olika modeller för att transkribera narrativt 
insamlat datamaterial (Linell, 1994, 2004; Mishler, 1984; Riessman, 
2008). I denna studie innebär vald transkriptionsmodell att kunna 
studera och analysera berättelsens funktion, sammanhang och 
konsekvenser. Således måste transkriptionen utföras, så att den 
dialogiska interaktionen och dess betydelse kunde analyseras. Valet av 
transkription har inspirerats av Reissmans (2008) och Linells (1994) 
transkriptionsmodell, i syfte att överföra tal till text om både vad som 
sägs och hur det sägs i det som berättas. Denna transkriptionsmodell 
visar också hur berättelsen är relaterad, vem som säger vad, samt 
åskådliggör relationen mellan berättaren och det berättade. Dessutom 
framgår kontextens betydelse för berättelsens innehåll med eventuella 
intriger. Detta görs synligt exempelvis genom att korta pauser eller 
skratt anges i berättelserna, liksom avbrott, turtagning, omtagningar 
och upprepningar. Sammanlagt genererade intervjuerna i denna studie 
sjuttiofyra sidor transkriberad text, nedskrivet med ett och ett halvt 
radavstånd. 
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Dataanalys 
För att nå det övergripande syftet har analysmetoderna i studierna 
bestått av flernivåanalyser genom studie I; en innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). Skillnader och likheter i 
datamaterialet har analyserats för att sedan presenteras via kategorier 
och underkategorier. Termen innehållsanalys används framförallt om 
analyser, där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna 
förekomsten av eller mäta vissa företeelser i texter (Bergström & 
Boréus, 2012). Innehållsanalys kan också användas på ett vidare sätt 
och inkludera varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt 
beskriva textinnehåll och särskilt då i kvalitativa innehållsanalyser, 
där komplicerade tolkningar måste göras.  
 
I denna avhandling har innehållsanalys använts i artikel I, för att 
undersöka manifesta inslag i intervjutexterna, dvs. sådant som uttrycks 
explicit, såväl som latenta sådana, vid vilka ett kodschema har använts 
för att analysera de transkriberade intervjutexterna (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
I studie II analyserades datamaterialet med en narrativ tematisk 
tolkning och dialogisk performativ analys (Riessman, 2008), där den 
äldres berättelse analyseras, tillika det samspel som synliggörs mellan 
berättaren och lyssnaren. Denna samtalsinteraktion visas i resultatet 
som en konkret fallbeskrivning med berättande som handlingar. 
Analysen presenteras så att den blir transparent och att applikationen 
av teori till analysen framträder tydligt, relaterat till utvalda textextrakt 
från berättelserna (Nixon & Power, 2007; Winter Jørgensen & 
Phillips, 2011). 

Studie I 
Transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 
överblick av innehållet i hela datamaterialet. Ur den transkriberande 
texten valdes domäner ut, vilket innebar att textavsnitt som stämde 
överens med frågeområden i intervjun markerades för att senare i 
analysprocessen granskas noggrant (Hällgren-Graneheim & Lundman, 
2009). I denna studie var domänerna följande: 1) Hur situationen 
upplevdes före beviljad växelvård som bistånd, 2) hur den äldre erfor 
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att beslutet togs om växelvård, 3) hur växelvård som bistånd 
upplevdes den första tiden, 4) hur den äldre upplevde växelvård som 
bistånd nu, samt 5) den äldres önskemål relaterade till växelvård.  
 
Ur textdomänerna valdes meningsbärande enheter ut, som namngavs 
med koder, vilka beskrev innehållet. Redan här kunde skillnader och 
likheter i data iakttas och noteras. De olika meningsenheterna 
sorterades in i olika underkategorier beroende på vilken kod de hade. 
Meningsenheter som hade liknande innehåll dvs. var internt 
homogena (Patton, 2002), sorterades in under samma underkategori. 
Därefter fördes de underkategorier som var internt homogena ihop 
under en huvudkategori. Slutligen beskrevs kategorierna för att göra 
resultatet begripligt och meningsfullt (Hällgren-Graneheim & 
Lundman, 2009). 

Studie II 
Efter transkriptionen lästes datamaterialet igenom för att få en 
överblick och en första förståelse för datamaterialets innehåll i sin 
helhet. Textavsnitt söktes i texterna, vilka var relaterade till studiens 
syfte och frågeställningar och svarade mot 1) vad den äldre berättar, 
dvs. själva händelserna i berättelsen och 2) hur berättelserna var 
beskrivna, men även 3) det dialogiska samspelet i berättandet mellan 
informanten och intervjuaren. Dessa textavsnitt extraktmarkerades och 
fick en egen kod som motsvarade innehållet i extraktet. De kodade 
extrakten samlades i olika teman efter innehåll, så att en kronologisk 
ordning synliggjordes i berättelserna. Exempelvis användes berättelser 
från den äldre kvinnans barndom, familjebildning och erfarenheter 
från äldreboende. De kronologiska temana i berättelserna, samt 
berättelserna i sin helhet, lästes noga igenom ännu en gång för att 
säkerställa att den äldres upplevelser av välbefinnande genom livet 
och dess betydelse nu på äldreboende hade fångats korrekt.  
 
För att kunna presentera de fem berättelserna som ett fall (case) valdes 
textavsnitt ut som återfanns under de olika temana. Alla fem 
berättelserna är representerade som ett konstruerat fall. 
Analysprocessen antog nu den fas, då den huvudsakliga tolkningen 
ägde rum, genom att analysera 2) hur den äldre berättar om vad, samt 
samspelet eller dialogen mellan berättare och lyssnare.  
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Genom att sammankoppla händelser i berättelsen med teorier, kan en 
djupare förståelse fås för vad händelserna kan innebära för den äldre 
personen. Detta ger även svar på varför och när, eftersom tolkningen 
av språk och kronologiska och kulturella sammanhang påverkar 
konstruktionen och visar dynamiken i berättelsen som den äldre har 
återgett. 

Etiska överväganden 
De två studierna i denna avhandling följer etiska riktlinjer och 
principer för samhällsvetenskaplig forskning. Principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; SFS 2003:460). Både studie I 
och II har genomgått en etisk granskning av Regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg, studie I Dnr. 666-6 och studie II 
Dnr. 660-10. 
 
Informationskravet beaktades genom att deltagarna fick skriftlig och 
muntlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt vid ett 
flertal tillfällen. Första tillfället var vid den inledande förfrågan om 
deltagande i studien. Andra tillfället var när kontakt togs med den 
äldre för att bestämma tid för intervjun och det tredje vid själva 
intervjutillfället. Att informationen gavs vid flera tillfällen föranleddes 
av att intervjuaren önskade försäkra sig om, att de äldre personerna 
som deltog i studierna inte hade glömt bort informationen, då det var 
några veckor mellan den första förfrågan om deltagande i studien och 
intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att personer som deltar i 
forskningsundersökningar har rätten att själv bestämma över sin 
medverkan, där påtryckningar från annan person inte får förekomma. 
Informanterna i både studie I och II fick information om att 
deltagande i studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sitt deltagande, utan att anledning behövde anges. Samtliga 
informanter i både studie I och II lämnade både muntligt och skriftligt 
sitt samtycke, vilket innebar att intervjuaren fick spela in samtalen på 
band och fick använda det insamlade datamaterialet i enlighet med 
syftet för studien.  
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Konfidentialitetskravet innebär att identifiering av enskilda individer 
vid presentation av studiens resultat skall omöjliggöras. Informationen 
till informanterna var att deras personuppgifter, plats eller ort 
avidentifieras i studierna. Namn på lokaler, personer eller andra 
detaljer som den äldre talar om och som kunde gå att härleda till vem 
informanten var, har byts ut i resultatredovisningens citat. 
Nyttjandekravet avser att de uppgifter som lämnats ut av 
informanterna endast får användas för det tilltänkta 
forskningsändamålet och får inte användas för beslut eller åtgärder 
som direkt påverkar den enskilde.  
 
Deltagande i studierna bedömdes inte ha några negativa konsekvenser 
för informanterna utan nyttan med deltagandet bedömdes överstiga 
eventuella obehag som berättelser kan väcka. Nyttan kan beskrivas 
som ett samhälleligt intresse, specifikt för äldreomsorgen. När 
information ges till äldre personer är det viktigt att se till att den äldre 
har hört och förstått informationen korrekt. För att kontrollera att 
informationen gått fram, ställdes en motfråga: ”Hur har du förstått den 

information som jag har gett till dig?” Svaret från den äldre försäkrade 

intervjuaren om att information hade uppfattats korrekt. Som 
intervjuare var författaren väl medveten om att de äldres berättelser 
om att nu i ålderdomen bo periodvis eller permanent på äldreboende, 
kunde väcka känslor och minnen som påverkade den äldre personen 
emotionellt. Vid ett intervjutillfälle avbröts samtalet, då den äldre blev 
ledsen över sin situation. Innan den äldre personen lämnades, byttes 
därför perspektivet ut i samtalet, genom att tala om den äldres 
blommor, som var ett stort intresse. När den äldre personen lämnades 
var denne vid gott mod men för att försäkra mig om att den äldre inte 
blev lämnad ensam med tankar som väckts i samtalet, gick 
vårdpersonal in till personen i fråga.  

Trovärdighet 
Trovärdighet beskrivs i denna avhandling i termer som tillförlitlighet, 
pålitlighet överförbarhet samt bekräftelse av resultatet (Creswell, 
2007; Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985; Polit & 
Tatano Beck, 2004) och reflexivitet (Creswell, 2007). Tillförlitlighet 
och pålitlighet handlar om hur väl och noggrant forskaren har 
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genomfört forskningen under hela forskningsprocessen. En noggrant 
beskriven forskningsprocess möjliggör för andra personer att bedöma 
studiernas kvalitet (Creswell, 2007; Hällgren-Graneheim & Lundman, 
2009; Lincoln & Guba, 1985; Polit & Tatano Beck, 2004). I båda 
studierna tydliggörs tillförlitlighet och pålitlighet genom att 
datainsamling och analysförfaranden beskrivs steg för steg. Detta 
gäller också tillvägagångssätt och val av lämpliga informanter för att 
få svar på syfte och frågeställningar. I både studie I och II tillgodoses 
tillförlitligheten genom att informanterna var de äldre själva, vilka 
berättade om sina erfarenheter; i studie I om självupplevda 
erfarenheter av växelvård som bistånd, i studie II om hur egna 
livserfarenheter skapar identitet och mening i ett äldreboende och om 
hur välbefinnande på äldreboende återspeglas genom livets filter.  
 
Pålitligheten i studierna konfirmeras även genom en noggrann 
transkription av intervjuerna, samt att transkriptionen motsvarar den 
beskrivandenivå som analysen för respektive studie kräver. I studie I 
transkriberades samtalen så ordagrant som möjligt (Graneheim & 
Lundman, 2004), då syftet enbart var att fånga vad som sagts vid 
intervjuerna (innehållet). I studie II var intresset att visa de dynamiska 
aspekterna av berättelserna för att kunna studera och analysera 
berättelsens funktion, sammanhang och konsekvenser. En ytterligare 
aspekt för tillförlitlighet och trovärdighet i de båda delstudierna, och 
som också kan kopplas till begreppet confirmability, var att alla 
forskarna i studierna hade möjlighet att lyssna på intervjuerna och att 
läsa transkriptionerna. I studie I var det främst författare 1 och 2 och i 
studie II var det främst författare 1 och 3 som lyssnade på 
intervjuerna, samt läste transkriptionerna. När kategorier skulle 
utkristalliseras var alla författarna delaktiga och läste återigen 
transkriptionerna för att förvissa sig om att texterna som konstruerats 
stämde med ursprunget, alltså de äldres berättelser.  
 
Ambitionen var att beskriva tillvägagångssätt i analysprocessen så 
tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna avgöra om analysen är 
rimlig och om resultaten i studierna är överförbara till andra personer, 
än dem som har varit deltagare i respektive studie. Lincoln och Guba 
(1985) menar exempelvis, att överförbarheten i kvalitativa studier inte 
kan bedömas av författaren, utan att det är läsaren som måste göra den 
bedömningen.  
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Resultat 

Avhandlingens resultat baseras på två studier som båda var för sig och 
tillsammans ger svaret på avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 
Först presenteras varje studies resultat för sig, därefter en 
övergripande analys av de båda studiernas resultat av vad 
välbefinnandet innebär för den äldre personen som bor på äldreboende 
samt hur välbefinnandet beskrivs. Ett analyserande raster av 
välbefinnandeaspekter läggs över de båda studierna, för att sedermera 
presenteras som en integrerad helhet.  

Studie I 
Syftet med studien var dels att beskriva äldres upplevelser av att få 
växelvård som bistånd, dels äldres upplevelse av att bo periodvis på 
äldreboende som växelvårdad. Resultatet av de femton intervjuerna 
med äldre personer som hade beviljats växelvårdplats på äldreboende 
visade, att denna vårdform upplevdes huvudsakligen utifrån den 
aktuella livssituationen och det som i livssituationen var mest känsligt, 
samt utifrån den egna sårbarheten. Upplevelserna beskrivs här under 
fyra kategorier, nämligen: 1) skör hemsituation, 2) exkluderad från att 
ta eget beslut, 3) en ohållbar situation, 4) och känslor av både 
välbefinnande och illabefinnande.  

Skör hemsituation  
Skör hemsituation beskriver livssituationen i det ordinarie hemmet, 
vilken blev alltmer ohållbar för de äldre och deras anhöriga och som i 
förlängningen ledde till att de äldre godtar växelvård som bistånd. 
Valet upplevs därmed oftast som ett påtvingat val. Orsaken till att 
livssituationen beskrevs som alltmer ohållbar var för det första att den 
äldres anhöriga upplevde ofrihet i sin livssituation. Detta beskrevs 
som att de anhöriga hade förlorat sin självständighet och integritet. 
Eftersom den äldre behövde hemvård flera gånger per dygn, innebar 
det i praktiken att vårdpersonalen tog den äldres och dennes anhöriges 
hem i anspråk under flera timmar per dygn, för att kunna utföra sina 
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vårdande handlingar. Detta upplevdes som intrång i den personliga 
integriteten och att hemmet förvandlades från att vara ett hem till att 
kännas som en vårdarena, över vilken vårdpersonalen satte agendan. 
För det andra var det inte bara de anhöriga som kände sin integritet 
hotad och som gjorde att situationen i det egna hemmet blev ohållbar, 
utan det var även den äldre själv som upplevde ett missnöje med den 
erhållna hemvården. Känslan av att vara påpassad och att inte få göra 
som man ville i sitt eget hem, var en orsak till att växelvård som 
bistånd önskades. En tredje aspekt som denna kategori innehöll, var 
att godtagandet av växelvård som bistånd, kunde vara förknippat med 
akut skada eller sjukdom. Det kunde exempelvis vara att den äldre 
hade ramlat och ådragit sig en lårbensfraktur eller att den äldre hade 
drabbats av en stroke.  

Exkluderad från att ta eget beslut 
Resultatet visar att trots att det är den äldre själv som står som 
sökande till att få växelvård som bistånd, har den äldre själv inte 
deltagit i beslutsprocessen. Denna upplevelse av brist på eget 
deltagande och beslutsfattande visar den äldres sårbarhet och framgår 
av flera olika delar i processen för beslut, från bedömning av 
vårdbehov till beslut av bistånd. Vårdplaneringsmötet är exempelvis 
oftast inte initierat av den äldre, utan av den personal som larmat om 
att hemsituationen är ohållbar för den äldres närstående. Hur beslutet 
om växelvård har tagits i praktiken beskrivs dels som att det är de 
anhöriga i samförstånd med biståndshandläggaren som fattar beslutet, 
dels som att det är personal i samförstånd med anhöriga och 
biståndshandläggaren som fattar beslutet eller att den äldre fattar 
beslutet tillsammans med en närstående. Att den äldre tillsammans 
med en närstående är med i beslutsprocessen kan vid första anblicken 
ses som ett gott beslut, som då grundas av både med- och 
självbestämmande. Emellertid stämmer inte den bilden, då den äldre 
upplevde sig ha blivit pressad till att acceptera denna vårdform, 
eftersom det ofta var det enda alternativet till att få bo kvar i sitt 
ordinarie hem som överhuvudtaget gavs. Trots detta upplevdes och 
beskrevs ändå beslutet om växelvården som positivt, då alternativet 
hade varit att flytta till äldreboende permanent. Den äldre hade således 
inga andra alternativ och beskriver biståndsbeslutet om växelvård som 
ett nödvändigt ont.  
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En ofrånkomlig situation 
Här beskrivs den första tiden angående hur de äldre erfor växelvården 
till vilken de behövde anpassa sig. Anpassningen och den nya 
situationen i livet upplevdes som svår. Från att ha befunnit sig i den 
egna miljön, inkluderande det mått av självbestämmande och den 
integritet som det egna hemmet inneburit, till att befinna sig i den 
okända vårdinstitutionella värld som det särskilda boendet innebar, 
blev omställningen krävande. De äldre måste helt enkelt anpassa sig 
till äldreboendets normer och regler och den institutionella ordningen. 
De känslor som den äldre upplever den första tiden på äldreboende 
beskrivs som ångest, osäkerhet och känslan av att vara utlämnad till en 
obekant miljö med okända regler och rutiner, samt till personalen på 
det särskilda boendet som inte kände dem sedan tidigare. Hela tiden 
fanns också en hemlängtan.  
 
Att den här perioden av den äldres liv upplevs som frustrerande och en 
situation som inte är så lätt att befinna sig i, exemplifieras med 
berättelsen om hur den äldre första gången ska gå och sätta sig vid 
matbordet vid det särskilda boendet. Den äldre personen möts då av 
aggression och dominans från andra medboende. Anledningen till 
dessa aggressioner kunde kanske vara att den nyinflyttade råkade sätta 
sig på någon annans plats vid matbordet. Sådana händelser upplevdes 
och beskrevs som obehagliga och vilka väckte obehagliga minnen. 
Tillvaron på äldreboendet upplevdes även som monotont och tråkigt, 
då det inte fanns aktiviteter ämnade för dem som vistades på boendet 
inom ramen för växelvården. I det egna hemmet däremot fanns det 
alltid något att göra men på äldreboendet beskrevs tillvaron som tom 
och innehållslös.  

Känslor av både välbefinnande och missnöje 
Efter en längre tids växelvård, beskrivs upplevelserna av äldreboendet 
och av växelvården på ett mera nyanserat och varierande sätt än dessa 
gjordes av de första intrycken och av själva beslutsprocessen till 
växelvården. De äldre har då anpassat sig till den vårdinstitutionella 
ordningen med återkommande perioder i växelvården, alternativt i det 
ordinarie hemmet. Ett visst välbefinnande hade infunnit sig i 
livssituationen.  
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En källa till upplevelsen av välbefinnande återfinns i den vårdande 
relationen som skapats mellan den äldre och vårdpersonalen inom det 
äldreboendet. Den äldre upplever personalen som sympatisk och 
vänlig, vilket handlar om att vårdpersonalen responderar på det den 
äldre uttrycker, vilket i sin tur utmynnar i ett slags ömsesidigt 
förtroende och respekt. Den äldre uppskattar också att få rå om sig 
själv och att i lugn och ro få koppla av och läsa en bok, att få titta på 
något favoritprogram i tv:n eller att själv få besluta vilka aktiviteter 
som man vill deltaga i.  
 
Den starkaste upplevelsen av välbefinnande beskrivs som den när 
anhöriga och vänner kommer på besök under vistelsen på det 
äldreboendet. Vissa besök är ofta förekommande medan andra besök 
sker mer sällan. Orsaker till de mer sällan förekommande besöken 
uppges vara att det är långt mellan äldreboendet och besökarnas 
bostad. När den äldre fick veta att den anhörige skulle komma på 
besök, uppfylldes den äldre av en stor glädje, vilket även återspeglade 
sig i hur den äldre upplevde sin tillvaro på det särskilda äldreboendet.  
 
Även om de äldre helst av allt vill bo kvar i sitt ordinarie hem hela 
tiden, uppfattades ändå perioderna av växelvård på äldreboendet som 
att det hade en positiv verkan på de perioder den äldre vistades 
hemma. Dessa positiva effekter föranleddes av att den anhörige som 
var kvar i det egna hemmet hade fått mer egen tid och möjlighet att 
vila upp sig, när den äldre vistades periodvis på äldreboendet. Detta i 
sin tur ledde till att relationen mellan dem blev bättre, vilket då 
påverkade den äldres välbefinnande positivt under vistelsen i det egna 
hemmet. Trots all hemlängtan under vistelsen på äldreboendet, hade 
den äldre stor förståelse för att det egna vårdbehovet kunde vara en 
tung arbetsbelastning för den anhöriga. En viktig aspekt för att den 
äldre skulle kunna uppleva välbefinnande på äldreboendet, var 
vetskapen om att den anhörige kände sig nöjd med sin tillvaro och att 
denne kunde leva sitt liv.  
 
Trots att den äldre hade acklimatiserat sig och upplevde ett visst 
välbefinnande under perioderna av växelvården, beskrivs även ett 
illabefinnande. Illabefinnande uttrycks som upplevelser av 
besvikelser. Den äldre blev exempelvis besviken på att perioderna på 
äldreboendet inte gav några rehabiliterande effekter.  
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På det äldreboendet gavs inte heller några kurerande behandlingar. 
Besvikelsen blev stor då förhoppningarna om de förbättrade 
framtidsutsikterna och återhämtningen som skulle underlätta 
perioderna i det ordinarie hemmet inte besannades. Besvikelser kunde 
också handla om förhoppningar om att få läkande behandlingar eller 
träning, vilket skulle kunna förbättra den fysiska förmågan.  
 
Den äldres sårbarhet och därmed illabefinnande blev tydligt märkbar 
då den äldre inte fick fatta egna beslut i vardagen. Exempelvis 
nekades den äldre att få gå ner till träningslokalen i syfte att aktivera 
sig. Detta gällde då den äldre själv tog initiativet till denna aktivitet. 
(Om den äldre kunde få ett speciellt tillstånd, exempelvis 
arbetsterapeutens ordination, gick det däremot bra att träna på egen 
hand.) Detsamma gällde också möjligheten till att få komma ut i friska 
luften. När den äldres förhoppningar om det egna fria valet till 
aktiviteter inte infriades, infann sig känslan att vara förd bakom ljuset 
och att accepterandet av växelvård som bistånd baserats på falska 
förhoppningar.  
 
En annan källa till illabefinnande var att behöva flytta från det 
äldreboende som den äldre hade kommit till först, för att sedan flyttas 
över till ett annat. Illabefinnandet hade då en direkt koppling till att 
inte känna upplevd trygghet. Detta skedde exempelvis då den äldre 
lärt känna vårdpersonalen och inordnat sig i de institutionella ramarna 
på det första särskilda boendet. Sedan spolierades trygghetskänslan 
genom att den äldre behövde bryta upp från den kända miljön, för att 
ytterligare en gång flytta till en okänd miljö.  
 
Ytterligare orsak till missnöjet var bristen på information. När den 
äldre blev tvungen att byta boende pga. omorganisation inom 
äldreboendet, fick denne endast ett brev om hur situationen såg ut fyra 
månader framåt i tiden. Ingenting sades om situationen på längre sikt. 
Det upplevdes som en frustrerande informationsbrist, att inte få veta 
något om framtiden på längre sikt än fyra månader.  
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Studie II 
Syftet med studien var dels att beskriva hur äldre personer utifrån sina 
livserfarenheter skapar identitet och mening i ett äldreboende, dels hur 
berättelser om välbefinnande på äldreboende återspeglas genom livets 
filter 
 
I studie II genomfördes intervjuer med fem äldre personer där intresset 
riktades mot hur de upplevde välbefinnandet i äldreboendet utifrån ett 
livsloppsperspektiv. Resultaten i denna studie baseras på analys av 
fem äldre personers berättelser, vilka presenteras som ett fall: Ella. 
Fokus utgår dels ifrån (i) hur den äldre skapar sin identitet och mening 
om välbefinnande som baseras på erfarenheter från livsloppet, dels 
från (ii) hur berättelser om välbefinnande in situ på äldreboendet 
reflekteras genom livets filter eller livslopp.  
 
Den äldres berättelse om välbefinnande börjar med händelser som 
skett i barndomen, fortsätter sedan med inblickar i vuxenlivet, och 
slutar med hur livet är nu i det särskilda boendet. Upplevelser av 
välbefinnande återspeglas genom ett filter av livet så som den äldre 
minns det och hon väljer och värderar olika händelser och erfarenheter 
som inträffat under livet. I resultatet redovisas detta genom tre teman; 
1) barndomsminnen som en källa till välbefinnande, 2) familj och 
arbete som en källa till välbefinnande och 3) möjligheter till 
välbefinnande i äldreboende. 

Barndomsminnen som en källa till välbefinnande 
När Ella berättar om sin tid som barn, görs detta i termer av att då fick 
barn vara barn och det fanns tid till att leka. Även om det inte fanns 
pengar, som den äldre beskriver det, hade hon en fin tid tillsammans 
med andra barn och med sin familj. I berättelsen synliggörs den 
temporala dimensionen, tiden. Den äldre placerar barndomens roliga 
upplevelser på en tidsaxel och innebörden blir tydlig vid jämförelse 
med hur hon som barn kunde ha roligt trots knapp ekonomi: ”Vi hade 
ju inte de pengarna förr som finns i dag”. Den här händelsen som Ella 
berättar, avslutas med berättarens poäng (the plot), dvs. att trots detta; 
”vi hade så trevligt ihop alla”, behöver pengar och överflöd inte vara 

nödvändigt för att skapa trevnad, utan snarare handlar det om att vara 
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fri och utan förpliktelser och måsten, i social samvaro med andra. 
Relationer, som samhörigheten med andra personer, är 
identitetsstödjande sociala resurser och bidrar till att skapa identitet 
och mening i den äldres tillvaro och då inte endast i barndomen, utan 
också i den aktuella situationen på äldreboende. I berättandet här och 
nu in situ i äldreboendet, lyfter den äldre kvinnan fram och blottlägger 
sin identitet. Det är således inte enbart en berättelse om en 
bekymmersfri tid för länge sedan som gestaltas, utan det är också ett 
exempel på hur den äldre människan bibehåller sin identitet, genom 
att erinra sig tidigare händelser i sitt liv för lyssnaren.  
 
Barndomshemmet framställs som en idealisk plats, där Ella 
framställer den egna subjektiva upplevelsen som exempelvis sin 
stolthet över fadern som var musikalisk. Hon visar det genom att 
sträcka på sig när hon berättar om fadern. Beskrivning av samhörighet 
och tillhörighet med familjen representerar kontinuitet och helhet 
vilket återspeglas i den nuvarande identitet och som delvis visas 
genom att musikintresset fortfarande håller i sig och är en källa till 
välbefinnande i nuet på äldreboendet. Även om perioden från 
barndomen tycks vara grundläggande för känslan av välbefinnande i 
nuet, beskrivs perioden när Ella själv bildade familj och livet 
mestadels bestod av arbete, som en tillvaro fylld av glädje. Familjen 
formar samvaron i livet och utgjorde en enhet, där alla hjälptes åt med 
det vardagliga arbetet. Även om livet var arbetsamt, fanns glädjen där. 
I själva verket tycks det gemensamma arbetet vara en faktor som 
genererar glädje och välbefinnande i hennes liv.  
 
När Ella berättar om denna fas i livet framträder främst två 
analysnivåer i berättelsen, dels 1) hur hon i berättelsen skapar två 
dynamiska krafter som formar den subjektiva upplevelsen av 
välbefinnande, dvs. glädjen över en positiv utveckling och riktning av 
livet, ”att det gick bra”, samtidigt som livet präglades av ett arbetsamt 
liv, ”det var fullt upp (.) å det var arbete”. Analysnivå 2) handlar om 
den grundläggande kärnan i berättelsen av vuxenlivet, att man hjälptes 
åt i familjen antyder lusten till närhet och relationer till 
familjemedlemmarna, en slags sammansmältning av sig själv och 
andra på emotionella och arbetsmässiga sätt. Denna form av intimitet 
uttrycker välbefinnande.  
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Familj och arbete en källa till välbefinnande 
Livsberättelsen fortsätter och Ella har nu kommit fram till den 
tidsepok i livet då barnen växer upp och hon får tankar på att börja 
arbeta utanför hemmet. Ella berättar om hur hon blev uppringd och 
tillfrågad om att börja arbeta som telefonist. Hon förhöll sig då först 
avvisande till erbjudandet att börja arbeta på det nybyggda sjukhus 
som öppnades 1973, ett arbete som torde ha varit lockande för många 
vid denna tid. I stället vill hon vara hemma med barnen några år till 
och först tre år senare tackar Ella ja till anställningen.  
 
När hon beskriver denna händelse i sitt liv, så ställer hon sig bredvid 
och gör vad Labov (1972) kallar extern värdering av sitt beslut genom 
uttalandet ”jag ville vara hemma med mina barn”. Detta visar att hon 

värderar sitt beslut som rättfärdigt. Beslutet att vänta några år med att 
börja arbeta och att erbjudandet om arbete stod fast, verifierar att 
beslutet var det rätta.  

Möjligheter till välbefinnande på äldreboende  
Genom bara några få meningar förflyttar Ella händelser från perioden 
då hon var hemma med sina barn och arbetet som växeltelefonist till 
tiden då hon blev pensionär och hon avslutar i nuet med: ” ja så har 

det blitt mitt liv”. Med dessa ord binder Ella ihop händelser i sitt liv 
som varit meningsfulla och som skapat glädje och välbefinnande och 
om sin egen roll i detta. År läggs till år i berättelsen och samtalet 
kommer in på vad som skänker henne glädje och känsla av 
välbefinnande i tillvaron i äldreboende. Det som betyder mest i nuet 
för välbefinnandet är besök av familjemedlemmar och vänner. Även 
om familjen står närmast, är kontakten med vänner betydelsefullt för 
välbefinnandet.  
 
Besöken av vänner från förr har stor betydelse för Ellas välbefinnande 
och när hon talar om vänskapsrelationerna säger hon ”att jag är som 

jag är i alla fall”. Med detta uttalande gör hon en sammanfattning av 
sig själv och som uttrycker hennes förståelse av kontinuitet i sin egen 
identitet, trots åldrandet och hennes förutsättningar och villkor in situ i 
äldreboende.  
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Därefter fortsätter beskrivningen av tiden eller den temporala 
dimensionen från förr jämfört med nu och betydelsen av att vännernas 
besök; att ”de inte glömmer bort mig”. Samtalen med vännerna 
beskrivs som att med dem kan hon tala om aktuella händelser och om 
gamla tider vilket upplevs som betydelsefullt. Genom 
vänskapsrelationerna och samtalen med vännerna blir Ellas existens 
bekräftad både så som den person hon varit förr men även som den 
hon är idag. All denna identitetskonstruktion synliggör och bekräftar 
den äldres existens och bevarandet av hennes identitet. Utöver besök 
av familjemedlemmar och vänner fylls dagen av olika aktiviteter, till 
skillnad mot livet tidigare, då familj och arbete med dess innehåll 
fyllde dagarna.  
 
Ella berättar att det i det särskilda boendet finns aktiviteter att ta del i 
nästan dagligen. Aktiviteterna kan bestå av musik, tidningsläsning, 
bingo, frågesport eller gymnastik. I beskrivningen av aktiviteter som 
finns i äldreboendet framträder den institutionella ordningen och dess 
rutiner, då dessa aktiviteter är ordnade av några andra än av dem som 
bor där. Det är således personalen som ordnar och erbjuder henne 
dessa aktiviteter. Detta å sin sida innebär att det är personalen som är 
aktiv och Ella är en passiv konsument.  

Avhandlingens resultat 

Resultaten baseras på den övergripande analys som gjorts av de två 
studier som ingår i denna avhandling. Detta analysförfarande har 
inneburit att ett raster av välbefinnandeaspekter har lagts över de båda 
studierna, för att därigenom finna vad välbefinnande innebär för den 
äldre personen och hur de upplevda erfarenheterna framställs. 
Resultatet av detta analysförfarande redovisas genom olika 
beskrivningar av välbefinnandet och de kvalitativa värden som 
välbefinnandet ger i de äldres beskrivningar. På det viset kan 
avhandlingen bidra till förståelsen för vad som möjliggör 
välbefinnande för den äldre personen inom vårdande relationer och 
interaktioner, samt för hur vårdandet och omsorgen vid äldreboende 
kan stödja välbefinnandet hos de vid institutionen boende äldre 
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personerna. Det övergripande syftet för avhandlingen var att utforska, 
förstå och beskriva äldre människors upplevelser och erfarenheter av 
välbefinnande utifrån berättelser, berättade in situ i äldreboende för 
äldre. De forskningsfrågor som låg till grund för avhandlingens syfte 
var:  

- Vilka är de upplevda erfarenheter av välbefinnande som den 
äldre personen kan berätta om utifrån att hon/han lever och bor 
i ett äldreboende?  

- Vad innebär välbefinnande för den äldre personen och hur 
yttrar det sig, det vill säga, vad innebär det för den äldre 
personen att uppleva välbefinnande i ett äldreboende?  

- Vad är det i vårdandet som stödjer äldre människors 
välbefinnande i äldreboende?  

Kvalitativa värden i välbefinnandet  
 
Kvalitativa värden i välbefinnandet kan utifrån de upplevda 
erfarenheter som de äldre framställer i denna avhandling, beskrivas 
som (i) att få behålla sin autonomi genom självbestämmande och 
deltagande i vardagslivets beslut oavsett boende, (ii) kontinuitet i den 
egna identiteten, (iii) och att få vara individuell tillsammans med 
andra, dvs. att de äldre personer som bor inom ett äldreboende 
konstruerar sin egen identitet här och nu på plats inom ramen för 
äldreboendet. Denna identitetsupplevelse är dock baserat på livets 
individuella upplevelser (livloppsperspektivet) av identiteten och med 
relationer med andra människor, där relationer med närstående är 
relationens innersta kärna men även av vikt för de vårdande 
relationerna.  

Att få behålla sin autonomi 
Den första kontakten med äldreboende beskrivs i delstudie I, då den 
äldre beviljas växelvård som bistånd och för första gången träder in i 
den nya okända miljö som äldreboende innebär för den äldre. I det 
skedet i livet uppfylls den äldre av känslor av illabefinnande, eftersom 
hans/hennes självbestämmande och även delaktighet är satt ur spel. 
Sett utifrån ett välbefinnandeperspektiv blir den äldres existentiella 
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välbefinnandeupplevelse redan här åsidosatt. När den äldres autonomi 
inte beaktas, innebär det att den äldres självuppfattning eller självbild 
som autonom individ påverkas. Personalens brist på stöd för denna, 
blir kännbar om den äldre som person fråntas egna beslut. Redan här 
ses den äldres frustation över att inte få stöd för den subjektiva 
verkligheten från den sociala verkligheten (personalen) angående den 
egna autonomin. Den egna självständigheten och 
självbestämmanderätten är således en kvalitativ standard i 
välbefinnandet, som tycks vara betydelsefullt och framgår i 
berättelserna. När den äldre har bott på äldreboende en längre tid 
upplever den äldre att vårdpersonalen responderar och tar större 
hänsyn till den äldres autonomi än vad som skedde vid första mötet. 

Kontinuitet i den egna identiteten 
Kontinuiteten i den äldres självidentitet sätts delvis ur spel vid flytt till 
äldreboende. En människas identitet är inte bara vem hon är, utan det 
handlar även om den sociala kontext som den äldre identifierar sig 
med, både av sig själv och genom andra (Eriksson & Eriksson, 1998). 
Beslutet att den äldre måste lämna sitt hem, även om det är periodvis, 
är ett viktigt beslut för den äldre. Det handlar om att omvärdera sitt liv 
och identifiera sig med en ny roll (Briggs, 2003; Hendricks, 2013) 
(som patient/brukare/kund) och att befinna sig bland andra okända 
människor i denna nya roll, samt med vårdinstitutionen som sådan.  
 
När äldre har varit på växelvård en tid beskrivs deras upplevelser av 
välbefinnande mer nyanserat än från den första tiden inom 
växelvården. De äldre börjar uppleva positiva aspekter i sin 
livssituation, och till och med välbefinnande, trots vistelsen inom 
växelvården. Frågan som dock kan ställas här handlar om anpassning 
till den institutionella rollen och därmed en sänkning av den egna 
upplevelsen av sin identitet, så som den definierades före flytten till 
det särskilda boendet. Dessa positiva upplevelser kan liknas vid de 
upplevelser som de äldre i studie II, vilka bor permanent på 
äldreboende, berättar om. Det handlar om upplevelser av 
välbefinnande relaterat dels till att kunna definiera sig själv och andra 
i ett större sammanhang, dels om känslor av kontinuitet och 
sammanhang.  
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Att få vara individuell tillsammans med andra 
Samhörighet med andra och relationer med viktiga personer under 
olika skeden i livet ger känslor av välbefinnande, existentiell trygghet 
och unicitet. Det handlar om att vara tillsammans och njuta av 
gemenskap med andra människor och att få ha kontinuitet i sin 
självidentitet. I gemenskap med nära anhöriga och vänner beaktas den 
äldres unicitet på ett naturligt sätt, eftersom det är det unika hos just 
den personen som gör att relationen har skapats och gemenskapen 
berikats. Däremot i den vårdande relationen möter den äldre initialt 
okända personer i en okänd miljö medan vårdpersonalen är i välkänd 
miljö och möter en äldre person, en i raden av många äldre de mött. 
Den äldres unicitet är okänd för vårdpersonalen, vilket innebär att om 
en god vårdande relation skall skapas måste vårdpersonalen nalkas 
den äldre med en viss försiktighet, i syfte att lära känna den äldre 
bättre. Genom att personalen är lyhörd och kommunicerar via en 
öppen dialog samt responderar på den äldres önskningar, åsikter och 
behov, skapas en god vårdande relation, som främjar att den äldre kan 
uppleva ett välbefinnande inom äldreboende.  
 
Att få vara individuell tillsammans med andra kan beskrivas som 
socialitet, vilket visar på vikten av att behålla sociala nätverk där 
relationer med närstående är relationens innersta kärna men även 
socialitet i den bemärkelsen som innebär den vårdande relationens 
kärna. Välbefinnandet återfinns även i den individuella 
självförnyelsen, något som sker i samspel med andra människor och 
innebär att välbefinnande återfinns inte bara i själva händelsen som 
den äldre berättar om, utan även kan relateras till socialiteten med 
andra människor och i samspel med miljö och samhälle. Således är 
välbefinnande därför inte något som bara existerar, utan något som 
också skapas i sociala situationer med anhöriga, nära vänner och med 
vårdpersonalen som den äldre personen interagerar med dagligen på 
äldreboende. 
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Diskussion 

I denna avslutande del av avhandlingen diskuteras analysen i relation 
till substantiella, teoretiska, praktiska överväganden och avslutas med 
metodologiska reflektioner. 
 

Substantiella överväganden 
Substantiellt bidrar avhandlingen med kunskaper om och förståelse för 
välbefinnande dels utifrån sociala relationers och interaktioners 
betydelse i omvårdnadens mikronivå, dels utifrån de kvalitativa 
värden i välbefinnandet på den individuella nivån för den äldre 
människan som lever i äldreboende. Detta gäller oavsett boende, 
permanent- eller korttidsboende. Resultatet är av särskild betydelse då 
det särskilda äldreboendet utgör både ett hem för den äldre och ett 
vårdboende. De kvalitativa värden som de äldre beskriver i 
välbefinnande är (i) att få behålla sin autonomi genom 
självbestämmande och deltagande i vardagslivets beslut, (ii) att 
uppleva kontinuitet i sin identitet och (iii) att få vara individuell 
tillsammans med andra. Som framgår handlar detta välbefinnande om 
upplevelser av autonomi och egenmakt å ena sidan och om kontinuitet 
i den egna identiteten i samspel med andra människor å den andra. Att 
vara en autonom person är således ett kvalitativt värde på 
välbefinnande, oavsett om den äldre har förmåga till att fatta egna 
beslut eller inte. Tidigare studier visar att aspekter på autonomi och 
egenmakt är starkt kopplat till hemmets betydelse för välbefinnandet 
(Giddens, 1984; Hauge & Heggen, 2008; Hellberg et al., 2011). 
Därför krävs det att den äldre personen ser sitt boende inom 
äldreboende som sitt hem, för att välbefinnandet skall infinna sig hos 
densamme. (Heidegger, 1927/2004, 1978). Detta kvalitativa värde i 
välbefinnandet, att få behålla sin autonomi, kan refereras till det 
sammanhang som den äldre personen finns inom, nämligen inom 
ramen för det institutionella särskilda äldreboendet (Eriksson-
Zetterquist, 2009; Goffman, 2004).  
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Äldreboende skiljer sig från det ordinära boendet, där den äldre 
troligen upplevde mer känslor av egenmakt och autonomi, än på 
äldreboende, där den äldres identitet är hotad. Detta synliggörs när den 
äldre fått beviljat bistånd om att vara på äldreboende periodvis, så 
kallad växelvård. Den äldre personen kommer då från sitt ordinarie 
boende, där hon är van att vara en autonom person med egenmakt, till 
institutionen äldreboende med dess normer och regler. Här är äldres 
upplevelser av välbefinnande starkt kopplat till aspekter av autonomi, 
egenmakt och till vårdinstitutionens möjlighet att ge den äldre vård 
och omsorg. Emellertid är de äldres erfarenheter kopplade till brist på 
autonomi, vilka i denna avhandling förstås som illabefinnande. Det 
vill säga när den äldres autonomi inte har beaktats i omvårdnaden 
inom ramen för boendet. Detta framkom särskilt i studie I, då de äldre 
fick sin autonomi åsidosatt genom paternalistiska handlingar i möten 
med biståndshandläggare och vårdare.  
 
Enligt Lantz, (1991), Tranöy, (1993), Beauchap och Childress, (2001) 
ger ett paternalistiskt handlande signaler, som kan uppfattas av andra 
som att ett sådant beteende är tillåtet mot äldre personer, vilket 
givetvis står helt i kontrast mot vad äldre i denna avhandling menar att 
välbefinnande innebär för dem. Paternalistiskt handlande står också i 
kontrast med den nationella värdegrund för äldre vilken skall råda 
inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2012c). Dessbättre visar 
avhandlingens resultat också att den äldres autonomi i vissa 
situationer har beaktats. Detta visade sig exempelvis genom att den 
äldre fått sina önskningar uppfyllda, t.ex. att i lugn och ro få läsa en 
bok eller se på ett intressant TV program. Hemmets positiva betydelse 
för välbefinnandet så som det framgår av Heideggers 
existensfilosofiska begrepp (Heidegger, 1927/2004, 1978), tycks 
utifrån denna avhandling variera mellan de olika boendeformerna. Vid 
permanent äldreboende beaktas denna aspekt på välbefinnandet mer 
än vid korttidsboendet (växelvård), enligt vad som framkom i de 
äldres framställningar.  
 
Ett annat kvalitativt värde på välbefinnande var den äldres önskan om 
att uppleva kontinuitet i sin identitet och att få vara individuell 
tillsammans med andra. Att den äldre får behålla men även får 
möjlighet att utveckla sin identitet, sätter ljuset på betydelsen av den 
interaktion som sker mellan vårdaren och den äldre. Jag-känslan hos 
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den enskilde är beroende av andra, genom dess relation till att jag-
känsla uppstår i interaktion med andra (Biggs, 2001, 2003; Henricks, 
2013). Särskilt viktigt är denna interaktion för den äldre, då denne inte 
har samma handlingsförmåga som yngre personer. De äldre i denna 
avhandling beskriver sina möjligheter att uppleva kontinuitet i sin 
identitet i mötet med anhöriga och nära vänner, vilka känner till den 
äldres livshistoria från förr fram till nu (Jeppsson Grassman & Hydén, 
2005; Tornstam, 2011; Öberg, 1997). Dessa kunskaper bejakar inte 
bara den äldres identitet i den aktuella situationen, utan även så som 
den äldre var förr. Att stödja den äldres identitet genom att stödja 
dennes socialitet är att stödja kontinuiteten i identiteten. Dock visade 
det sig att det inte var något som per automatik upplevdes av de äldre 
på äldreboende.  
 
Detta resultat angående stödjandet är intressant. Frågan som här kan 
ställas är varför denna aspekt i den vårdvetenskapliga människobilden 
(Eriksson, 2001) inte uttrycks i den praktiska omvårdnaden vid 
korttidsboendet? Lika mycket fokus i vårdandet skulle, om den 
vårdvetenskapliga människobilden utövades, gälla såväl det 
kroppsliga som det andliga som själsliga omvårdnadsbehov. Istället 
framgick av de äldres berättelser att de upplevde illabefinnande på 
grund av att de inte fick ge uttryck för sina psykologiska behov, så 
som behov av autonomi, deltagandebehov och behovet av att känna 
sig bli lyssnade till. Alla dessa behov handlar om att få känna sig 
uppmärksammad som individ.  
 
Att låta den äldre berätta om sitt levda liv ger den äldre möjligheten 
att inte bara ha kontinuitet i sin identitet, utan också att utveckla 
densamma (Robertsson, 2012; Riessman, 2008). Det som den äldre 
berättar om är utvalda händelser som varit meningsfulla för den äldre 
men som även möjliggör för den äldre att i själva berättandet uppleva 
ett välbefinnande. Genom berättelserna uppnås den nihilistiska 
självskapande livsförståelsen (Lögstrup (1956/1994), vilken torde vara 
viktig de sista åren i livet. 
 
Som framgår är relationer ett viktigt kvalitativt värde på 
välbefinnande. Att vidmakthålla äldres relationer till nära anhöriga, till 
vänner och till personalen, är således i princip en av de viktigaste 
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kvalitativa värdena på välbefinnande som kan uppnås. Denna insikt 
kan användas i omvårdnaden för att stödja den äldres identitet.  
Ett sådant stöd i omvårdnaden kan alltså möjliggöra en utveckling och 
ett nyskapande av den äldres specifika identitet, även då den äldre 
besitter liten egen förmåga till aktivitet och egen handlingskraft. Den 
funktion dessa nära relationer har, är att de påverkar den äldres 
välbefinnande i positiv riktning och att de stödjer den äldres identitet. 
Denna avhandling bidrar med kunskaper om hur exempelvis 
självuttryck och kontakt med den egna identiteten kan utvecklas inom 
den praktiska omvårdnaden av de äldre, för att ge hjälp till att öka 
deras känsla av välbefinnande under den sista tiden i livet, då såväl 
fysiska som psykiska förmågor har förändrats.  

Teoretiska överväganden 
Teoretiskt bidrar avhandlingen med kunskaper om det 
vårdvetenskapliga perspektivet på välbefinnande som har sin grund i 
äldres upplevda erfarenheter inom ramen för den narrativa ansatsen. 
Avhandlingen har med hjälp av denna ansats och de teoretiska 
begreppen kunnat mejsla fram ett vårdvetenskapligt fenomen i 
teoretiska termer och kan därmed bidra till att konkretisera kvalitativa 
värden på välbefinnande hos den äldre. Välbefinnandet har med andra 
ord objektifierats som ett kvalitativt värde för något som är gott för en 
person (good for a person) (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2001). Dessa kunskaper kan på ett mer generellt plan användas i det 
vårdvetenskapliga och teoretiska samtalet för att utveckla vårdandet 
och även belysa hur vårdhandlingar får konsekvenser för äldre 
människors välbefinnande i äldreboende. Välbefinnande handlar då i 
sammanhanget om ”äldreboende”, och om att vid äldreboendet ge 

möjligheter till egenmakt och stöd till den egna jag-känslan hos de 
äldre.  
 
Begreppet välbefinnande som sådant, är direkt kopplat till sociala 
situationer och samtalsmöten med vårdare och den äldre. 
Välbefinnandet ses här som en dynamisk kategori. Avhandlingen ger 
därmed en bredare innebörd av välbefinnandet hos den äldre 
personen, än enbart upplevelser av hälsa. Avhandlingens teoretiska 
kunskapsbidrag till den vårdvetenskapliga omvårdnadsforskningen 
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om äldres välbefinnande under den sista tiden i livet och bekräftar 
därmed sociala relationers och interaktioners betydelse.  
Studiens kunskapsbidrag namnges här som interaktionistisk 
vårdvetenskap vilket ger insikter i komplexiteten i 
välbefinnandeupplevelser inom äldreboendet som producerats 
interaktivt och situerat (in situ). Utifrån denna diskussion kan data om 
kvalitativa värden på välbefinnande sammanfattas i följande tabell 1 
utifrån denna studie: 
 
Tabell 1: Dataorganisation 

Välbefinnande Livet på äldrebonde permanent och korttidsboende 
Kvalitativa 
värden 

Upplevelse av 
autonomi 

Upplevelse av 
kontinuitet i 
identiteten 

Upplevelse av 
att vara 
individuell 
med andra 

Innehåll Att bli lyssnad 
på 
 
Att bli 
informerad  
 
Att få delta  
 
Att själv få 
bestämma i 
vardagslivets 
beslut 
 
Att vara 
existentiell fri 
 

Att få prata om 
minnen 
 
Att få besök av 
anhöriga 
 
Att få besök av 
vänner 
 
Att samtala med 
personalen 
 
Att få fortsätta 
utveckla egna 
intressen  
 
Att bli beaktat 
utifrån livslopps-
perspektivet 

Att få behålla 
sin unicitet som 
individ men 
även i 
interaktioner 
med andra 
 
Att få åtnjuta 
samhörighet 
med andra 
 
Att få vara 
social 
 
Att få chans till 
självförnyelse 
inom 
äldreboendets 
interaktioner 
och relationer 
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Praktiska överväganden 
Praktiskt bidrar avhandlingen med kunskaper om hur äldres 
välbefinnande kan stödjas i vårdandet och inom ramen för 
äldreboendet, både som ett hem och en vårdinstitution. Stödet handlar 
då om att överföra avhandlingens teoretiska kunskapsbidrag till 
praktiskt vårdhandlande, genom att stödja den äldres autonomi och 
kontinuitet i identiteten. Detta kan göras genom att den äldre får 
möjligheter till delaktighet i beslut, möjligheter till sociala kontakter 
och att vara social i samvaro med andra, samt att bli lyssnad till 
(presence) (Hellström Muhli & Delbene, 2013). När det gäller 
praktiska överväganden inom ramen för äldreboendets vårdpolicy, 
bidrar avhandlingens resultat till kunskaper om att ta hänsyn till och 
efterfråga den äldres perspektiv och upplevda erfarenheter på 
välbefinnande. Detta kan göras genom att uppmuntra äldre att prata 
om sitt välbefinnande. Vårdares roll i detta sammanhang blir då att i 
denna interaktion, lyssna väl och inte endast ställa frågor.  
 
Studiens teoretiska kunskapsbidrag ska dock ses på en överordnad 
nivå i förhållande till den praktiska omvårdnaden – och något som inte 
är bundet till en bestämd praktisk omvårdnadssituation. Här handlar 
det i stället om att i den praktiska omvårdnaden finna nya vägar eller 
att skapa sig en överblick över vad och hur äldres välbefinnande kan 
stödjas i praktiska omvårdnadshandlingar. Detta kan åstadkommas 
genom att vara närvarande i meningen som beskrivs i tidigare 
forskning (Hellström Muhli & Delbene, 2013) och genom att vara 
mottagligt uppmärksam (receptiv attention) på den äldre. 
 
Som synes av denna studie, är det emellertid angeläget att lyfta vissa 
resultat som synnerligen viktiga för den äldre personens 
välbefinnande, så som att ha möjlighet att ta egna beslut. Frågan som 
då kan ställas är hur kan då den äldre stödjas i detta? Andersson et al. 
(2009) fann en aspekt i detta sammanhang, nämligen att den äldre som 
flyttar till ett äldreboende oftast inte hade möjligheten att besöka 
boendet innan inflyttning. Detta stämmer med de upplevelser de äldre 
som förekommer i denna avhandling haft; de upplevde sig utlämnade 
till en helt obekant miljö, där de inte kände varken andra boende eller 
vårdpersonal. Önskescenariot vore därför, att den äldre fick möjlighet 
till att ta eget beslut. Detta skulle kunna göras genom att den äldre blir 
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introducerad i det särskilda äldreboendet där hon/han kan få sin 
kommande bostad. Ett besök på boendet tillsammans med anhöriga 
för att få se både sitt rum och andra utrymmen som finns inom 
äldreboendet, samt att träffa vårdpersonalen, är ett minsta krav, sett 
utifrån resultatet i denna avhandling. Det finns naturligtvis äldre som 
får denna möjlighet att besöka äldreboendet innan inflyttningen men 
dessa är långt ifrån alla. När den äldre får besöka boendet innan 
inflyttning blir inflyttningen mindre traumatisk och möjlighet till 
självbestämmande eller delaktighet kan synliggöras. Detta har 
uppmärksammats i tidigare studier (Andersson et al., 2009; Sviden et 
al., 2002), likväl som i denna avhandling.  
 
Det är traumatiskt i sig att på ålderns höst stå inför en livsförändring 
(Hendricks, 2013), som den att flytta in på ett äldreboende, då det 
innebär en mer eller mindre påtvingad roll att umgås med andra 
personer som inte är självvald.  Därtill är det med stor sannolikhet så, 
att den äldre personen som flyttar in i ett äldreboende även slutar sina 
dagar där (Jakobsson, Johansson, Persson & Gaston Johansson, 2006). 
Det innebär således, att de sista åren som den äldre personen upplever 
är dem som levs inom äldreboendet. Det torde därför vara av största 
vikt att den äldre personen ges möjlighet att kröna sitt liv med år 
fyllda av meningsfullhet och upplevelser av välbefinnande.  
 
I denna avhandling berättar äldre personer om möjligheten till 
upplevelser av välbefinnande men för att uppnå detta måste de äldre 
inordna sig i de rutiner och regler som finns på äldreboende. I sig är 
detta inte okänt. Nordhus (2004) menar att det hör till det 
psykologiska åldrandet att anpassa sig till krav från omgivningen, 
vilket innebär att det påverkar den äldre personers förmåga att hantera 
sin vardag. Det bör vara dags att ändra på detta, genom att ge den 
äldre personen mandat att vara delaktig och medbestämmande i 
utformandet av sitt eget boende på det äldreboendet.  
 
Inom den praktiska omvårdnaden kan identitetsstödjande åtgärder ge 
den äldre ökat välbefinnande genom exempelvis att dels stödja den 
äldres socialitet - den äldre får möjligheter till att träffa sina nära 
anhöriga och sina nära vänner - dels att stödja genom att 
uppmärksamma den äldre som person. Den äldre bör få stöd att 
bibehålla och att utveckla nära relationer vilka är identitetsstödjande 
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åtgärder. Anhöriga och vänner intar en central plats hos den äldre 
personen och är de relationer som betyder mest för den äldre; de utgör 
den äldres nätverk och innersta kärna (Tornstam, 2011). Även om de 
nära relationerna med anhöriga och vänner är den äldres sociala 
nätverks innersta kärna, kan äldres välbefinnande även konstrueras 
och stödjas i den vårdande relationen. Resultatet i denna avhandling 
visar att den äldre personens identitetsupplevelse är starkt relaterat till 
de relationer som uppstår mellan den äldre och vårdpersonalen. Att 
som personal vara uppmärksam på den äldre handlar om ett 
förhållningssätt i vårdandet, där fokus förväntas vara mottaglig 
uppmärksamhet på den äldre, vilket också tidigare forskning visar 
(Hellström Muhli & Delbene, 2013). Detta är ett betydelsefullt 
kvalitativt värde på välbefinnande enligt de äldres berättelser.  
 
Ett annat intressant resultat i denna avhandling och som därför bör 
lyftas fram, är att upplevelserna som de äldre berättar om gällande 
livet nu, in situ på äldreboende, inte är några avskilda upplevelser som 
bara härrör från den sista tiden i livet. Istället handlar det om en 
långdragen process, där det levda livets alla händelser läggs samman 
och blir transparanta genom den äldres berättelser om vad 
välbefinnande är nu, när den äldre bor i äldreboende. Dessa 
individuella berättelser kan därför ligga till grund för den omvårdnad 
som ges inom äldreboende, då de speglar den äldres livsvärld och 
erfarenheter relaterat till den äldres livslopp (Elder & Giele, 2009; 
Jeppsson Grassman & Hydén, 2005; Tornstam, 2011; Öberg, 1997). 
Sker vårdandet utifrån en livsvärldsledd omvårdnad (Dahlberg, Todres 
& Galvi, 2009; Dahlberg & Segersten, 2010), stödjer det den äldres 
välbefinnande i form av att kunna bibehålla kontinuitet i identiteten. 
Viktigt i detta sammanhang är att peka på att den äldre i äldreboende 
oavsett dennes fysiska kapacitet och omvårdnadsbehov, är både 
individuell och universell i meningen att vara i behov av stöd för sin 
identitet och att känna kontinuitet i den samma, precis på samma sätt 
som yngre människor. Hög ålder är således inte en begränsande aspekt 
för detta behov. 



73 
 

Metodologiska reflektioner  
Metodologiska reflektioner som kan göras gäller de metodval som 
tagits med i denna avhandling. Den narrativa metodologiska ansats 
som valdes, visade sig vara ett lämpligt val för att förstå vad 
välbefinnandet innebär på den individuella nivån, inom det särskilda 
äldreboendets kontext. I denna ansats av analys framträder inte endast 
berättelsernas innehåll som sådana, utan också genom olika nivåer 
som visar hur människor kommunicerar identiteter och roller som de 
antar.  
 
När det gäller tillförlitlighet och pålitlighet i kvalitativa studier, avses 
bl.a. hur noggrant forskaren har beskrivit forskningsprocessen, för att 
möjliggöra för läsaren att bedöma studiens kvalitet (Cresswell, 2007, 
Lincon & Guba, 1985). Forskningsprocessen har synliggjorts i 
avhandlingen genom en noggrann beskrivning av hur datainsamling 
och analysförfarande har gått till steg för steg, med syftet att 
tillförlitlighet och pålitlighet skulle kunna bedömas.  
 
En aspekt som ökar en studies tillförlitlighet är om urvalet av 
informanter är representativt. Informanterna i denna avhandling bodde 
alla på särskilt äldreboende, periodvis eller permanent, vilket innebär 
att det är just dessa människor som kan berätta om sina egna 
erfarenheter om välbefinnande, kopplat till boendeformen särskilt 
boende för äldre. Att informanterna var kvinnor till övervägande del 
kan förklaras med att av dem som bor på särskilt boende är 
majoriteten kvinnor (Socialstyrelsen, 2012 b). Däremot är det troligt 
att det kunde blivit ett annat resultat om könsfördelningen hade varit 
mer jämn mellan kvinnor och män. 
 
Insamling av data är ytterligare en aspekt som bidrar till 
tillförlitligheten i en avhandling. I denna avhandling har insamling av 
data skett genom intervjuer. Varje intervju är unik i sig och den 
narrativa metoden tillåter ett berättande som vidgar förståelsen för 
berättarens livsvärld och dennes erfarenheter och som kan ha en viss 
struktur som inte alltid är kronologisk. I denna studie framställs detta 
dock kronologiskt, men ger ändå berättaren frihet att återge berättelser 
i berättandet (Jepsson Grassman & Hyden, 2005; Reissmann, 2008). 
Således en utmärkt metod som ger den äldre både frihet och möjlighet 
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att få berätta om händelser reflekterade utifrån livsloppsperspektivet 
och med den äldres livsvärld som grund. Genom att låta den äldre 
personen berätta i lugn och ro, gavs utrymme till den äldre att själv 
kunna välja vad hon eller han ville berätta.  
 
När det gäller insamling av data måste även reflexivitet nämnas, vilket 
är en viktig aspekt för trovärdigheten i kvalitativ forskning. Med 
reflexivitet menas att författaren reflekterar över sin roll i 
forskningsprocessen (Fontana, 2004; Jootun, McGhee & Marland, 
2009). Att som forskare ha kunskap om det problematiska med den 
egna förförståelsen är nödvändigt för att kunna genomföra 
vetenskapliga studier. Det innebär att ha en kritisk hållning till den 
egna förförståelsen, samt att inta en öppenhet för att förförståelsen kan 
påverka både datainsamlande, analys och tolkning såväl medvetet som 
omedvetet. Inom förförståelsens ramar återfinns även 
intersubjektiviteten. Dahlberg, Drew och Nyström (2001) menar, att 
genom intersubjektiviteten förstår vi andra genom oss själva. Men i ett 
forskningssammanhang kan detta utgöra ett problem. I denna 
avhandling har därför gjorts försök att begränsa den negativa inverkan 
som förförståelsen kan ha inneburit, genom att vara öppen inför 
problemområdet. Det går inte att komma ifrån att en människa tolkar 
sina upplevelser genom ett filter av den egna livserfarenheten och som 
i analysen utgör den egna förståelsehorisonten. Detta är inte unikt för 
den enskilda forskaren, utan är universellt för alla människor; det vill 
säga att en människas förståelsebakgrund är begränsad av just dennes 
historia, kultur och tradition (Gadamer, 1995). Därför var det viktigt 
att ta de teoretiska och metodologiska principerna till hjälp i 
forskningsprocessen. 
 
I studie I var syftet formulerat på så sätt, att den äldre kunde ge en 
bredare beskrivning av sina upplevelser och erfarenheter av särskilt 
äldreboende och indirekt kunde därför beskrivningar av kvalitativa 
värden på välbefinnande sökas. Det insamlade datamaterialet 
analyserades genom en innehållsanalys, där upplevelser av både 
välbefinnande och illabefinnande återfanns, vilket visade sig bli 
fruktbart för resultatet i denna avhandling. I studie II förfinades syftet 
och inriktades därmed på välbefinnandets faktorer. Analysen som 
använts i denna studie var en dialogisk performativ analys. Den här 
strategin, att gå från ett bredare till ett mer inriktad syfte, samt att 
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använda analysmetoderna i nämnd ordning, var ett bra val då 
innehållsanalysen blev som en baskunskap i forskningsprocessen för 
att sedan gå vidare till en mer avancerad analysmetod som den 
gällande dialogiska performativa analysen. Den förstnämnda 
analysmetoden bryter ner texterna till minde meningsenheter som 
kategoriseras i olika nivåer och som beskriver vad som upplevs i 
berättelserna. I det analysförfarandet måste uppmärksamheten 
fokusera på helheten i berättelsen, trots att analysen sker av kortare 
meningsenheter.  
 
Den narrativa metoden, här som dialogisk performativ analys, visar 
dialogen mellan intervjuaren och berättaren och den interaktion som 
äger rum i sammanhanget, där större utdrag ur berättelsen återges i 
resultatet. I den metoden är det särskilt viktigt att transkriptionen görs 
synligt på både vad- och hur-aspekten, så att utdraget ur berättelsen 
återges så korrekt som möjligt, alltså så som det uttrycks i samtalet. 
Metoden ställer större krav på teoretiska kunskaper om metoden i sig, 
som hur transkriptionen skall utföras för att understryka hur och vad 
som sägs i berättelserna, vilket även innefattar kunskap om diskurser. 
Samtidigt ger metoden tillåtelse att framställa autentiskt material, 
såsom kunskaper från äldres levda erfarenheter, analyserade på 
mikronivå och presenterade som ett fall. Ett annat teoretiskt krav när 
det gäller hur själva analysförfarandet genomförs, innefattar att ha 
kunskap om olika teorier, vilka kan appliceras på de analyserade 
texterna som visas i de utvalda textextrakt som resultatet består av. 
Det här analysförfarandet påvisar hur kunskap kan erhållas om 
upplevda erfarenheter av välbefinnande genom användandet av teorier 
som redskap i analysprocessen. Således var valet att använda en 
kvalitativ ansats i denna avhandling ett optimalt sätt att studera 
välbefinnande, i syfte att få svar på avhandlingens forskningsfrågor 
om vad och hur den äldre personen upplever att välbefinnande innebär 
för den äldre.  
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Slutsats 
 Den nya kunskap som framkommit i denna avhandling är att 
välbefinnandet kan konkretiseras som ett kvalitativt värde på vad 
välbefinnande är för den äldre personen och därmed hur 
välbefinnande kan stödjas i vårdandet. Det handlar om upplevelse av 
autonomi, vilket följaktligen innebär att i omvårdnaden stödja den 
äldres identitet och att ge möjligheter för den äldre personen att även 
fortsättningsvis i äldreboendet kunna utveckla identiteten. Ett annat 
kvalitativt värde på välbefinnande är att få möjligheten att uppleva 
kontinuitet i sin identitet, vilket kan stödjas genom att den äldre ges 
möjlighet att leva i ett socialt samspel med andra; ett samspel där 
responsivitet är mer närvarande än responslöshet, vilket bidrar till att 
stödja den äldres självbestämmande och upplevelse av att må väl. 
Dessa enkla men ändå viktiga aspekter på interaktioner i omvårdnaden 
främjar den äldres välbefinnande och stödjer bibehållandet av 
autonomi och kontinuitet i identiteten. Dessutom krävs det inte att 
stora resurser tillförs omvårdnaden vid det särskilda äldreboendet, 
utan det handlar snarare om en förändrad inställning till den äldre 
människan och till hur omvårdnaden skall utformas. 
 
En slutsats som kan dras är att välbefinnande enligt de äldres upplevda 
erfarenheter relaterat till de kvalitativa värden för välbefinnandet som 
framkommit i denna studie, visar att den äldre blir mycket beroende 
av andra människor för att kunna uppleva välbefinnande. Detta, då 
den äldre kan ha en svag egen aktivitet och hälsa och sakna egen 
handlingskraft. Den äldres beroende av vårdpersonalen gör relationers 
och interaktioners betydelse i omvårdnaden och i 
omvårdnadshandlingar än mer betydelsefull för äldre människor. 
Detta i sin tur ställer krav på ökade kunskaper hos vårdare om 
vårdandets interaktiva betydelse, dvs. hur människor står i ett 
dynamiskt förhållande till sin omgivning både fysiologiskt och 
psykologiskt, så även äldre trots svag egen aktivitet och hälsa. Även 
om den äldres kropp och förmåga är svag, utgör personerna ett 
existentiellt villkor och har sin roll i skapandet av välbefinnande i 
interaktion med andra. Välbefinnande kan därför stödjas i vårdandet 
genom social och emotionell stimulans. Intressant för vidare studier är 
då hur detta konkret kan göras. Dessa kunskaper har också betydelse 
för omvårdnadens makronivå, för att stödja omvårdnadens 
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organisering och hur den grundas i vårdvetenskaplig kunskap. Det är 
inom det förstnämnda kunskapsfältet som föreliggande avhandling 
avser att bidra med kunskaper och förståelse om ett fenomen som 
tidigare är bristfälligt studerat och underteoretiserat. 

Praktiska implikationer och utmaningar 
Avhandlingens resultat är inte enbart av akademiskt intresse utan är 
också av praktiskt intresse, eftersom det kastar ljus över det praktiska 
vårdandet och omvårdnaden samt hur denna praktiska omvårdnad kan 
utvecklas i interaktion med den äldre. Intressant är också att se 
resultatet på makro-nivå, som i organisationen av omvårdnaden i det 
särskilda äldreboendet. Idag tas rationella beslut där den äldres 
funktionsförmåga står i fokus för den biståndsbedömning, som i sin 
tur kan leda till en plats i ett äldreboende. Det vore kanske befogat att 
det redan här gjordes en struktur som synliggör hur den äldres 
välbefinnande skall kunna bibehållas eller stödjas på äldreboendet. 
Samtalet som utspelas då biståndsbeslut skall tas, kunde då följas upp 
med flera kontinuerliga samtal med den äldre om dennes funderingar 
och farhågor när det gäller flytten till äldreboende. Vid samtalen 
skulle fokus kunna läggas på den äldre personens unicitet, behov och 
önskningar. Information om det särskilda boendets struktur och 
funktion kan också underlätta inflyttningen. 
 
Kompetensen hos vårdpersonal och sjuksköterskor är av central 
betydelse för vårdandet och omsorgen vid äldreboendet i syfte att ge 
äldre ett gott liv, så att känslan av välbefinnande kan infinna sig. 
Socialstyrelsen (2014) redovisar att endast 3,6 procent av de 
sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala vården och 
omsorgen har en specialistutbildning i geriatrik. Det torde vara 
värdefullt för vårdandet av de mest sköra äldre, att sjuksköterskor har 
sådan vidareutbildning då de har en handledande uppgift gentemot 
vårdpersonalen. Studier av relationers- och om vårdandets interaktiva 
betydelse borde ingå i all omvårdnadsutbildning. Detta gäller även 
kunskaper om hur välbefinnande skapas i relationer och vilken 
betydelse kommunikationen och språket har för hur välbefinnande 
uppnås.  
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Som denna avhandling visar, har språket följaktligen en central 
betydelse i vårdandet och i den mikro-interaktion och relation som 
sker mellan vårdaren och den äldre.  
 
Den äldres berättelser om vardagens villkor och möjligheter till 
välbefinnande på äldreboende är något som alla kategorier av personal 
inom äldreomsorgen och inom utbildningar av vårdpersonal borde 
förväntas ta del av. Berättelser som beskriver den äldres upplevda 
erfarenheter kan göra det tydligt för olika aktörer inom 
äldreomsorgen, hur den äldres välbefinnande kan stödjas och bevaras. 
Kunskaper om detta kan underlätta implementering av den värdegrund 
som infördes i socialtjänstlagen 5 kap, år 2011 (SFS 2001:453). Det 
kan i det praktiska omvårdnadsarbetet i så fall innebära att komma 
ifrån rutinstyrda arbetssätt, som utgår från organisationens och 
personalens behov istället för den äldres individuella behov.  
 
Som framgår av denna studie, kan äldre personers berättelser ge 
insikter som kan sätta fokus på hur omvårdnaden kan utvecklas och 
vad som möjliggör välbefinnande för äldre som bor i ett äldreboende. 
Genom berättelserna kan vårdpersonalen förstå och lyfta fram den 
äldres kompetenser och resurser och ta tillvara dessa. Vårdandet måste 
utifrån denna studie utgå från den äldres livsvärld och upplevda 
erfarenheter, där den äldres berättelser om sitt liv alltid skall 
efterfrågas. Då möjliggörs upplevelser av välbefinnande även vid svag 
förmåga. 
 
Jag vill avsluta denna avhandling med några rader hämtade från 
Tomas Tranströmers ”Minnena ser mig” (Tranströmer, 1993). Med 

dessa ord perspektiviseras den äldre människan som en unicitet som 
bör kunna identifieras i vårdandet för att förstå de kvalitativa värden i 
den äldres välbefinnande på äldreboende och som de äldre har givit 
sin röst åt. 
 

Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, 
som ett träd har sina årsringar. Det är 
summan av dem som är "jag". Spegeln 

ser bara mitt senaste ansikte, jag känner av 
alla mina tidigare. (Tranströmer 1993) 
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Summary in English 

Elderly people's experience of well-being at 
nursing homes 

 
The aim of this thesis was to explore, describe and understand elderly 
people's experience of well-being, based on interviews and narratives 
and told in situ at nursing homes.  
 
Methods used were interviews conducted with 20 older residents 
whose experiences and stories form the basis of the results. The 
method was qualitative and the interviews were conducted in the form 
of casual conversations (Study I), and was analyzed by content 
analysis, and narrative method (Study II), which was analyzed using 
dialogic performative analysis. 
 
In substantial, this thesis contributes to an understanding of how 
elderly people living in nursing homes experience and describe their 
well-being. They did this by specifying different qualitative values for 
well-being. The first value indicates well-being that is (i) to retain 
their autonomy through self-determination and participation in 
everyday life decisions regardless of accommodation. The second 
value indicates (ii) the need for continuity of one's identity, and the 
third one (iii) dealt with being an individual along with others, i.e. the 
notion of the ego strength is important when to assert their 
individuality, but this notion is simultaneously dependent on the 
interaction with others. This identity is based on the experience in life 
and the individual experiences of relationships with other people, 
where relationships with family members are the relationship's 
innermost core. At the nursing home, identity-based experience is 
based on the relationship with the nursing aids. Well-being is 
described as a total experience regardless of physical ability, in the 
context of residential care which constitutes both a home and a care 
institution. 
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From a theoretical viewpoint this thesis contributes to knowledge of 
a caring scientific perspective on well-being, with a foundation in the 
elderly’s experiences of well-being, autonomy and continuity of 
identity. Well-being was in this context of “specific nursing homes” - 
that the residents got the opportunities for empowerment and support 
of their self-identity. The concept of well-being, as such, was directly 
linked to social situations and meetings with nursing auxiliary 
personnel and the elderly. Well-being was here seen as a dynamic 
category. The thesis provides a broader meaning of the well-being of 
the elderly, rather than just some strict meaning of health 
 
The theoretical knowledge’s contribution to nursing and caring 

science research on elderly people's well-being during the last days of 
their life confirmed the importance of social relationships and 
interactions. The study contributes to knowledge here called 
Interactionistic Caring Science, and it provides insights into the 
complexity of the experience of well-being in the nursing home 
described by these elderly people as interactively and situated 
produced (in situ). 
 
Practically, this thesis contributes knowledge about how the well-
being of elderly people can be supported in caring situations at 
nursing home, which are both a home and a health care institution. 
The aim was then to transfer the thesis contribution to theoretical 
knowledge into practical care, supporting the elderly person's 
autonomy and continuity of his or her identity. This can be done by 
giving the elderly the opportunity to involve themselves in decisions 
(empowerment), by giving them opportunities for social contact and 
socializing with others (social interactions) and to be listened to 
(presence). When it comes to practical considerations in this context 
of the nursing home care policy, the results of the dissertation 
contribute to knowledge about the elderly’s perspective on well-being 
and to knowledge that take into account the elderly perspective on 
well-being as a starting point for health care. This could be done by 
encouraging elderly people to talk about their well-being. In this 
context, the caregiver’s role is to pay good attention rather than ask 
questions. 
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The conclusion to be drawn from this research is that well-being of 
the elderly related to the qualitative values for the well-being, that 
have emerged in this study show that the elderly are becoming very 
dependent on other people to experience their wellness. This, as the 
elderly often have weak intrinsic activity and health and suffer from 
lack of their own ability to act, this makes relations and interactions an 
important part of nursing and nursing acts, and even more important 
for old people.  
 
This in turn requires increased knowledge by caregivers about this 
interactive meaning of caring, i.e. how people interacts in a dynamic 
relationship with their environment, both physiologically and 
psychologically, despite weak intrinsic activity and health. The old 
person’s dependence in their nursing aides makes those relations and 
interactions of even more importance in the nursing caring and in the 
nursing acts of the elderly. Even if the elderly person's body and 
ability is weak, it constitutes an existential condition and role in the 
creation of well-being when interaction with others. Well-being can be 
supported in caring, through social and emotional stimulation. An 
interesting subject for further studies is how this is could be achieved 
in practice. 
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The number of older people in the western world is increasing.
Advancing age creates the need for care, including respite care.
The aim of this study is to describe the experience of older people
of becoming and being respite care recipients. Admission to respite
care is a response to a range of practicalities in the home, such
as the need to maintain privacy, dissatisfaction with home care,
and deterioration in health. However, the participants in this study
had little or no involvement in the decision regarding respite care
placement. Activities, training, and medical treatment were found
to be important to respite care recipients’ satisfaction with their care.

KEYWORDS respite care, frail older people, interviews, residential
care facilities, community care

INTRODUCTION

The demographic trend in Sweden (SCB, 2007) and in the western world
(Hobbs & Stoops, 2002; Tomassini, 2004) suggests an increasing number of
older people. This will potentially lead to a greater need for different types
of health care, including residential care facilities (Socialstyrelsen, 2000).
The official goal for Swedish eldercare is that older people are able to re-
main at home for as long as possible, despite physical or mental disabilities
(Prop 1997/1998). Consequently, older people are frequent recipients of
home help, which is also less expensive than institutional care (Sundstrom,
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Johansson, & Hassing, 2002). Nevertheless, advancing age also increases the
likelihood of chronic and complex illness and functional decline, which in
turn leads to a greater need for care and support (SOU, 2004) and may
be provided in the form of respite care (Socialstyrelsen, 2002; van Exel, de
Graaf, & Brouwer, 2008). Respite care is a short-term accommodation at a
residential care facility for predetermined periods rotated with periods at
home (Socialstyrelsen, 2002), with the aim of providing temporary relief for
informal caregivers (MeSH, 2008).

In earlier studies, respite care has been identified as being desired by
(Stoltz, Uden, & Willman, 2004) and a necessity for informal caregivers
(Feinberg & Whitlatch, 1998; Stewart, Doble, Hart, Langille, & MacPherson,
1998). Respite care has been shown to enable informal caregivers to satisfy
their own needs (Cummings, Long, Peterson-Hazan, & Harrison, 1999; Salin
& Astedt-Kurki, 2007; Stewart et al., 1998; Stoltz et al., 2004) while relieving
them of their caregiver burdens (Neville & Byrne, 2002; Salin & Astedt-Kurki,
2007), temporarily reducing their stress (Larkin & Hopcroft, 1993). Studies
have also shown that informal caregivers create two different worlds: one in
which they care for their relatives and one of their own. It is in the latter
world that caregivers experience relief when relatives are cared for at an
institution (i.e., respite care) (Salin & Astedt-Kurki, 2007; Strang & Haughey,
1998). However, it has been shown that it is important to informal caregivers
that this care is trustworthy, safe, of good quality, and provided by compe-
tent, respectful staff (Feinberg & Whitlatch, 1998; Salin & Astedt-Kurki, 2007;
Stoltz et al., 2004).

Respite care is granted by a social worker following a care planning
conference. The social worker plays a difficult yet decisive role, including
assessment of the care recipient’s care needs. It has been shown that informal
caregivers (often spouses) can experience feelings of inferiority, and that they
can have difficulty asserting themselves and the rights of their loved ones
(Bergh, 2002). It has also been shown that social workers believe they make
their assessments based on what they think is best for older persons, although
they lack understanding of their needs (Bergh, 2002). The social workers
can in this situation be intrusive, ask leading questions, be condescendingly
“over-informative” and base their actions on their own subjective judgments
(Mossberg-Sand, 2000).

Although respite care is intended to be beneficial to the care recipients
(Strang & Haughey, 1998), it may also have negative consequences for them,
such as a decline in activities of daily living function (Larkin & Hopcroft,
1993), increased anxiety and behavioral changes (Neville & Byrne, 2002).
Although respite care is not a permanent residential care admission, there are
studies that show that admission to a residential care facility is often linked
to destructive and negative psychological reactions among care recipients
(Lee, Woo, & Mackenzie, 2002; Neville & Byrne, 2002, 2006). Care recipients
are required to adjust to new norms and routines, to new environments, and
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Respite Care Recipients 161

to new people. Moreover, the staff expect the care recipients to adjust to this
new setting (Lee et al., 2002).

To date, findings from research on respite care have been limited largely
to the informal caregivers’ perspective, and their experiences have been high-
lighted in a variety of studies (Abramson, 2009; Jeon, Brodaty, & Chesterson,
2005; Neville & Byrne, 2007; Nolan & Grant, 1992; Strang & Haughey, 1998;
van Exel et al., 2008). A more limited number of studies have focused on
the experiences of respite care recipients (Hanson, Tetley, & Clarke, 1999;
Nolan & Grant, 1992). The aim of this study, therefore, is to describe the
experience of older people of becoming and being respite care recipients.

METHOD

A qualitative approach was chosen to achieve descriptions of the older per-
sons’ subjective experiences from the situation-bound context of life before
and after becoming respite care recipients (Kim, 2000; Polit & Tantano Beck,
2004).

Participants

In Sweden, the municipalities are responsible for the care of the elderly
(those aged 65 and older) and this is financed almost entirely through taxes
(5% to 6% is paid by the user) (NBHW, 2007). The elderly have the right
to receive public service and help at all stages in life (Ministry of Health
and Social Affairs, 1982). However, as a consequence of the aging-in-place
policy, the majority of elderly people in Sweden live in their own homes
with support from their relatives or home help.

Data were collected during spring 2007 in five municipalities in the
county of Västra Götaland in Sweden. A case officer in each municipality
made contact with potential participants. Criteria for inclusion were that the
participants had been respite care recipients for at least 2 months and that
they were cognitively oriented as to time, location, and person (i.e., cogni-
tively intact). As a consequence of a range of disabilities, social workers had
assessed all participants as being in need of help with day-to-day activities,
such as personal hygiene, food and drink, movement and physical and social
activation. Furthermore, the participants’ spouses were all in need of recre-
ation and rest. A total of 19 respite care recipients agreed to participate; four
of whom later declined participation. In the end, a total of 15 participants
aged 68 to 88 (4 woman and 11 men), with an average age of 79 years
(standard deviation = 7.96), were interviewed by one the authors (A.-M. S.).
Thirteen lived with their spouses, 1 lived with a son, and 1 lived alone. The
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162 A.-M. Svensson et al.

service of respite care was provided in specially assigned units incorporated
in assisted residential care facilities for older people.

Data Collection

Data were gathered through open interviews aimed at giving the participants
the opportunity to provide an in-depth descriptions of their experiences in
their own words (Kim, 2000; Polit & Tantano Beck, 2004). The participants
were asked to describe their experiences by responding to five main re-
quests/questions:

1. Tell me about your situation before you became a respite care recipient.
2. Tell me about the decision-making process that preceded respite care.
3. Tell me about your first episode of respite care.
4. What is your experience of respite care now?
5. Do you have any wishes you want to tell me about?

During the interviews, these topics were elaborated on further with probing
questions aimed at obtaining clarification and a deeper understanding of the
participants’ specific experiences (Polit & Tantano Beck, 2004).

All interviews were conducted at the residential care facilities that pro-
vided the respite care with the exception of one, which took place in the
participant’s home. The interviews lasted between 15 and 60 minutes and
were recorded on tape and transcribed verbatim (Graneheim & Lundman,
2004), resulting in 128 pages of transcribed text.

Data Analysis

The interviews were analyzed using content analysis, which is empirical in
its orientation (Krippendorff, 2004). The analytical strategy was guided by
Sandelowski (2000) and was based on principles of low-inference interpre-
tation of qualitative data and representation of qualitative data in everyday
language. The analysis was conducted in six steps, according to Graneheim
and Lundman (2004):

1. Familiarization with data (i.e., the units of content were read and reread).
2. Identification of meaning units of content (i.e., the participants’ experi-

ences related to the interview topics).
3. Data-derived coding of all meaning units of content.
4. Summary of the codes into subcategories.
5. Summary of the subcategories into categories.
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Respite Care Recipients 163

Strategies for Achieving Trustworthiness

Graneheim and Lundman (2004) was used as a guide to ensure the quality of
the study. Credibility was ensured through selection of respite care recipients
from five different municipalities in Sweden, including men and women of
varying ages who had considerable experience of respite care; data collec-
tion by means of interviews that covered five main topics related to respite
care and were conducted in privacy, allowing the participants to speak more
freely about delicate subjects (e.g., how the decision was made and short-
comings in their care); continuous collaboration between all three authors
in extracting suitable meaning units from the interviews; continuous collab-
oration between all three authors in modifying codes, subcategories, and
categories during the course of the analysis; and continuous collaboration
between all three authors in identifying similarities within and differences
between categories.

Dependability was ensured by carrying out data collection during a
short and intense period to minimize inconsistency and posing all five main
questions to all participants in the study.

Transferability was ensured by minimizing the researchers’ preconcep-
tions by means of low-inference analysis to ensure qualitative descriptions
that “most observers would agree on what in fact is there” (Sandelowski,
2000, p. 336), by the three researchers together discussing and revising cat-
egories and subcategories until consensus was reached regarding their face
validity, and selecting appropriate quotations from the interviews to give a
rich and comprehensive presentation of the findings.

Ethical Considerations

The participants were given both written and oral information that satis-
fied four principal requirements: autonomy, beneficence, non-malfeasance,
and justice. Both oral and written consent were obtained at the time of
the interview (Declaration of Helsinki, 2002). The study was approved
by the Ethics Committee at the University of Gothenburg, Sweden (Ref.
no. 666–6).

RESULTS

The analysis resulted in four categories, which describe the course of be-
coming and being a respite care recipient: fragile home situation; excluded
from all or part of the decision making process; an inescapable situa-
tion; and comprehensive feelings of both well-being and dissatisfaction
(Table 1).
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164 A.-M. Svensson et al.

TABLE 1 Categories and Subcategories of Older Individuals’ Experiences of Becoming and
Being Respite Care Recipients

Categories Subcategories

Fragile home situation Need to maintain independence and privacy
Dissatisfaction with home care
Deterioration of health

Excluded from or part of the decision- Exclusion from decision-making
making process Decision-making under pressure

Decision-making in agreement
An inescapable situation Adaptation to the situation

Unfamiliarity with the situation
Monotonous environment
Homesickness
Hostility from other resident

Comprehensive feelings of both Comfortable with the situation and with staff
well-being and dissatisfaction Strengthening health and relationships

Happiness
Deficiencies in treatment, training and activities
Changing wards
Detachment from other residents

Fragile Home Situation

This category describes a range of practicalities in the home situation leading
to admission to respite care. This can be summarized as a need to maintain
independence and privacy and dissatisfaction with home care and deterio-
ration in health.

One essential aim in the participants’ everyday life was to maintain
their independence and privacy, and consequently they rejected home care
despite the service being offered. They wanted to manage by themselves
as long as possible and they did not want strangers in their homes or to
be bound by schedules. Instead, they tried to adjust to the situation. One
participant described the situation for him and his wife: “We didn’t want
home care. . .each of us does what we are able to. . .because she is also
getting older and her back is completely worn out.”

Another factor leading to admission to respite care was dissatisfaction
with home care. Some of the participants were using home care up to five
times per day: “They [the home care staff] come round several times. . .at
least five times. . .a day, beginning at eight in the morning.” The participants
stated that this situation could be difficult for the informal caregivers as they
often did the housework at the same time that the home care staff made their
visits. The situation became increasingly intolerable when the caregiver had
no time alone. Some of the participants also described the presence of home
caregivers as unwanted company and that they felt monitored: “. . .and then
a woman comes to your house in the evening and stays till ten. Well, now,
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Respite Care Recipients 165

what’s she going to do at my house? She’s meant to keep you company, says
the home care officer. . .but I put a stop to that.”

A third aspect of the participants’ situation that led to admission to
respite care was deterioration in health. This category comprised a general
deterioration in health and acute illness or trauma for either the participants
or their informal caregivers. The informal caregivers’ burdens consequently
increased and the home situation became untenable. Sometimes this situation
caused conflicts because the relationship between the participant and the
family member was changed. One woman stated: “He [her husband] has
become so peculiar. . .he won’t let me go shopping with him. . .he says he
doesn’t want to be dragged down by me.” Another woman said: “Both of us
were exhausted. . .he [her husband] almost had a breakdown.”

Excluded From All or Part of the Decision Making Process

The analysis revealed that the participants were typically not alone in making
the decision regarding admission to respite care. The decision making pro-
cess was characterized by exclusion from decision making, decision making
under pressure, or decision making in agreement.

Some participants felt that someone else, such as the social worker, had
made the decision about respite care. One man expressed this experience
as: “Do you [the social worker] want to cart me off to that facility. . .aren’t
you thinking about her [his wife], where’s she meant to go? She said that that
would be dealt with later.” Some participants reported that family members
made the decision and that this was an unexpected experience. One man
said: “It was the wife that said, now, you’ve just got to take this offer.”
Another man said: “It was decided by way of the wife. . .I don’t know why
she arranged this.” However, some of the participants could not specify who
this “someone else” was, stating that it was the local authority or that they
had no idea who had made the decision or why it was made. One man said:
“I think it was the social worker who organized the respite care. . .but my
wife thought it was a good idea.”

Some of the participants mentioned that they had participated in the
decision but that they had been under pressure. On the one hand they
wanted to make the “right decision” but on the other hand there was no
other alternative. One woman said: “My husband couldn’t cope with me; he
would have preferred me to stay there two weeks at a time, but I wouldn’t
agree to that. . .so this was my only alternative, otherwise I wouldn’t have
been able to be at home at all.”

Some of the participants had made the decision together with their
spouses, sympathizing with the spouses’ need for relief. This gave a feeling
of freedom of choice and that the decision was not permanent and could be
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166 A.-M. Svensson et al.

changed. One of the participants said: “They said that if you didn’t want to
carry on. . . you could stop and take a break for a while.”

An Inescapable Situation

The first period of respite care at the residential care facility was typically
described by the participants as an inescapable situation that they had to
adapt to. Furthermore, they mentioned aspects, such as lack of familiarity
with the situation, a monotonous environment, homesickness and hostility
from other residents. It was difficult to adapt to the changes in life that
respite care entailed. Some participants expressed feelings of anxiety and
insecurity because they knew nothing about the environment, routines, or
staff at the residential care facility. They felt left out; as one of the participants
stated: “Yes, I felt a bit nervous. . .it was very difficult. . .I wondered what it
was really all about. . .I was quite worried.” The initial period was described
as monotonous and boring because there were few activities. There was a
constant feeling of homesickness. The participants also experienced hostility
from other residents who were inconsiderate and exhibited domineering
behavior. One participant said: “There was an old man at the dinner table
who told me where to sit. . .You can’t sit on that chair, that’s reserved.”
However, some participants did not perceive any problems and adapted
easily to the new situation. They were inherently secure and felt that at
the end of the day everything would probably sort itself out. One of the
participants said: “I think it was nice. . .very nice. . .the staff were lovely and
I got a nice welcome.”

Comprehensive Feelings of Both Well-Being and Dissatisfaction

On the one hand, the situation was described as evoking feelings of con-
tentment and well-being, such as being comfortable with the situation and
the staff, improving health and relationships, and happiness. On the other
hand, the situation was also described as generating feelings of dissatisfac-
tion caused by deficiencies in treatment, training and activities, changing
wards, and detachment from other residents.

Most of the participants were comfortable with the situation and felt
that the staff were sympathetic and kind, regardless of whether they were
content with their situation or not. One participant said: “The staff are
marvelous. . .they help me with anything I want.” Some of the partici-
pants also stated that respite care was a splendid opportunity for a change
of environment and to have a “sanctuary” at the residential care facility.
They maintained their independence and self-determination because they
could relax, read books, watch television, and participate in activities at the
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facility. They felt that life at home was characterized by having to do what
one’s spouse wanted. “It’s wonderful here, couldn’t be better. . .time passes
quickly, I listen to the radio and read in the evenings. . .I really can’t wait to
get back here.”

Some of the participants also said that they became stronger in respite
care because it was easier to get in touch with a doctor and have minor
medical problems seen to, which in turn had a positive influence on the time
they spent at home. They also stated that the respite care periods gave their
spouses strength as they had time to rest and relax, which in turn improved
their relationship. One woman said: “My husband thinks I’m in a better mood
when I come back from the residential care facility. . .and he’s had a chance
to do what he’s interested in while I was there, hasn’t he?” The participants
stated that they were fully aware that their care needs represented a heavy
workload for their relatives. They thought it was important that the relatives
were also satisfied. This could be expressed as “She thinks the respite care
is good. . .of course she wouldn’t have been able to cope otherwise” or as
“Then she [his wife] can go to visit our son. . .because our grandson, who is
three, is the apple of her eye. . .and there’ll be another grandchild soon so
she’ll have her hands full with them.”

The participants’ experience of their current situation also included hap-
piness, such as when relatives and friends visited. This was stimulating and
made the time pass more quickly. “My sister comes round to see me. . .I
really look forward to that.”

Some of the participants were of the opinion that the medical care
they received could have been better. They also felt that they had been
hoodwinked when it came to medical treatment and prospects of recovery.
One of the participants said: “I thought I would receive treatment but they
did nothing for my stroke. . .I’d also like some treatment for this shoulder
pain.” The participants also described the physical training as meaningless
and unabsorbing. Physiotherapy or occupational therapy was rare. One of
the participants said: “You can’t do what you want. . .I wanted to go down
to the gym. . .but then they said you had to have permission so I didn’t go
down there. . .there’s lots of equipment down there but you aren’t allowed
to use it.” The participants also complained about the shortage of activities,
such as entertainment, bingo, and the opportunity to get out in the fresh air:
“But getting someone to go with you. . .that’s the problem, you have to keep
nagging them. . .and finally perhaps they’ll say. . .all right then, we’ll take a
quick walk.” Another disadvantage was the distance from home, which had
an effect on relatives’ ability to visit. One man said: “The only downside is
the long distance my wife has to drive. . .but I guess there’s no room for me
anywhere nearer. . .they’re probably full and the people there are probably
more senile than they are here.”

Some of the participants had changed wards. This change was a source
of dissatisfaction and frustration because they had had to meet new staff
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168 A.-M. Svensson et al.

and cope with new environments. The information that had preceded the
change was also very unsatisfactory, and often simply communicated in a
letter from the local authority: “I’m due to move to another ward. . .they sent
me a letter about it; that was all and I only know what’s going to happen
for the next four months. . .after that I’ve no idea.”

The participants stated that they felt detached from other residents be-
cause of communication problems or bad behavior. The communication
problem could be due to impaired hearing or speech impediments. Other
residents’ behavior, especially their eating problems, was also described as
difficult, such as when they coughed with food in their mouths or spilt some-
thing on themselves: “And then when they eat. . .there’s an old woman at
my table, she puts too much on her spoon so that half of her food ends up
on her chin. . .I think it looks so disgusting.”

DISCUSSION

The findings in this study shed empirical light on features of the home situ-
ation of older people that may give rise to a need for respite care. Although
the home often represents a person’s point of familiarity and comfort, this
study reveals that the home situation may be fragile for older persons. They
also have a considerable need to maintain their independence and privacy,
which is why they often reject home care, which in turn creates a need
for respite care. Consequently, when the efforts at home are believed to be
inadequate, respite care can be an alternative for the recipient to remain at
home. However, another study has revealed that as many as 37% of informal
caregivers need respite care for their care recipients but do not request it
(van Exel et al., 2008). Care providers, such as social workers and health
care personnel, play an important role in actively encouraging the informal
caregiver to accept respite care as a complement to home care (Salin &
Astedt-Kurki, 2007). Nevertheless, health care personnel are often unable to
provide informal caregivers and care recipients with individualized informa-
tion and support regarding respite care (Hanson et al., 1999). Indeed, the
support necessary before, during, and after such transitions in life requires
considerable attention from professional caregivers.

This study also revealed the participants’ dissatisfaction with home care,
which was described as demanding for the informal caregivers. Seriously
ill people not only express concern about the burden and imposition that
their care creates for others, but they also question whether they can receive
the same high quality of care in their homes that they might expect from
hospital-based care (Steinhauser et al., 2000; Werkander & Andershed, 2004).
This could have implications for the scope of home care, which may need to
be extended to encompass active support and services to informal caregivers
in order to be feasible from the whole family’s point of view. Home care is

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

K
ar

ol
in

sk
a 

In
st

itu
te

t, 
U

ni
ve

rs
ity

 L
ib

ra
ry

] 
at

 0
5:

10
 0

8 
M

ay
 2

01
2 



Respite Care Recipients 169

justified from two principal standpoints: benefit to the care recipient, based
on the assumptions that care in the home increases quality of life, and benefit
to society by minimizing in-hospital care (Thome, Dykes, & Hallberg, 2003).

This study also reveals that deterioration in the health of both care re-
cipients and informal caregivers leads to the need for respite care. A range
of other studies has shown that increased need for care is the main reason
for the provision of respite care (Janlov, Hallberg, & Petersson, 2006; Social-
styrelsen, 2002; SOU, 2004; van Exel et al., 2008). Several other studies have
also highlighted the importance of relieving the burden on informal care-
givers (Cummings et al., 1999; Hanson et al., 1999; Stewart et al., 1998; Stoltz
et al., 2004). In this study, there was major consensus concerning the neces-
sity for the caregivers to create free time of their own. Several participants
were grateful to their relative for allowing them to continue to live at home
despite the relative’s deteriorating health and consequent heavy workload.
However, if the caregiver could not cope with the situation, the relationship
between the older person requiring care and the informal caregiver with
whom he or she cohabited worsened, possibly leading to conflicts.

None of the participants in this study made the decision about respite
care independently, which highlights the importance of family-centered care.
Indeed, the participants had been excluded from the decision-making pro-
cess surprisingly often, with the decision concerning respite care having been
made by relatives in agreement with the social worker. However, some par-
ticipants had made the decision under pressure and some made it together
with their informal caregivers—an alternative perceived as positive even if
the participant often had no choice other than to move to the residential care
facility permanently. Older people often have little or no influence on deci-
sions concerning their care needs (Janlov et al., 2006; Neville & Byrne, 2002;
Nolan et al., 1996) and describe the assessment and decision-making process
as “a necessary evil” (Janlov et al., 2006). Nolan et al. (1996) highlighted the
importance of older persons receiving information and being involved in the
decision-making processes because this will influence how they perceive
admission. Although this study does not address the experiences of perma-
nent admission to residential care facilities, it does draw attention to other
studies that demonstrate that admission to a facility, including the temporary
separation from a partner, often lifelong, may not only be very traumatic, but
also be associated with coercion and a constant cause of anxiety for both
partners before, during, and after the separation (Seymour & Hanson, 2001;
Thome et al., 2003).

The first period of respite care was described as an inescapable situation.
It was also apparent from the results that the time before the first period of
respite care was described as a time of insecurity and anxiety. In comparison,
a previous study dealing with older people waiting to move to a residential
care facility revealed that the participants regarded the period before the
initiation of respite care as destructive and psychologically negative (Larkin
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170 A.-M. Svensson et al.

& Hopcroft, 1993; Lee et al., 2002). After the first period of respite care,
some of the participants adapted to the situation, whereas others expressed
a lack of familiarity with the situation or complained about the monotonous
environment, homesickness, and hostility from other residents. Lee et al.
(2002) stated that older people have more negative experiences (i.e., feelings
of loss and suffering) than positive experiences (i.e., sense of relief and
security) linked to admission to residential care facilities.

This study revealed that the participants experienced comprehensive
feelings of both well-being and dissatisfaction with their current situation.
The participants were comfortable with both the situation and the staff. They
experienced an improvement in health and social relationships and greater
contentment. They also appreciated the possibility to alternate between the
residential care facility and their own home, even regarding the former as a
“sanctuary” where they could relax or participate in different activities. Lee
et al. (2002) acknowledged in their literature review that a “sense of relief
and security” (p. 23) was a frequent theme when describing experience
of residential care placement among older people. Qualities such as safety
and trustworthiness are also important factors in respite care (Feinberg &
Whitlatch, 1998). The participants felt that activities and treatment at the
residential care facility were a strengthening factor and benefited their health.
This contradicts, to some extent, the findings of Larkin and Hopcroft (1993),
that respite care had negative effects and led to deterioration in activities of
daily living function on return home. The perception of being in control and
the sense of self contributed to older people viewing their residential care
placement as something positive (Lee et al., 2002). The participants in this
study also talked about happiness, especially when being visited by loved
ones. Strang and Haughey (1998) put forward the opinion that benefit to
the care recipient and an element of usefulness were prerequisites for good
respite care.

There were also participants who had feelings of dissatisfaction, the most
prominent cause of which was the lack of activities, training, and medical
treatment. Lack of activities can create feelings of boredom (Hanson et al.,
1999), whereas meaningful activities are key components in good quality
in institutional care (Larkin & Hopcroft, 1993). Changing wards was also a
source of irritation due to the lack of information provided in connection
with the change. The ward change leads to the care recipient having to
confront and readjust to new norms and routines, new environments, and
new people (Lee et al., 2002).

Some of the participants felt detached from the other residents at the
residential care facility—either they could not communicate with them or
their behavior simply disgusted them. Other studies have revealed that older
persons who reside permanently at a residential care facility are frail and
vulnerable and have a high degree of dependency on professional caregivers
(Levenson, McCarthy, Lynn, Davis, & Phillips, 2000; Somogyi-Zalud, Zhong,
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Lynn, & Hamel, 2000). From a social point of view, this context might not be
optimal for respite care recipients. This indicates that it would be preferable
if respite care and permanent care were separated in organizational terms.
From an organizational point of view, this way of arranging things ought not
to be insurmountable. However, thinking about the periods at home gave
these participants the strength to endure the respite care periods.

Earlier studies have shown that if elderly persons are dissatisfied with
the respite care this could evoke feelings of guilt in the informal caregivers
(Hanson et al., 1999; Larkin & Hopcroft, 1993; Nolan et al., 1996; Salin &
Astedt-Kurki, 2007; Skilbeck et al., 2005). Hence, this study draws attention
to the need for steps to be taken to audit respite care continuously with the
aim of constantly improving the scope, quality, and trustworthiness of the
services provided from the recipients’ point of view.

Methodological Considerations

Initially, our aim was to recruit equal numbers of men and women into the
study. However, due to the fact that more men than women use respite care
in Sweden it was difficult to achieve this aim.

This was a cross-sectional interview study in which participants were in-
terviewed once regarding their experiences of being and becoming a respite
care recipients. Furthermore, the interviews were performed almost exclu-
sively in one setting (i.e., at the residential care facilities providing respite
care). It is possible that more interviews with the same patients, conducted
in a variety of settings (e.g. private homes, residential care facilities, and so-
cial workers’ offices) and over a longer period, might have yielded an even
deeper understanding of the experiences of respite care recipients.

The small sample size may limit the reliability and generalizability of the
results, although this study gives a rich insight into the experience of being
and becoming a respite care recipients.

CONCLUSIONS

The results from this study may provide a greater understanding of becom-
ing and being respite care recipients. The participants exerted little or no
influence on the decision regarding respite care placement. A key finding
is that the participants stated that life in the residential care facility is en-
forced and with a spectrum of human experiences. For some participants,
respite care represents safety and greater choice, whereas others associate
this form of care with coercion and discomfort. The study reveals complaints
about inadequate rehabilitation, training, activities, and recreation and about
insufficient medical treatment. The participants were afraid to pass on these
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complaints to the residential care facility staff. Therefore, it is questionable
whether respite care focuses on the recipients’ rehabilitation. It is also ques-
tionable what respite care stands for—respite for whom? Is it purely respite
for the informal caregiver and “storage” for the recipient or should it also
provide the opportunity for respite and enhance well-being for the recipient?
Perhaps the social and caring context offered in some residential care facili-
ties is not appropriate for this group of older people. This implies that every
setting must redefine the person’s needs via care plans with the purpose of
identifying more appropriate activities, such as training, rehabilitation, and
medical treatment, that also meet the person’s social needs.
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ing. A study of the nurse’s pedagogical function and competence in teaching
patients’ relatives and sicnificant others]. The Sahlgrenska Academy, University
of Gotheburg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Published doctoral thesis).
[In Swedish].

Cummings, S. M., Long, J. K., Peterson-Hazan, S., & Harrison, J. (1999). The efficacy
of age group treatment model in helping spouses meet the emotional and
practical challenges of early stage caregiving. Clinical Gerontologist, 20, 29–45.

Declaration of Helsinki. (2002). World Medical Association Declaration of Helsinki
ethical principles for medical research involving human subjects. Journal of
Postgraduate Medicine, 48, 206–208.

Feinberg, L. F., & Whitlatch, C. J. (1998). Family caregivers and in-home respite op-
tions: the consumer-directed versus agency-based experience. Journal of Geron-
tological Social Work, 30(3/4), 9–28.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing
research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse
Education Today, 24, 105–112.

Hanson, E. J., Tetley, J., & Clarke, A. (1999). Respite care for frail older people
and their family carers: concept analysis and user focus group findings of
a pan-European nursing research project. Journal of Advanced Nursing, 30,
1396–1407.

Hobbs, F., & Stoops, N. (2002). Demographic Trends in the 20th Century. Washing-
ton, DC: U.S. Government Printing Office.

Janlov, A. C., Hallberg, I. R., & Petersson, K. (2006). Older persons’ experience of
being assessed for and receiving public home help: do they have any influence
over it? Health & Social Care in the Community, 14, 26–36.

Jeon, Y. H., Brodaty, H., & Chesterson, J. (2005). Respite care for caregivers and peo-
ple with severe mental illness: literature review. Journal of Advanced Nursing,
49, 297–306.

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

K
ar

ol
in

sk
a 

In
st

itu
te

t, 
U

ni
ve

rs
ity

 L
ib

ra
ry

] 
at

 0
5:

10
 0

8 
M

ay
 2

01
2 



Respite Care Recipients 173

Kim, H. S. (2000). The nature of theoretical thinking in nursing (2nd rev. ed.). New
York, NY: Springer Publishing Company.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd
ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Larkin, J. P., & Hopcroft, B. M. (1993). In-hospital respite as a moderator of caregiver
stress. Health and Social Work, 18, 132–138.

Lee, D. T., Woo, J., & Mackenzie, A. E. (2002). A review of older people’s experiences
with residential care placement. Journal of Advanced Nursing, 37, 19–27.

Levenson, J. W., McCarthy, E. P., Lynn, J., Davis, R. B., & Phillips, R. S. (2000). The
last six months of life for patients with congestive heart failure. Journal of the
American Geriatrics Society, 48(5 Suppl), S101–S109.

MeSH. (2008). MeSH Database, U.S. National Library of Medicine.
Ministry of Health and Social Affairs. (1982). The health and medical service act.

Sweden. Stockholm, Sweden: Swedish Government.
Mossberg-Sand, A.-B. (2000). Ansvar, kärlek och försörjning: Om anställda anhörig
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Well-being dialogue: Elderly women’s subjective sense of well-being
from their course of life perspective
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Abstract
In this article, we are concerned with narratives of elderly women’s well-being from their perspectives of the latter parts of
their life, living at special housing accommodation (SHA) in the context of Swedish elderly care. In focusing on narratives
about well-being, we have a two-fold focus: (1) how the elderly women create their own identity and meaning-making based
on lifetime experience; and (2) how narratives of well-being are reflected through the filter of life in situ at the SHA.
Based on empirical data consisting of well-being narratives, a dialogical performance analysis was undertaken. The results
show how relationships with important persons during various stages of life, and being together and enjoying fellowship with
other people as well as enjoying freedom and self-determination, are central aspects of well-being. The conclusions drawn
are that the characteristic phenomena of well-being (the what) in the narratives are continuity, identity, and sociality for
the elderly person, and this is manifested (the how) as a question of contrasting the state of self-management and
self-decline.
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With reference to The National Board of Health and

Welfare (2011), the population of old people (out of

which 70% are women) living in special housing

accommodation (SHA) for elderly people in Sweden

are satisfied with the safety, treatment, health care

achievements, and the living environment within the

SHA. However, the elderly report having limited

opportunities to influence the amount of time in

getting help. Furthermore, they express dissatisfac-

tion with how the care professionals consider their

points of view and wishes. The elderly persons also

view the social interaction and community at the SHA

as less positive, in addition to having fewer possibi-

lities to do different kinds of things that they enjoy, for

example, being able to go outside when they want to.

Such reports indicate lower well-being and are well

known from previous literature (Berglund, 2007;

Harnett, 2010; Hellberg, Augustsson, & Hellström

Muhli, 2011; Jacelon, 1995; Porter & Clinton, 1992;

Svensson, Bergh, & Jacobsson, 2011). Other indica-

tors of lower well-being are, for example, higher

consumption of tranquilizers among females (74�84

years old) than among males of the same age

(Tornstam, 2007). This raises a social concern

regarding the lack of an individually-suited environ-

ment for the well-being of elderly persons living at

SHAs. With this in mind, we are concerned with the

individual perspectives on well-being, and more

specifically, on the dialogic/performance specific

nature of narratives given by elderly women, when

making sense of the subjective well-being from the

perspective of their later life living at SHAs. In focus-

ing on narratives about well-being, we have a two-fold

focus: (1) how the elderly women create their own

identity and meaning-making based on lifetime ex-

perience, and (2) how narratives of well-being are

reflected through the filter of life in situ at the SHA.

The narrative

The term narrative holds many meanings and is used

in a variety of ways by different disciplines. It is often
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held synonymously with story (Kohler Riessman

& Quinney, 2005). Here, according to Kohler

Riessmann and Quitnney (2005), we give the term

‘‘narrative’’ a definition as long sections of talk*
extended accounts of lives in context over the course of

single or multiple interviews. The act of telling can serve

many purposes, such as remembering, arguing,

justifying, etc. An elderly person who provides a story

about the conditions of well-being at the SHA gives a

narrative that is meaningful to her, and at the same

time it describes her experiences and feelings about

her everyday living condition. The well-being

narrative*a form of case study*embodies the ex-

perience of the individual and her lifeworld (Husserl,

1930/2004; Merleau-Ponty, 1962; Mishler, 1984;

Riessman, 2002), or the way that meaning of well-

being is perceived (Heidegger, 1927/2004). In this

study, we draw attention to how the elderly women

narrate about themselves, their feelings and about

occurrences from the past as well as from the present,

as a human interaction in relationship with the

author.

Well-being

The concept subjective well-being has attracted

attention from diverse academic disciplines; but it is

quite vaguely defined and described. There is also a

number of critical arguments, that the concept of

subjective well-being is associated with contestable,

morally-laden ideas about happiness and the good life

(Hanlon & Carliste, 2008). Furthermore, well-being

has highly individualistic connotations and is uncri-

tically associated with consumer culture of Western

economics (ibid). According to Sarvimäki (2006),

from a caring science perspective, well-being entails

both health and quality of life, whilst ‘‘being well’’ is

one aspect of health, which refers to the phenomen-

ological concept of emotions and experiencing. Con-

cerning elderly women’s experiences of well-being as

a constituent of the meaning of life, their own homes,

families, and neighbors are primary important di-

mensions; thereafter, follows psychological and social

well-being and health (ibid.). According to Sarvimäki,

the quality of life is about well-being and two other

criteria account for what a good life is. The first

criterion is a hedonistic criterion, from which the life

can be valued, namely from the degree of lust,

reluctance, pain, and painlessness. That means a

good life consists of feelings of pleasure, connotations

of happiness and satisfaction, and in a longer time

perspective. The second is that a definition of quality

of life as a whole can be described as a complicated

concept, usually referring to the central dimension of

quality of life and the possible causes and relations

between them as subjective experiences of meaning,

and to the objective aspects such as somatic health,

professional situation, accommodation, and the fa-

mily situation. As appears, the quality of life and well-

being are two separate concepts even if they are

related to each other.

Health was defined by the World Health Organi-

zation (WHO) (1946) as follows: Health is a state of

complete physical, mental, and social well-being and not

merely the absence of disease or infirmity. Therefore,

health is about well-being within several dimensions,

including the physical, mental, and social aspects.

Dahlberg and Segesten (2009) state that the essence

of health is the experience of well-being*which

means to feel good and that one has a good everyday

life, but well-being means more than that. In order

to experience health and well-being, there must be

an experience of being able to, and the essence of

health is that a person is able to fulfill her/his minor as

well as major goals in (everyday) life, for example, is

able to carry through minor and major life projects,

(Dahlberg & Segesten, 2009, pp. 101�102). Given

the meaning of health and well-being described

above, care professionals must then somehow, touch

the client’s/patient’s world, for example, the life-

world that also includes the existential view. Thus,

the care has to be lifeworld-led care (ibid.). Wånell

(2008) describes elderly persons’ well-being in

similar words but reference is also made to the

group level of elderly?s well-being and to society.

Therefore, fundamental to the well-being of the

elderly is the ability to act and to realize vital goals.

However, lack of health can hinder the freedom of

choice to form one’s life. The interface between

society and the individual is therefore of importance

(ibid.). As a result, caring interventions should be on

different levels, on the individual, the group and on

the societal level.

On the individual level of supporting well-being at

a SHA, the caring relationship is the space in which

caring takes place and in this caring relationship a

healthcare relationship is created. Caring is about

initiating the elderly person’s health and well-being

processes by providing room for growth and devel-

opment (Mayeroff, 1999; Wiklund, 2003).

Therefore, questions that can be asked in this

context include: how does the elderly woman

experience well-being in a SHA from the perspective

of lifetime experience? How are the well-being

conditions described at SHAs? To generate scientific

knowledge on the topic, the aim of this study was to

understand and describe elderly women’s well-being

from their perspectives of the later parts of their life,

living at SHA. The underlying data collection is

comprised of narrative interviews with elderly wo-

men living at SHAs. This will be presented in the

A.-M. Svensson et al.
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results as one case, in terms of a fictitious woman

named Ella.

Methods

Design

The design of this study is characterized by dialectics

between a theoretical guiding and an inductive

interpretation and the analysis of the narratives

about well-being are related to the key concepts

identity, meaning-making, and lifeworld. The design

has its starting point in the theoretical approach

which claims a sensitive attitude to the human,

by using a narrative methodology (Kvale, 1997;

Ricoeur, 1976). Ricoeur (1983) holds that narrative

can be that which solves tomorrow’s aporia, with the

purpose of arranging separate events into a mean-

ingful wholeness. This theoretical approach enables

an understanding of an activity that not only is an

articulation of being-in-the world, but also con-

stitutive for the meaning of being-in-the world

(Heidegger, 1959/2012). These kinds of philosophi-

cal implications mean that realities are constituted

through language and are organized and maintained

through discourse and in narratives (Linell, 2012).

This approach is concerned with the intersection of

individual experiences and of realities with those of

larger context and, in this study, as it relates to the

experiences of well-being at a SHA. This is the living

process of well-being, which is sculpted in the

narratives through a connection with the life course

(Ricoeur, 1983). In this study, it aims to highlight

the elderly women’s lifeworld of well-being from

their own course of life perspectives. This implies, on

the one hand, a dynamic interpretation of what

personal narratives are about, and the structures of

meaning in the narratives about well-being and

identity while living in a SHA, on the other.

Settings

This study was conducted between April and

June 2011, at three different SHA facilities within

two municipalities in western Sweden. Five elderly

female residents were the participants. In accor-

dance with the Helsinki declaration of 1975 as

revised in 2008 (WMA, 2008) and with the Swedish

Government (SFS, 2003:460), ethical aspects have

been discussed. The study was approved by the

Regional Ethical Review Board, University of

Gothenburg, Sweden, Reference number. 660-10.

The informants were given both written and oral

information about the four ethical principles in

research, namely, autonomy, beneficence, non-mal-

feasance, and justice*as regulated in the Declara-

tion of Helsinki (WMA, 2008). The participants

were informed about the study as well as the issue of

privacy, that their identities would not be revealed

and that participation was voluntary. All five parti-

cipants agreed to participate before the data gather-

ing (interviews) prior to the actual meeting and to

have any possible questions answered. Ethical

authorization was obtained from the senior man-

agers of the SHA. Both oral and written consent was

obtained at the time of the interviews.

Participants

The elderly participants were aged 75�100 years

(all female). All participants were cognitively well-

functioning and could carry on a conversation. They

had lived at an SHA from between two and seven

years.

Procedure

An information letter about the study was sent to

the head of SHAs, who also informed the elderly

residents about the study. Those who were interested

in participating received both written and oral

information about the study. The head of SHAs

also suggested informants should meet the set of

inclusion criteria related to the individual’s health-

records. Inclusion criteria included: having lived in

an SHA for at least six months, being able to speak

the Swedish language, and being able to hold a

conversation. Individuals with dementia disabilities

and with impaired decision-making skills were ex-

cluded. All interviews took place at the informants’

homes at the SHA.

Data collection

The first author conducted the interviews, which

varied between 25 and 50 min. The interviews were

recorded on an MP3 player and began with open-

ended questions such as: (1) Can you tell me about

your life, who is Ella? (2) How do you experience the

everyday procedures at the SHA in order to feel well-

being? The interviews were conducted as dialogues

in which the individual elderly person could tell their

story as a dynamic co-production between the teller

and the listener. During the interviews, follow-up

questions such as ‘‘How did you experience that?’’

and ‘‘What was well-being for you then?’’ were asked

in order to gain an in-depth understanding of their

narration and to understand what well-being meant

for the specific elderly woman. The interviews were

transcribed verbatim (Linell, 1994, 2004; Riessman,

2008). In all, the interviews generated 74 pages of

transcribed text with a spacing of one and a half

lines.

Elderly women’s well-being at special housing
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Data analysis

Narrative analysis is a method in which people’s

perception of reality is made visible, namely, how that

person experiences their lifeworld and the context in

which events are played out (Riessman, 2008). In this

study, there is also an analytical perspective on the

dynamic aspects of narratives. That means a close

dialogic/performance analysis by asking who, when,

and why that is, for what purposes? (Riessman,

2008). Accordingly, analytic attention is given to

how the facts got assembled that way in the story?

Furthermore, the narratives have been analyzed, as

well as the storyteller, and how the story is told

related to the context (Ricoeur, 1983). The approach

for the analysis was to view all five narratives as one

case for the purpose of identifying the thematic

content structure in the narratives (McCance,

McKenna, & Boore, 2001; Polkinghorne, 1988).

The analysis has been performed in following steps:

First, we (author one and three) listened to the five

interviews several times in order to acquire a full

appreciation of the data. Second, the interviews were

transcribed (by author one) as a talk interaction

between the interviewer and the interviewee) (e.g.,

Interviewee Ella�E: we had to watch every penny.

Interviewer�I: yes:::,. E: there wasn’t the extrava-

gance like there is today. I: no). These transcriptions

were read and re-read (by all authors) to elucidate

several themes, and an analyzing process took place

in the form of coding, in which the text fragment was

placed in topic clusters. These clusters were analyzed

in order to find specific content of what (what is

spoken) and how, who, when, and why (dialogic/

performance) in the narratives. Thirdly, the themes

and course of events were sorted in chronological

order in the narratives (by author one). Forth, the

chronological themes in the narratives were closely

read through once again (by all authors) to ensure the

various elements of the meaning of well-being

through the life course and how these meanings

were accounted for. Fifth, three themes were selected

(by all authors) for the final analysis: (1) childhood

memories as a source of well-being, (2) family and

work a source of well-being, and (3) well-being

opportunities at the SHA. This analysis is presented

below for transparency and it shows the application

of theory to the analysis by including the textual

material (the data) from the narratives. (Nixon &

Power, 2007; Winter Jørgensen & Phillips, 2011).

Results

The following text presents events that the elderly

living in SHAs describe as experiences that are im-

portant for their well-being. Important for well-being

are fellowship and social interaction, and being able

to enjoy a sense of freedom and independence. The

narrations of well-being begin with a story taking

place in the person’s childhood, continuing into adult

life, and concluding with a contrast of how life is now

in the SHA. Consequently, well-being in the present

is reflected through a filter of the life one remembers,

and the elderly choose and evaluate different events

and experiences occurring during the course of their

lives. This comprises the main structure of the

narratives. In the following results, this chronology

is shown (1) partly through what the idea of well-

being is for the elderly, and (2) partly how well-being

is described. The dialogues are shown as a product of

the interaction between the listener (the interviewer)

and the teller (the elderly woman).

Transcript notations

The following transcription conventions were used:

(.) signals untimed micro-pause; (2 s.) signals micro-

pause in seconds; [] in square brackets indicates

positioning; £ indicates laughter in the speaker’s voice

while saying the enclosed word; underline indicates

the increased emphasis; :: extended words; (mm)

characters in parentheses are the interviewer’s.

In all the transcripts that follow, I�Interviewer,

E�Ella, a case-constructed person.

Childhood memories as a source of well-being

When the elderly Ella recounts what brought her

happiness and well-being in life, thoughts go back to

events in the past, when relationships with others

were the focal point. A clear pattern in these child-

hood relationships appear as essential portrayals in

the narrations of well-being. In the following extract,

Ella tells of a childhood where she, as a child,

experienced feelings of both freedom and well-

being, despite the adverse economic situation of

her family.

Extract 1. A narration of what creates comfort

1. E: yes we were children (.) we had fun (.) we

got to be free y’know (2 s.) get rid of all these

(2 s.)

2. must must must ( mm) like it is today (2 s.) but

of course (.) we didn’t have (2 s.)

3. we didn’t have money in those days to be sure,

like it is now.

4. I: no:

5. E: we had to watch every penny.

6. I: yes::

7. E: there wasn’t the extravagance like there is

today (2.)
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8. I: no::

9. E: all of us (mm) all of us had such a nice time

together

As seen in the above extract, this dialogue includes

three analytical levels: (1) the text for the concrete

account that the listener or reader can take note of;

(2) the actual story or core (experience of well-

being); and (3) the story as it was told (the fabulan or

order of events the teller recounts, for example, in

the order or time frame) (Hydén & Hydén, 1997).

The story of well-being as told by the elderly

woman starts with when she was a child and they

had fun. The ‘‘we’’ in line 1 refers to the children she

played with; thus, the elderly woman uses the plural

form encompassing all the playing children. Not

only did they have fun together through play, they

were also free, ‘‘we got to be free y’know’’ (line 1).

That little expression ‘‘y’know’’ shows two levels: (1)

It acts as the causal connection between play and

freedom; and (2) it shows interaction between the

teller and the listener. This connection is a so called

in situ construction based on a retrospective adult

perspective. In the narrations, the temporal dimen-

sion of time is made visible. The elderly woman

places the enjoyable experiences of childhood at a

point in time (Hydén & Hydén, 1997), and the

content is clear in comparison to how she as a child

could have fun despite the poor economic situation,

‘‘we didn’t have money in those days to be sure, like

it is today’’ (line 3). She compares this to the

children of today, ‘‘there wasn’t the extravagance

like there is today’’ (line 7). The narration concludes

with (the plot) the narrators point, that is, that

despite this, ‘‘all of us had so much fun’’ (line 9),

namely, that money and abundance is not needed to

create comfort, but rather it is about being free and

without obligations and the must-haves (line 2).

The story also highlights what Tornstam (2011)

means by the inner core of social networks, that is,

the relationship to friends (and family). Innermost

relations such as the affinity with others are identity

supportive social resources, and promote the crea-

tion of identity and meaning in the elderly person’s

situation, not only during childhood but also in their

current situation at the SHA.

What is interesting here is how the elderly woman

allows the listener (the interviewer) to understand

the event as a dynamic description of well-being by

contrasting her childhood moments of joy with the

present. To be kids, to have fun, and as a child to be

carefree and without worries depicts well-being, in

contrast to the present where everything is about

musts (line 2).

As seen here, the extract concerns not only

meaning-making between the elderly woman’s past

and the present situation at the SHA in relation to

well-being, but also the more active dialogical

understanding in the account between the listener

and the teller. From this account, the situation (in

situ negotiations) also affects the subject’s identity. It

is, therefore, not only an account of a carefree time

long ago, but also an example of how the elderly

person retains her identity through the recounting of

earlier events for the listener.

The feeling of fellowship experienced in childhood

is recounted with emotion, including the joy that was

felt when being with family during family activities

such as playing an instrument and singing together,

both within the family unit and also at parties. The

well-being described in the following extract is that

of being a part of a social situation. Ella and her

father are the central characters.

Extract 2. A narration about a musical father, a

good time, and a nice family home as a basis for

well-being

1. E: oh::father was (Ella straightens up) so

musical it didn’t matter what instrument you

gave him.

2. he could play it (2 s.) so:: there was always

song and music at home (1 s.)

3. I: mm

4. E: when they would go out for a ride (.) they

have told me (.) some booking

5. where they would play (.) so don’t forget that

Ella is coming too this they have

6. told (hm) me (.) so I could go with them they

thought is fun that I was there and played too

7. I: how did you experience that time?

8. E: well:: (.) yes I thought that it was a rather

good time

9. I: I see::

10. E: I have always felt happy and we had such a

nice parental home

11. I: yes

12. E: there was singing and music every day and

good food

It is interesting how the home is portrayed as an ideal

place (lines 2, 12). The woman tells of her own

subjective account that she was proud of her father’s

musicality, by straightening her posture (line 1)

when telling her story. In this manner, she creates

a certain dynamic and excitement in the narrative

(Hydén & Hydén, 1997), while showing her affilia-

tion to her musical father, and her own musicality.

Extract 2 contains different aspects of well-being,

and their origins in childhood. The elderly woman

describes that she was needed and sought after (line

6), which supports her current sense of self-worth
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(Heap, 1995). Through the dialogue, the elderly

woman explains that she is desired and needed. She

shows what she thinks of her own musicality, and

even how others saw her. Accordingly, an identity

creation or construction has taken place, through

music and within social interaction with others, and

she maintains who she was and who she continues to

be. According to Mead and Morris (1967), this

model of identity creation occurs during an interac-

tion between how an individual sees himself or

herself and how others see him or her. This inter-

pretation of the story reinforces the self-identity of

the elderly woman and a sense of self-worth by

describing not only the father who was musical and

in great demand, but also she herself (line 6). This

form of identity creation is based on the retro-

spective force on life and presents a picture of how

and where the identity of the elderly woman

has been created, and by recounting an episode

from that time, maintains that identity (Eriksson &

Eriksson, 1998; Tornstam, 2011).

Family and work a source of well-being

Even if childhood is essential in creating a feeling of

well-being in the present time, Ella describes the

period when life was all about building a family and

working, as a life filled with joy and happiness.

Having a family forms a relationship in life, and

comprises a unit where everybody lends a hand with

everyday work and tasks. Although life was hard,

there was pleasure to be found. In fact, it appears

that joint efforts and work was a factor that

generated happiness and well-being, as shown in

extract 3, below.

Extract 3. A narration of sticking together and

work as a source of joy and well-being

1. I: how was your life when you had the farm in

x-town (.) and the children were at home?

2. E: it was full to the brim (.) and there was work

(.) and everyone was happy

3. I: what was it in life that made you happy?

4. E: well:: I was happy for the work and it all

went well

5. I: mm

6. E: and:: we helped each other with joy

7. I: yes

8. E: as long as one could manage

In this account there are primarily two levels

of analysis: (1) How the woman creates two

dynamic forces that form the subjective experience

of well-being, namely, the joy of positive develop-

ment and direction in life, ‘‘it all went well’’ (line 4),

while simultaneously being characterized by a labor-

ious life, ‘‘it was full to the brim (.) and there was

work’’ (line 2).

Analysis level (2) is about the basic core of the story

of adult life, namely, that they helped each other in

the family (line 6), which suggests the desire for

intimacy and a relationship with the family members,

a kind of fusion of self to others in an emotional and

work related manner. Eriksson and Eriksson (1998)

describes this phase of life, early adulthood, as a

psychosocial phase moving from the creation of

identity in childhood to being prepared to engage in

an intimate relationship with a partner. Eriksson and

Eriksson (1998) uses the concept of generativity to

describe human strength or self-qualities that arise

during this phase of early adulthood, and it is

expressed through caring for children, family, and

loyalty to the family despite the situation. This is

described in the elderly woman’s account as an

involvement in the care of the family: In the elderly

woman’s narration, this analytical model of her

identity as commitment to the care of the family is

expressed in ‘‘it was full to the brim (.) and ‘‘there was

work’’ (line 2) at the same time they were happy for

the work and it went well (line 4). Thus, the

commitment during this period in life was to build

up sustenance for future generations and to bring up

their children.

Ella continues her account and has reached the

period in her life when the children have grown, and

she describes a historical presentation of thoughts to

start work outside the home environment. She tells

of being contacted and asked to start work as a

switchboard operator. She had worked as a switch-

board operator for a brief time earlier in life, and this

would become important at this stage.

Extract 4. A narration of how she refused a job

offer

1. E: then I was at home with my children (.)

and::: I thought I should be home for a while

2. (hmm) so I was at home with them

3. I: I see::

4. E: a::nd then when I had been at home, they

had opened a hospital (1 s.)

5. they built (.) opened (.) in 73

6. I: I see:

7. E: and then they phoned me £an old switch-

board operator £ (.)

8. I: oh, I see

9. E: but I didn’t want to start working then

because I wanted to be at home

10. with the children (1 s.) so I didn’t want to start

then (.) so I started (.) 1976 (.)

11. so I started at the hospital’s switchboard there
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12. I: okay

13. E: then oh::: it was very nice

14. I: oh::: what memories you have of the years

15. E: so there I was until retirement (.) 94

16. I: oh my

17. E: yes::: so it became my life

In the above excerpt, it is interesting how the

woman’s narration contains information that goes

beyond the story, that is, a dynamic and exciting

narrative strategy of how she rejected a job offer

although she was called and offered a job (lines 6, 8).

She was hesitant at first of the offer (line 7) to work

at a newly built hospital that opened in 1973, work

that should have been attractive for many at that

time. Instead, she preferred to be at home with her

children for a few more years. Only three years later

did she accept the job offer, (line 9). The woman

positions herself beside the events of the account and

does what Labov (1972) calls external evaluation of

decision through her comment, ‘‘I wanted to be at

home with the children.’’ This shows that she

evaluates her decision as justified. The decision to

start work after several years, and that the offer was

still open verifies the correctness of the decision. The

woman recalls this period as a nice time (line 12) and

this shows that it gave a positive impression that she

still retains.

In just a few sentences, Ella shifts from the period

when she was at home with her children (line 1) and

her work as a switchboard operator (line 10), to

when she retired (line 14) and concludes in the

present with: ‘‘yes so it became my life.’’ Through

these words, she links meaningful events in her life

that have created joy and well-being, and her own

role in the events. With drama and relationships with

other people, the account concludes with the state-

ment, ‘‘so it became my life.’’

Well-being opportunities at the SHA

Ella’s accounts of events move through the years,

and we shall discuss what brings her joy and a sense

of well-being in her life at the SHA. In the extract

below, the woman describes frequent visits, but

despite this there is a longing for those who are

close to her. The relationship with family members,

and especially the children, is very important for the

woman. Although family is the closest to her,

keeping in touch with friends is also important for

her well-being. The following extract describes the

importance of both these relationships.

Extract 5. A narration of children’s visits and

friendship’s significance as a source of well-being

1. I: if there is something today that makes you

feel good (.) that is a source of well-being (.)

2. what would that be?

3. E: well:: it is all my friends and my children

4. I: I see::

5. E: especially my children (1 s.)

6. I: I see::

7. E: I miss them so terribly sometimes so (1 s.)

8. I: mm

9. E: and yet they visit so often

10. I: mm

11. E: but it is just as sad every time they leave

12. I: yes:: have you told them how much they

mean to you

13. E: oh yes:: many times, every time (2 s.) they

come

This account also displays knowledge of the inner

core of social networks (Tornstam, 2011), that is,

family relationships. Ella explains that her children

specifically give her happiness (lines 3, 5), that is,

those who are closest to the elderly woman, and who

characterize the inner core of the network. She also

expresses her longing for her children (line 7),

despite frequent visits to the SHA by them. This

longing gives expression for what Tornstam (2011)

describes as the interrelations’ qualitatively most

important quality, that it is the degree of depth or

presence that characterizes the relationship. This

cannot be experienced in the SHA environment, or

with the people there, but requires contact with the

closest relations. The story continues in extract 7,

explaining how friendships created in the work

environment continue to play an important role.

Extract 6. A narration about the impact of friend-

ships for well-being

1. E: that I am as I am anyway

2. I: yes:

3. E: I have my friends (.)

4. I: yes::

5. E: still have my old friends you know

6. I: okay:

7. E: (2 s.) they come and:: visit me those who

have worked at telecom (.)

8. when I worked in the fifties (.) a::nd (.) those

at the hospital (.)

9. there are many (2 s.) I have many friends

10. I: mm (.) do you talk about both the old and

new things then

11. E: yes:: we talk about both

12. I: is it important to have these contacts?

13. E: very important (.)

14. I: to have those contacts that you have had for

a long time
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15. E: yes:: it’s very important (.) that they don’t

forget me

16. I: maybe they see you as a different person

than the one you are today

17. E: yes:: they remember how I was when I was

healthy

18. I: mm

19. E: but I don’t know (1 s.) they like me for who

I am now too

20. I: yes:

21. E: otherwise they wouldn’t be coming

Ella begins by stating, ‘‘I am as I am anyway’’ (line 1).

The function of her opening account is to begin

the dialogue with a summary (Labov, 1972) and

expresses her understanding of the continuity of her

identity despite her age, environment, and current

conditions at the SHA. She continues then with a

description of time, or the temporal dimension of the

past compared with the present, and the importance

of her friend’s visits so that ‘‘they don’t forget me’’

(line 15). Despite life events being placed on the

timeline, before the account continues, she says that

she talks about both current and past events (line 11).

These are perceived as very important (line 15).

According to Tornstam (2011), the consequence of

the importance of the friendship relations and social

integration relating to well-being is interwoven. The

woman says that she has many friends (line 9) and

that these contacts are important to her.

Friendship and conversations with friends con-

firms the woman’s existence both as it was (line 11)

and as it is now (line 12). All of this identity

construction, confirmation of existence, and reten-

tion of own identity is noticeable (line 19).

It is interesting in this account how the woman

positions herself (Harré & van Langenhove, 1999) as

a social person with many friends (line 9), and uses

this to show (lines 3, 5, 9) that she is a socially

competent person who has maintained friendships

throughout the years (about 50 years).

Extract 7. An account of the relation between care

staff and the subject as a source of well-being

1. E: I have to praise the staff; they are very kind

and helpful (.) I (.)

2. they ask how would you like it Ella and how can

we help you (.) they say (.)

3. so they are very accommodating that you

are kind and competent who can help and

such::

4. I: do you get along with the staff?

5. E: yes:: very well

6. I: mm

7. E: we can joke and talk about everything

8. I: is that important?

9. E: it is important (.) it is very important (.)

Even the relationship with the staff at the SHA and

the care relationship are described by Ella as a

subjective experience of well-being. In this relation-

ship, the staff give nursing and also care. The woman

praises the staff and describes them as kind and

helpful (line 1) and says the conversations between

them touch on most things (line 8), the act which is

considered important (line 10). The staff provides

help, which Ella confirms by describing how she

herself wants to be helped. The extract below

expresses the care relationship between the Ella

and the care staff at the SHA.

This account shows two analytical levels: (1) the

importance of the care staffs’ relationship to the

woman; and (2) how the care staff constructs well-

being within the woman using the relationship as a

care tool. As seen in this extract, the dialogue

between the staff and Ella is an interaction that leads

to the enabling of a caring relationship. This inter-

action is described by Ella as friendly, ‘‘we can joke

and talk about everything’’ (line 7) and that the staff

are ‘‘kind and helpful,’’ (line 1). It is also important to

‘‘get along’’ with the staff (line 9). The extract shows

that the care staff considers the woman’s participa-

tion and self-determination by asking, ‘‘how can

we help you Ella’’ (line 2). In this manner, Ella is

acknowledged as a person who can make decisions,

has her own-will, and who wants to make her own

decisions. This strengthens the woman’s meaning-

making and self-image. This type of relationship is

described by Mayerhoff (1999) as a caring relation-

ship that can increase the woman’s sense of well-

being. The care staff listens to and learn how the

woman wants to be cared for. Mayerhoff (1999)

states that this helps a person to grow and be the

person they really are. This social interaction creates

well-being.

In addition to visits by family members and

friends, life at the SHA is characterized by trying

to fill the days with ‘‘meaningful’’ activities, as

opposed to earlier in life when family and work

filled the days. Activities can also be a source of well-

being, and at the SHA, activities are arranged nearly

every day. Ella appreciates this and tries to partici-

pate as often as possible. Activities include music,

newspaper-reading, bingo, quizzes, and gymnastics.

Extract 8. A narration of meaningful activities as a

source of well-being

1. E: we a::nd (1 s.) have something called the

house of birds

2. I: mm
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3. E: and there we get (.) there is the day’s

recreation [day-activities at SHA]

4. there are those who work there who have (1 s.)

5. we have different programs (.) today it was to

be (.) gymnastics (.)

6. I: I see::

7. E: we have sitting down gymnastics on

Tuesdays (.)

8. and there is always something (.) someone

who comes and entertains a::nd

9. I: do you appreciate having something to do (.)

and look forward to

10. E: £ I:: think that £ (.) I participate in every-

thing (Ella laughs)

11. because I think (.) that one should participate

Even this extract displays two analytical levels that

we wish to point out: (1) how the activities and

programs organized for the residents of the SHA

comprise a central dimension in the account, which

may be considered a source of well-being; and (2)

the institutional order which links events and people

is also evident. Ella talks of activities like ‘‘The

House of Birds’’ (line 1) and gradually describes the

activity for that day and then the fact that there

are different activities and programs (lines 5, 7).

These activities do not appear to be arranged by the

residents themselves at SHA, but by somebody else

at the SHA, ‘‘and there we get (.) there is the day

recreation [day-activities at SHA]’’ (line 3), ‘‘there

are those who work there who have’’ (line 4). Thus,

it is the staff that organizes and offers a repertoire of

activities that the elderly person can participate in. It

is shown here that the staff is the active ones and the

elderly are the passive consumers, even when refer-

ring to activities. It is worth considering in this

account whether the elderly persons participate in

the activities offered by the SHA out of their own

accord or due to an unspoken requirement to

participate (line 10, 11) in order to show their

appreciation of the staff ’s efforts.

With regard to the question of the appreciation of

activities (line 9), Ella laughed when she answered,

‘‘I participate in everything because I think (.) one

should participate’’ (line 10). Participating in activ-

ities may also be explained by the theory of exchange

or reciprocation, a supposition of people’s give and

take (Tornstam, 2011). For the elderly there is an

imbalance in the reciprocity, when the elderly often

are the recipients of different advantages. To ‘‘at-

tend’’ could, thus, be explained as a way to balance

this relationship.

However, it is not only meaningful activities which

are a source of well-being at the SHA but also the

hope or the dream of regaining their own home, to

cope and be one’s own master. This involves being

independent and having the freedom to decide when

events occur or are performed. In retrospection, the

woman looks at the bygone time in her own home and

describes it as wonderful (line 3 in the next extract).

Extract 9. A narration of well-being reflected in

physical ability

1. E: yes, of course, there I had everything around

me (.) that I myself (.)

2. E: there I had everything around me (.) then I

could do what I wanted to (2 s.)

3. E: but, of course, I think about how wonderful

things were when I was healthy (.)

4. E: a::nd being at home

5. I: what do you think was so good then

6. E: it was so nice (.) I was my own master a::nd

7. I: yes

8. E: and take care of myself a::nd (2 s.) could go,

go to the toilet when I wanted to and::

This extract reflects the physical ability in the past as

a source of a feeling of well-being, independence,

and freedom. This feeling is in contrast to life as it is

now at the SHA. Past and present create a touching

moment during the interview. In the past, she could

take care of herself (line 8) and be her own master

(line 6). This compares to life at the SHA where

taking care of one’s basic needs, such as going to the

toilet when one wants to, are not possible.

The woman repeats the word ‘‘go’’ (line 9) in

‘‘could go, go to the toilet when I wanted to,’’ which

expresses something the woman wishes to emphasize.

The meaning of repetitive words, according to Labov

(1972), includes the internal evaluation the person

makes of herself, and what in this case the woman

views as important to the account, that is, the desire

to go to the toilet when she wants to. Correspond-

ingly, the time at home when she was healthy, ‘‘but, of

course, I do think of how wonderful it was when I was

healthy’’ (line 3), and when she was at home (line 4),

contrasts with her present time at the SHA, when she

is ill. Here, the woman reflects upon the physical

ability as well-being in the past, an effective method

by the narrator to create meaning and show how she

wants the account to be interpreted.

Discussion

In this study, we have discussed five different

accounts that have in turn been presented as one

case study of the elderly’s well-being. The aim was to

understand and describe elderly women’s (living at

SHA) experiences of well-being and to find struc-

tures to facilitate well-being in everyday living

conditions. The analysis shows that well-being is
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experienced as having relationships with other people,

and experiencing continuity of self-identity, whilst

there also occurs a type of experience of self-renewal

caused by society and by others. Well-being is, there-

fore, something that not only exists, but is also created in

social situations with relatives, family, and with the care

personnel the elderly women interact with on a daily basis

at the SHA. In this manner, well-being is described

in terms and with meanings that seem obvious and

which agree with earlier studies which describe the

substance of well-being (Sarvimaki, 2006; Svensson

& Hallberg, 2011). However, reminiscence is one of

the substantial factors of well-being. This is per-

formed through recollection and memory (Heap,

1995). The interesting issue about the contribution

of this study is that that which creates well-being for

the elderly person, must be found in past experi-

ences in life as well as in situ. This experience creates

the meaningful wholeness of arranging separate

events and is what Ricoeur (1983) refers to as

meaningful wholeness. The narratives in situ create

an experience of renewal through dialogue about

what the women experienced earlier in life through

social contact. This knowledge is important for use

in elderly care at the SHAs Because the SHA

environment offers fewer confirmatory events or

experiences for the elderly women, and these con-

firmations are important to strengthen the elderly

women’s well-being.

Life at the SHA is not only about being fragile

and dependent on help, but also acknowledging that

one’s identity risks being erased. However, the

women value events that also have meaning in the

present, and the meeting place for this is the present

moment when the woman talks in situ at the SHA. In

presented extracts, Ella summarizes her life, and as

shown earlier in the report, she says: ‘‘yes so it became

my life.’’ This statement creates an experience of

continuity in life at the SHA, and it should be

highlighted. It expresses or defines the meaning that

care should fill or offer, namely, to answer the

statement ‘‘yes so it became my life,’’ with ‘‘so you

continue to live.’’

Methodological considerations

In this study, we have chosen to use close-analysis to

study in detail the women’s narratives as one case.

Accordingly, we have been able to examine the

dialogical relationship between the researcher and

the elderly women living at the SHA. Narratives are

of a specific methodological importance to analyze

experiences and identities in their multiple forma-

tions and in different contexts, here in the context of

living at the SHA. This narrative methodological

approach enables research on the changed meaning

in life which influences a disproportionate number of

women, for example, the fact that 70% of the old

population living at SHAs in Sweden is female (The

National Board of Health and Welfare, 2011). The

individual narratives provide different perspectives

on life when women face a lack of freedom in these

kinds of factual situations’. Bringing attention to

individual narratives in interviews enables insight to

the lifeworld perspective of the individual women at

the SHA, with its own moral complexity.

The number of interviews that the resulting case is

based upon may be considered to be few. Never-

theless, it is important to point out the difficulty in

interviewing suitable informants in a study such as

this as the elderly are often physically and mentally

frail. Many women living in the SHA suffer ailments

such as dementia and, therefore, have difficulty in

holding conversations. This situation is also con-

firmed by Meinow, Parker, and Thorslund (2011),

who noted in their research that fewer than 5% of

those who lived in a SHA managed to conduct an

interview and understand the information. Further-

more, it should be noted that the women who were

interviewed at the SHA were of quite advanced ages,

which made interviews lasting longer than 30 min

tiresome for them. Such circumstances were handled

with sensitivity and respect.

In the chosen method, context, analysis, and

interpretation have been made transparent so that

the reader can follow and understand how these

relate to each other. In this study, we have shown

how intimately connected and mutually dependent

they are, despite the fact that they are often studied

and described as separate subjects (Riessman,

2008). Narrating and listening, transcribing, and

analyzing are interpretive tasks. The transcriptions

have been reproduced so that the accounts are

displayed as a result of an interaction between the

interviewer and the interviewee. Another choice we

made was for all reports from raw material to be

built from selections of reality. This means that the

specific extracts in the report are the researchers’

own choice. In this study the interviewer had a

professional role (as researcher) in the conversation

and had no earlier connection or relation to the

elderly women in this study. However, the inter-

viewers pre-understanding of the care context and

of elderly persons comes being educated as a

specialist nurse in the care of the elderly. This pre-

understanding influences the interpretation and the

understanding of the context for the narratives. This

pre-understanding was a resource both to when

information was given during the procedures for

the study and to the interactions in the interviews.

The theoretical perspective chosen in this study

allows for the creation of representations of reality

A.-M. Svensson et al.
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where narrative creations in situ are presented, and

the social practice between the researcher and the

interviewee (the object of the study). This also

applies to the interpretive interactional perspective,

which is different from other qualitative studies.

Conclusion

We began this study with the observation from

previous research, which showed that many elderly

people were partly satisfied with the caring in SHA.

We also found, however, that there was lower well-

being among elder persons at SHA, when it comes to

for example self-determination. With reference to

this study, we can now conclude that well-being

throughout the process of narratives about events

from childhood to the life in situ at the SHA is the

continuity (of self-), identity, and sociality. These three

concepts illustrate out the power of continuous

individual agency that creates experiences of well-

being. This power of continuous individual agency is

the new knowledge gained in this study, and it has to

be understood and explained as contextually-related.

To conclude, this study contributes new knowledge

about elderly women’s well-being from the perspec-

tive of later life, living at SHA in the context of the

Swedish elderly care. The new knowledge gained is:

(1) that the elderly women construct their own

identity in situ, based on their lifetime experiences

of relationships with other people, and by experiencing

continuity of self-identity in (2) narratives of well-

being, reflected through the filter of life experiences

at the SHA. The characteristic phenomena of well-

being (the what) in the narratives are continuity,

identity, and sociality. The ‘‘sociality’’ is displayed as

knowledge of the inner core of social networks for

the elderly women, and this is manifested (the how)

as a question of contrasting the state of self-management

and self-decline.

Implications

The implication for care practice arising from this

article is that care of the elderly at SHAs, and of

elderly women specifically, is not only a question of

delivering good physical care in home-like housing

accommodation. Rather, it is a question of how the

care is organized to support well-being at the SHA.

The findings from this study highlight the importance

of social relations and social interactions between

the care staff and the elderly. They also highlight the

importance of factors such as well-being and the

maintenance of the social network. Accordingly, new

methods could be developed for performing care

which would promote well-being, for example, by

caring interventions and by sanctioning from the care

management level, to work in a lifeworld centered

way. This kind of lifeworld centered care can promote

the continuity of self-identity, as well as well-being of

the elderly (women).

The utilization of care staff in the supporting

approach of continuity, identity and sociality helps the

elderly to re-author their identity and the personal

reflected narratives of well-being, despite the physical

and psychological declining capacity. This kind of

care is lifeworld sensitive care and is performed by

engaging the elderly women’s world in a dialogue or

interaction between the care staff and the elderly

women. These findings are a contribution to oper-

ationalizing supportive care, and they represent an

opportunity to improve the individual’s well-being.
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