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Abstrakt 

 
Det är inte lätt att kunna definiera begreppet äldre, det finns yngre äldre och äldre äldre. Det 

beror helt enkelt på vem man jämför sig med, vilken perspektiv man pratar om, det 

kronologiska eller det sociala. Syftet med min uppsats är att få bredare förståelse för hur de 

äldre upplever att de blir betraktade i det postmoderna samhället. Jag utgår ifrån 

socialkonstruktionistisk teori vilken förklarar verkligheten som en produkt av det sociala 

samspelet mellan människor, dvs. våra uppfattningar om verkligheten är socialt konstruerade. 

Jag har valt en kvalitativ metod med semi-strukturerad intervju där urvalet blev äldre från 75 år 

och uppåt. Det är 6 personer med blandat kön. För i tiden var det anhöriga som tog hand om de 

äldre men nu vilar det ett större ansvar på staten och kommunen. Äldres attityder formuleras av 

deras erfarenheter, normer och familjkultur. Undersökningen visade att det postmoderna 

samhället har påverkat relationen mellan de äldre och deras anhöriga så att respekten uttrycks på 

ett annat sätt. 
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1. Inledning 

 

För i tiden var det anhöriga som tog hand om de äldre men nu ligger det största ansvaret 

på staten och kommunen. Äldres attityder formuleras av deras erfarenheter, normer och 

familjkultur. Hur det känns att vara gammal i det postmoderna samhället har intresserat 

mig ganska länge. Jag funderar mycket på hur de äldre känner sig och hur de upplever den 

postmoderna människans förståelse för den äldre. Under tidigt 1900- tal var de som idag 

är äldre själva unga och då var uppfattningar och respekt för äldre människor annorlunda. 

I uppsatsen används socialpsykologiska begrepp som inte har förklarats, därför är 

uppsatsen mest för socialpsykologer. 
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1.1 Bakgrund 

 

Det är inte lätt att veta vem och i vilken ålder man kan kallas för äldre, det är ett begrepp 

som är oklart och kräver jämförelse. För att betrakta någon som äldre så är det 

utredningsmässigt rimligt med en kronologisk gränsdragning vid pensionsåldern. I Sverige 

är pensionsåldern 65 år, då räknar man med att arbetet har upphört (Sand, 2007). Det görs 

oftast en uppdelning mellan yngre äldre och äldre äldre då man försöker definiera 

begreppet äldre. De som kallas för äldre äldre var ungefär 80 år gamla, men idag kan 

gränsen vara 85 år (Gurner och Thorslund 2003). Man bör veta vad man menar när man 

kallar någon äldre. Den kronologiska åldern som räknas från födelsen säger inte så mycket 

om funktionsförmågan. Den kronologiska beskrivningen används mest av myndigheter. 

Den har med rösträtt och pensionsålder att göra. Hur våra roller och positioner förändras 

är vad som kallas för den sociala åldern. Funktioner i kroppens olika organ bestämmer den 

biologiska åldern (Dehlin, O. m.fl. 2000).  

 

Enligt SCBs räkning år 2007 har vi i Sverige 1 608 413 äldre i ålder 65+ - 75. Vi har 

enligt SCB 893 000 personer över 75 år på en befolkning på 9 182 927 (SCB, okt. 2008). 

Åldrandet innebär tre stora problem för de äldre människorna nämligen försörjning, 

boende och omsorg. Minskad försörjning på grund av minskad arbetsförmåga vid åldrande 

kan leda till ökat beroende. Med stigande ålder minskas också förmågan att ta hand om sig 

själv, därför behöver de äldre människorna omsorg för att klara det vardagliga. I Sverige 

var tidigare vård och försörjning anhörigas ansvar. Kommunen hjälpte de som inte hade 

några barn. Därefter övertog staten ansvaret för äldres försörjning dvs. ansvaret överfördes 

från familjen till staten. Stat och kommun har idag tillsammans ansvar för äldres 

försörjning. Förutom hemtjänst har de äldre idag rätt till färdtjänst, dagcentraler, sjukhem, 

gruppboende och servicehus (Sand, 2007). I Tyskland, Frankrike och Spanien är det 

fortfarande anhörigas skyldighet att betala för föräldrarnas vistelse på ålderdomshem 

(Sundström, mfl., 2004).  
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1.2 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att belysa och få bättre förståelse hur de äldre, från 75 och 

uppåt själva upplever människornas beteende mot äldre i det postmoderna Sverige, och 

hur detta påverkar respondenternas livssituation.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

De frågor jag försöker få svar på i min undersökning är: 

 

 Hur beskrivs och upplevs det postmoderna samhället av de äldre människorna när 

det gäller respekt och omgivningen eller deras anhörigas förståelse för de äldres 

värde och känslor med tanke på deras ålder? 

 Vilka uppfattningar upplever de äldre människorna finns i dagens svenska 

samhälle om äldre, mellan 75 år och uppåt?  

 Hur beskriver respondenterna de känslor som följer deras upplevelser?  

  Påverkas livssituationen av deras känslor och uppfattningar?  

 

 

1.1.1 Baumans syn på det postmoderna samhället 

 

Enligt Bauman har människan i det postmoderna samhället slutat att tro på auktoriteter 

och man måste ständigt vara beredd att omvärdera sina kunskaper och ompröva sin syn på 

verkligheten. Därför anser Bauman att det är viktigt att man lär sig tolerera och hantera 

osäker kunskap och allt det som är mångtydigt (Bauman, 1994). Han anser att det 

moraliska varat, som är det viktigaste mänskliga varat, utgör grunden för att skapa 

identitet och självet. Varje gång vi träffar människor skapas moralen. I alla stunder, 

vardagliga situationer händer det något som har med moralen att göra. Den postmoderna 

moralen generaliserar och skapar universella regler för hur man skall bete sig i olika 

moraliska situationer. Enligt Bauman går moralen inte att reglera, kontrollera eller 

förutsäga eftersom moralen kommer innan alla regler eller behovet av att generalisera. Det 

handlar om att inte acceptera auktoriteter och maktutövning som bygger på universella 

antagandet. För att kunna hantera den osäkrade tillvaron i det postmoderna samhället bör 

man enligt Bauman utveckla en förmåga för att kunna klara sig (Bauman, 1993).  
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Bauman kritiserar starkt den tro man har på tekniken som präglar mycket av den 

västerländska moderniteten och dragen av självsäker utvecklingsoptimism. Han menar att 

man inte längre kan hävda att människan fungerar som någon typ av vad Bauman kallar 

snävrationalitet då man har slutat att tro på någon auktoritet i ett samhälle och när man 

ständigt måste vara bered att ompröva sin syn på verkligheten. All ansträngning för att få 

en total kontroll och ordning såsom tron på de stora berättelserna, på en enda sanning och 

på vetenskapen måste betraktas som skadlig och som ett försök att återerövra något som 

inte går att återfå. Bauman bekräftar människans förmåga till empati och tolerans, och 

påpekar faran i att vilja styra, skapa ordning och vilja kontrollera (Bauman, 1993).   

 

Någonstans mellan frihet och tvång, trygghet och otrygghet och glädje och missöde kan vi 

hitta den postmoderna människan. Bauman anser att det postmoderna individen har 

möjlighet och kan röra sig fritt från olika identiteter, hon kan enkelt byta sin bild utifrån 

vad som förväntas av henne och utveckla det som Bauman kallar plastisk identitet.  På 

grund av detta kan människan aldrig känna sig trygg i sin identitet. Vi är enligt Bauman 

alla främlingar i det postmoderna samhället. Han ser den samtida människan som en 

varelse som försöker ständigt att fly undan sitt främlingskap och för att komma in i 

trygghetens territorium. De människor som står utanför arbetsmarknaden och 

konsumtionssfären betraktas som främlingar. Det skapas hela tiden nya främlingar i det 

samtida samhälle. Dessa människor har fullt upp med att överleva därför kan de aldrig ta 

emot de friheter som det postmoderna samhället erbjuder. Den mänskliga relationen blir 

allt mer oväsentlig i det samtida samhälle (Bauman, 1999).  

 

Bauman beskriver hur man i nutidssamhället strävar efter att avlägsna all form av erotik 

och känslor från arbetsplatserna samtidigt som sexualiteten får allt större utrymme i den 

imaginära sfären. Den samtida människan blir således alltmer rädd för faktiska sexuella 

och erotiska möten. Enligt Bauman har vi ofta lurats att tro att det har funnits fasta och 

fastslagna traditioner en gång för alla. Men det är inte så, säger Bauman, utan när vi talar 

om traditioner så försöker vi att återskapa det förflutna som något fast och oföränderligt. I 

samma ögonblick som vi gör detta bidrar vi också till att skapa och konstruera det 

förflutna. På så sätt drivs människan av sin vilja att inte bara välja sin framtid utan vill 

välja sitt förflutna också, sin bakgrund. Traditionen dras därför in i det reflexiva skapandet 

av identitet (Bauman, 1999).  
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Baumans reflektion när det gäller det postmoderna samhället rör sig om människans 

förmåga eller oförmåga att hantera den osäkerhet som detta samhälle bidragit till. Detta 

samhälle präglas av dubbelhet och ambivalens och det kan inte bara betraktas som 

önskvärt och något positivt. Han menar att konsumtionssamhället bidragit till att 

fattigdomen har blivit stor. Det är numera ingen som intresserar sig för de fattiga för de 

har hamnat i en så kallad restkategori. Gamla problem uttrycker sig i nya former, 

Baumans projekt går ut på att reflektera kring vår samtid speciellt kring människors 

förmåga och oförmåga att hantera den osäkerhet som dominerar i det postmoderna. Detta 

postmoderna är inte bara något positivt eller ett önskvärt tillstånd utan snarare präglas den 

av stor dubbelhet och ambivalens (Bauman, 1999).  

 

 

1.1.2 Baudrillards syn på det postmoderna samhället  

 

Baudrillard fokuserar mer på vad informationsteknologi, datorisering av teknologin och 

medier har bidragit till i det samtida samhället. Han menar att i den postmoderna kulturen 

har informationskulturen och medierna bidragit till att skapa en negativ fantasimiljö. 

Mediebilder genomstyr individernas vardagsliv, den mänskliga relationen präglas av 

distans och anonymitet. Det är inte meningsfullt längre att tala om personlighet och 

identitet då identiteten förändras ständigt (Baudrillard, 1983).  Han talar om en värld som 

domineras av kommunikationssystem. Han menar att det är modellen som bestämmer 

individens syn av världen och inte verkligheten. Själva kommunikationens form i det 

postmoderna samhället styrs av media anser han. Hur individen skapar sin verklighet och 

interagerar påverkas och styrs av medialisering i samhället. Det som påverkar och styr vår 

perception av den sociala verkligheten i stor utsträckning är enligt Baudrillard 

digitaliserande, elektroniska samhället och media samhället. Det är omöjligt att skilja 

mellan ont och gott, verklighet och illusion i det postmoderna samhället. Allt vi trodde 

hade någon betydelse eller mening har nu förlorat denna värdering. Våra vardagsliv töms 

på meningskapande och på sina naturliga betydelser. Baudrillard menar att vi lever i en 

osäkrat och osäkert samhälle, hur mycket vi försöker att komma undan denna osäkerhet, 

desto mer reproduceras och skapas denna tillvaro (Baudrillard, 1993). 

 

Alienation finns inte längre i det postmoderna samhället, eftersom människan och 

samhället befinner sig bortom alienation. Det finns inget att alieneras ifrån, eftersom 
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mångtydighet, ambivalens och pluralism har accepterats i det postmoderna samhället. 

Samtidigt har det skapats nya intoleranser i detta samhälle som enligt Baudrillard gör det 

svårare att kunna uttrycka hat eller avsky för någon. Detta leder till avsky och vi avskyr på 

grund av bristen på att avsky någon eller något med andra ord man får reaktion på grund 

av brist på reaktioner. När den andre har förlorat sin giltighet då finns ingen man kan 

använda för att få sin identitet bekräftat eller spegla sig. Baudrillard ser det postmoderna 

samhället breder ut sig som öken, fullt med symboliska laddningar och torr på mening. 

Man är självgående och självreproducerande i det postmoderna säger han, vilken leder till 

att vi har förlorat rationalitet, distans, bedömningsförmåga och allt som vi använder för att 

bedöma människor. Dessutom har kroppen blivit ett isolerat system, människorna har 

tappat kopplingen till samhället och de har blivit en egen enhet istället (Baudrillard, 1993). 

 

 

1.1.3 Thomas Johansson och livet i det postmoderna samhället 

 

Den vanliga bilden om äldre i det postmoderna är att de äldre tenderar att vara mer 

beroende av rutiner och har därmed allt svårare att förnya sig. Denna syn leder till att de 

människorna inte betraktas som något special attraktiv för arbetsmarknaden eftersom den 

tenderar att vilja ha en människa med flexibilitets och förändringsförmåga. De äldres 

rädsla att inte duga får de äldre att vara misstänksamma på sitt nya livsprojekt och sig själv 

vilket leder till ångest och mer beroende. Man har flera möjligheter att omskola sig i det 

postmoderna samhället. Även sent i livet kan man skaffa sig en ny karriär, men för de 

äldre blir alternativen färre eftersom det man gjort förr sätter ramar och begränsar 

möjligheterna vilken påverkar de möjligheter som finns att experimentera med i livet och 

identiteten. Johansson menar att åldrandet uttrycker sig i fysiska former som en synlig 

process som sätter sina avtryck från ansiktet till andra delar i kroppen (Johansson, 2001).   

 

Numera finns möjligheter att ha flera familjer under sitt liv. Att gifta om sig och bilda ny 

familj blir allt vanligare i det postmoderna. Antingen har man redan genomgått en 

skilsmässa eller är det dags att gör det speciellt när man närmar sig fyrtioårsåldern. Idag är 

det allt vanligare att man har genomgått en skilsmässa åtminstone en gång i livet 

(Johansson, 2001).  
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I dagens konsumtionssamhälle har människan kategoriserats i olika ålders faser. I varje 

åldersfas förväntas man att ha nått sin egen vad, Johansson kallar, skamtröskel. I 

fyrtioårsålder förväntas man att ha nått en viss statusmässig framgång i livet. I ungdomens 

ålder förväntas man vara attraktiv och omtyckt. Han menar att den misslyckade 

människan, den oattraktiva tonåringen och den fattiga medelålders mannen har mycket 

gemensamt och tillhör samhällets andra sida. De är enligt hans mening utdefinierade. När 

man uppnår mitten av livet som i vissa samhällen är 40 års ålder och i vissa 50 års ålder, 

förväntas man att ha familj, barn, materiella välfärd osv. många har skilt sig eller är på väg 

i en separation. De äldre plågas av kroppens åldrande och förlusten av kraft. De har 

uppfostrats på ett traditionellt sätt speciellt när det gäller kön, ambitioner och kulturella 

värderingar som har lett till att en del upplever att de är lyckade och uppnått det goda i 

livet och vissa upplever att de inte riktigt nått ända fram. Det postmoderna samhället har 

stora krav på hur en perfekt, attraktiv och hälsosamkropp skall vara. Denna syn har lett till 

att en del människor strävar efter att utveckla en hälsosam livsstil, och en del har utvecklat 

en mer ohälsosam livsstil vilken har lett till klasskillnader (Johansson, 2001).  

 

 

1.1.4 Medialiseringens roll för individernas identitet och livsvanor i det 

postmoderna samhället  

  

Johansson menar att den postmoderna människans intensiva sökande efter identitet och 

livsstil leder ibland till känslor av icke-identitet. Framför allt när hon söker efter identitet 

kopplad till en värld som är befolkad av mediepersoner och olika föremål istället att vara 

kopplad till individernas livshistoria och deras relationer till vänner och familjer. Det är 

detta som leder till att identiteten ständigt förändras. Medierna har ett avgörande 

inflytande över identitetsskapande genom sin globala spridning och utbredning. 

Identiteten i det postmoderna samhället enligt Johansson handlar om livsprojekt. Genom 

att berätta om sin månadsinkomst, vad man jobbar med, var man bor osv. kan man ge 

omgivningen en bild av vilken social position man har. På så sätt kan Identiteten alltså 

tillfälligt förändras i olika positioner (Johansson, 1999).  

 

Relationen mellan mediekultur och identitet har blivit allt starkare i det postmoderna 

samhället. Han menar att massmedierna påverkar inte enbart form utan också innehållet i 
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den sociala interaktionen som tankar, idéer, information och kunskapen som går runt i en 

global marknad. Medialiseringen av samhället har bidragit till en omfattande estetisering 

av vardagslivet. Alla de stilar, symboliskauttryck och kroppsideal som pressenteras i 

medierna har bidragit till stilskapande och estetisering av vardagslivet. Media har påverkat 

den kulturella förändringen vilket i sin tur påverkar identitetsutvecklingen och 

utformandet av interpersonella relationer. Han menar att människornas tid i stor 

utsträckning upptas av någon form av medieanvändning. Medierna strukturerar 

människornas utformning och innehåll. Genom att bläddra i tidningarna och byta TV 

program blir det ännu enklare att leva i medievärld utan att ha en direkt kontakt med den 

sociala verkligheten. Ungdomar använder stor del av fritiden att titta på och leka med 

skräckbilder från våldsamma datorprogram och filmprogram vilka har påverkat 

ungdomarna att blir mer våldsamma och utagerande. Pensionärerna får hela sin 

verklighetsuppfattning av medierna. Vi lever i en simulerad verklighet där det inte längre 

är möjligt att skilja mellan den verklighet vi deltar i via medierna och den sociala 

verkligheten (Johansson, 1999).   

 

Medierna i det samtida samhället har suddat ut gränsen mellan det privata och det 

offentliga.  De elektroniska mediernas påverkan på människors beteende har borttagit 

gränsen mellan den privata regionen där människor blottlägger sina känslor, begär och 

sina problem och det offentliga eller som Meyrowize kallar främre regionerna där de ofta 

uppvisar ett välkontrollerad beteende. Människors känslouttryck som enbart skulle visas i 

den privata sfären uppvisas utan människors medgivande i den offentliga sfären. Där 

uppvisas människors emotionella reaktionssätt och hennes förmåga och oförmåga att 

upprätthålla en adekvat presentation av jaget, i det offentliga. Meyrowize menar att 

känslor, pinsamheter och misstag kommer från Televisionen. Vi deltar i en ständig 

konstruktion av den sociala verkligheten när vi tittar på TV. Den postmoderna människan 

utvecklar ständigt strategier för att viktmakthålla sina hemligheter eftersom vi ständigt 

granskas av medierna, annars riskerar man att hamna i medieoffentlighetens värld 

(Meyrowize, 1985).  
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1.1.5 Giddens syn på det postmoderna samhället 

 

Giddens använder inte ordet postmodernitet som socialkonstruktionister utan han kallar 

dagens samhälle för senmodernt samhälle. Det som Giddens kallar för senmodernt 

samhälle kommer jag i forstsättningen av min uppsats att kalla för postmoden samhälle 

utifrån ett socialt konstruktioniskt perspektiv. Giddens menar att vi har gått från ett 

modernt samhälle till ett postmodernt samhälle som har gjort så att vi kan röra oss fritt 

mellan olika miljöer, från jobb till fritid. Vi kan ta reda på kunskap och information via 

datorer, massmedia och Tv. Detta har lett till en globalisering som innebär ökade 

möjligheter av olika val som enligt Giddens har en central synpunkt i självförverkligandet 

i det vardagliga livet.  Detta innebär i sin tur att det postmoderna samhället tvingar på oss 

ett stort antal komplexa val utan att ge oss så mycket hjälp att ta ställning till olika saker. 

Till exempel sker det en mycket snabb utveckling i det postmoderna samhället och 

kunskapen har blivit mer och mer specialiserad och abstrakt. Detta har lett till att ett så 

kallad expertsystem har uppstått. Giddens menar att vi söker hela tiden efter experter eller 

specialister som kan hjälpa oss att visa hur vi bör handla och leva. Det blir, enligt Giddens, 

inte så konstigt om vi drabbas av förvirring i det postmoderna samhället då den gamla 

trovärdiga kunskapen ersätts av nya kunskaper (Giddens, 1991).  

 

Eftersom det postmoderna samhället erbjuder oss ett stort antal möjligheter att ta del av 

kunskap om olika världar med hjälp av kommunikationsteknologin, blir det allt svårare för 

individen att göra de rätta valen. Vi påverkas hela tiden av massmedia samt vår sociala 

miljö präglas av ett stort anal bilder och information. De gör att vi blir en direkt publik till 

alla händelser som händer på andra platser. Det gör oss till en publik som inte är fysiskt 

närvarande. Giddens menar att vi måste ständigt vara beredda på förändringar på vårt 

synsätt och handlande i det postmoderna samhället. Giddens kallar detta för reflexivitet 

där individens identitet kommer att baseras på en förhöjd reflexivitet. Reflexivitet Enligt 

min reflektion på begreppet är när man som individ ständigt granskar, analyserar och 

jämför sig själv med de andra. Vi gör ständigt självobservationer och ställer frågor till oss 

själva om hur vi skall förhålla oss till förändringarna och vad som händer runt omkring oss 

(Giddens, 1991).   

 

Giddens talar om tillitens betydelse för individens identitet och ontologiska trygghet både i 

barndomen och sedan i vuxen åldern. Denna tillit grundläggs och utvecklas genom en 
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kärleksfull uppmärksamhet från omsorgspersoner. Han menar att tilliten till existentiella 

frågor som vem är jag, varför lever jag och vad är meningen med livet osv., bygger på en 

tilltro i kognitiv och emotionell mening. Denna tilltro grundläggs mycket tidigt i 

barndomen.  Tilliten kan skydda barnet mot framtida fara och hot som hjälper individen 

att bevara hopp och mod oavsett ett vilka hemska situationer individen kan befinna sig i 

(Giddens, 1991). 

 

1.1.6 Relationer i en postmodern tid 

 

Jag vill se vad Giddens har för åsikter när det gäller relationers betydelse för människors 

välbefinnande och trygghet, samt hur det postmoderna samhället har påverkat vår relation 

till andra. Vi vet att det postmoderna samhället har fört med sig en hög teknologi som 

kräver ett intensivt arbete som har lett till att man inte har så mycket tid för att ägna sig åt 

andra. Detta har kanske en negativ inverkan på synen på äldre människor (Giddens, 1991).  

 

Giddens menar att intimitet och rena relationer bevarar och förstärker den ontologiska 

tryggheten. Denna trygghet skapas genom tilliten tidigt vid barndomen. Det rena 

förhållandet är inte förknippat med yttre sociala och ekonomiska villkor utan det är fritt 

flyttande.  Förhållandet kan bestå så länge de ger en emotionell tillfredställelse genom 

nära kontakter med den andre. Ett rent förhållande är organiserat på ett öppet sätt, 

självgranskning är en del av rena förhållandet och är förbunden med självets reflexiva 

projekt som t.ex. hur har jag det? Kärlek enligt Giddens är en form av förpliktelse som 

kan regleras av kärlekens kraft. Intimiteten är väsentlig i ett rent förhållande och för varje 

form av långvarig stabillitet mellan parter. Rena förhållandet grunder sig på en ömsesidig 

tillit mellan parterna som i sin tur är förbundet med intimitetens process. Giddens menar 

att för att bygga upp tillit måste man först visa tillit och själv vara tillitsfull. Tilliten är 

förbunden med intimiteten som innebär en balans mellan autonomi och ömsesidig 

förtroende. Kommunikationen är en central aspekt av intimiteten, därför bör man lyssna på 

varandra varje dag men alla samtal behöver nödvändigtvis inte handla om vardagliga 

händelser. Brist på sådana förhållanden i det postmoderna samhället leder enligt Giddens 

till ontologisk otrygghet vilket i sin tur väcker existentiella frågor såsom Vem är jag?, 

Varför lever jag? och Vad är mening med livet? osv. När man ställer de frågorna och inte 

tror på de svar som kunskapen erbjuder leder det till ångest och skuldkänslor (Giddens, 

1991).  
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2. Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teori jag utgår ifrån är social konstruktionism som förklarar verkligheten som en 

produkt av det sociala samspelet mellan människor och kollektivt handlande, dvs. att de är 

socialt konstruerade. Jag kommer att använda mig av den sociala konstruktionismen 

Gergen (1999), beskriver.  

 

Idén om sociala konstruktioner kan man, enligt min uppfattning, relatera till Descartes 

filosofi med dess intresse för det subjektiva medvetandet. Utifrån det här har man studerat 

sociala fenomen. Det vill säga man borde inte nöja sig med att bara lägga märke till det 

beteendet som går att observera som ibland är en reaktion på det sociala samspelet mellan 

människor, utan verkligheten är också en produkt av det sociala samspelet mellan 

människor och kollektivt handlande, alltså socialt konstruerat (Giddens, 1991). 

 

Sociala konstruktionister är intresserade av den kunskap som finns i den individuella 

upplevelsen av verkligheten. Alla våra handlingar och våra mentala processer är ett 

resultat av det sociala samspelet. Det som vi ser och förstår av verkligheten är subjektivt 

och det beror på hur individerna skapar den och hur de uppfattar och formar sin sociala 

verklighet (Gergen, 1999).  

 

Att förstå världen, enligt mina reflektioner på det Gergen skriver, är mycket beroende av 

den historiska och kulturella miljön som i sin tur är beroende av var och i vilken tidsperiod 

man lever. Gergen menar att olika värderingar och olika perspektiv påverkar vår förståelse 

samt påverkar också vårt uttryck och hur vi uttrycker oss. Detta är jag är helt övertygad 

om och jag håller med Gergen som tror att historien styr våra perspektiv och vår 

omgivning vilken förändras mycket över tid.  

 

Sociala konstruktionister är enligt mina reflektioner mycket intresserade av den kunskap 

som skapas genom sociala processer och samspelet mellan människor. Sanningen, enligt 

Gergen, är mycket beroende av våra uppfattningar av världen. De uppfattningarna skiljer 

sig mycket från kultur till kultur, från olika tidsepoker. Eftersom människan är en kulturell 

varelse så bygger mycket av våra uppfattningar och perspektiv på vår kultur och var i 
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världen vi befinner oss. En annan kultur kan innebära ett annat perspektiv och 

uppfattningar och sätt att betrakta världen, sanningen och kunskapen. Inom 

postmodernismen betraktar man kunskap som begreppsligt och social konstruerat.  Den 

sanning som vi kan föreställa oss hänger ihop med vilket perspektiv och värderingar vi 

har. Enligt sociala konstruktionismen finns det inga objektiva sanningar, utan sanningar är 

subjektiva och att vi förstår vår omgivning och skapar mening genom socialt samspel och 

relationer där både språket och kulturen är väldigt viktiga element. Det är samhällets 

traditioner som bestämmer vad som är sant i den tid vi lever i, sanningen blir inte 

universell. Olika kulturer upplever sanningen utifrån sin kulturs tidshistoria som sannolikt 

förändras med tiden (Gergen, 1999). 

 

2.1 språk 

 

Enligt Gergen är språket och dialogen avgörande för hur vi kan lära känna oss själva och 

världen. Hur vi talar med varandra och använder språket med varandra. Han menar att vi 

utvecklar ett gemensamt språk för att förstå varandra i olika sammanhang. Det är genom 

detta språk vi skapar den värld som vi lever i. Gergen menar att våra mentala symboler 

möjliggör vårt språk. Samma respons finns hos mottagare och sändare och då sker ett så 

kallad rollövertagande dvs. de deltar i ett samtal. Genom att överta varandras roller i ett 

samtal så skapar vi ett självmedvetande. Detta innebär att vår uppfattning om oss själva 

skapas i samspel med andra. Språket har en väsentlig roll för konstruktionen av 

verkligheten enligt Gergens social konstruktionistiska perspektiv. Vi förmedlar vår värld 

och vårt inre genom språket. Detta språk beskriver och generaliserar våra erfarenheter 

genom att ordnas och organiseras i meningsfulla meningar. Språket fungerar som en källa 

för våra erfarenheter som vi har lagrat med hjälp av generaliseringar och objektiferingar. 

Vår tolkning av verkligheten objektiferats med hjälp av språket (Gergen, 1999). 

  

Förståelsen av språkliga kategorier är mycket viktiga enligt Gergen för att kunna få 

kunskaper om hur ord och uttryck används, och vilken innebörd de har i det lokala 

språket. Detta är väsentligt för förståelse av den sociala verkligheten. Det människor 

uppfattar och beskriver bestäms mycket av deras intresse. Vi lyssnar, hör och objektivt 

observerar uttryck av personens intresse. Vetenskapsmännen, forskare eller religiösa 

ledare hävdar ofta att deras kunskap är en objektiv sanning och socialkonstruktionister 
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håller sig kritiska mot detta sätt att tänka. Syftet med denna kritik är att avslöja det 

underliggande intresset, värdet, läran eller myten av det som sägs (Gergen, 1999). 

 

De ord som idag är accepterade och förstådda av allmänheten var okända för människorna 

för flera decennier sedan, så som ordet stress till exempel. Om vi inte ger mening och ord 

på det som finns i vardagen så existerar de inte. Detta innebär att genom interagerande 

skapar vi relationer, sedan uppstår språket och handlingarna ur relationen. Det vill säga 

vårt interagerande och våra relationer ser olika ut t.ex. med familjen har vi ett 

interagerande som skiljer sig markant från relationerna med vänner. Genom olika 

interagerande får vi kunskap som skapar förändringar av vår syn på världen. Våra ord 

fungerar som bilder, om du t.ex. aldrig skulle ha varit i Sicilien och jag berättar för dig, så 

skulle du få en bild av Sicilien genom min berättelse och min beskrivning, detta kallar 

Gergen för representationer (Gergen, 1999).  

 

2.2 Individualism  

 

Individualismen har, enligt Gergen, friheten, självständigheten och oberoendet av andra 

som en värdefull och centralt betydelse. Gergen menar att antagandet av privat, 

individuellt tänkande är väsentligt för institutioner av demokrati, styrkan med det 

individuella tänkandet är mer effektivt för demokratiska processer. Utan att ha en tilltro till 

individuell handling, så kommer våra moralinstitutioner inte kunna existera längre. Han 

menar att individen möter världen ensam och är separerad från de andra. Det negativa med 

individualismen i västländska traditioner är att det leder till narcissism som gör att vi sätter 

oss själva på första plats. Gergen menar att självet befinner sig i olika världar för det mesta 

och att självet befinner sig i olika världar leder i sin tur till individuell kunskap och 

problem med självkännedom (Gergen, 1999).  

 

Hur kan vi veta att allt som vetenskapsmännen försöker övertyga oss om är sann? När vi 

tar en överblick över historien har det funnits många teoretiker som har sysslat med olika 

vetenskapsområden. I senare epoker har det kommit andra teoretiker som har motbevisat 

kunskapen. Kan vi veta om kunskapen är sann eller inte? Om objektiv kunskap bygger på 

våra erfarenheter som kännetecknas av den världen vi lever i, är denna objektiva kunskap 

inte en subjektiv illusion? Alla de här problemen med subjektiv och objektiv dualism är, 
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enligt Gergen, relaterade till hur vi uppfattar begreppet sanning. Objektivitet och sanning 

definieras utifrån traditionen i den vetenskapliga diskurs man ingår i (Gergen, 1999). 

 

2.3 Narrativ 

 

Narrativ är en berättande som framställer en händelse i verkligheten eller påhittat saga i en 

tidsperiod. Många menar att det är genom berättelser som vi människor kan skapa vår 

identitet och vår verklighetsbild. Jag kommer att använda mig av Gergen för att se hur han 

beskriver betydelsen av narrativ som social konstruktionism. Gergen menar att utan några 

berättelser skulle vi människor inte finnas som vi är. Han menar att det är genom sagor 

och familjeberättelser som vi kommer i kontakt med de organiserade redogörelserna om 

mänskligt handlande. Narrativa konstruktioner har till viss del en bredare användning att 

förstå och skapa betydelse och då blir det därefter en uppsättningsberättelse som vi kan 

använda i den sociala konstruktionen (Gergen, 1999).     

 

Narrativ eller berättelser hjälper oss att få mycket större förståelse om oss själva som vi 

sedan kan använda för att begripliggöra andra och oss själva. Narrativ har en central roll 

för oss genom att ge oss ordning, riktning, relationen till platser. Genom att berätta om sin 

berättelse som vi ibland gör för en terapeut kommer man lättare och på ett öppnare sätt att 

kunna beskriva sina problem för sig själv. Narrativen bildar oundvikligt en konstruktion 

som hjälper att göra världen begriplig. Tonvikten är baserad på konstruerade meningar av 

det som vi har varit med om i vårt liv (Gergen, 1999).    

 

3. Tidigare forskning 
 

Santamäki m.fl. (2008) har gjort en studie om äldre människor från 85 år och uppåt. De 

menar att de äldre har både saker som är förlorade och saker som man kan se som fördelar. 

Det de äldre människorna har förlorat i livet är fysisk hälsa, kognitiva funktioner och 

gradvis minskning av välbefinnande efter 80 års ålder. Multipla, kroniska och akuta 

sjukdomar såsom demens och depression tillkommer. De menar att det som förstärker 

känslan av ensamhet är tanken på förlorade familjmedlemmarna och nära vänner samt 

rädslan för sjukdomar och död. Ofta lider de äldre i tystnad. Å andra sidan menar de också 

att åldrandet kan ha fördelar, många människor som lever länge har kunnat se mycket och 

levt med livets förändringar. Studier har visat att om man kunnat anpassa sig till livets och 
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kroppens förändringar så uppfattar man att det är meningsfullt att leva (Santamäki R., 

Norberg, A. & Lundman, B., 2008).  

  

Santamäki m.fl. (2008) menar att vara i lugn och ro är viktigt för de äldres hälsa och att 

många av de äldre har förmågan att kunna återhämta sig från de svårigheter som inträffar 

även vid hög ålder. Studien av livserfarenheter har visat på olika ämnen som har en positiv 

inverkan på hur en åldrande upplever engagemang i livet. Viktiga erfarenheter är stark 

familjkontakt, känslan av trygghet, och människans humör som påverkar karaktär en av ett 

liv efter 85 år. Det har också visat sig att den miljön man växer upp i, kultur och historian 

har stor betydelse för formande av åldrandet (Santamäki R., Norberg, A. & Lundman, B., 

2008).  

 

Santamäki m.fl. (2008) har använt sig av en tolkningsteori, den hermeneutiska metoden. 

De har intervjuat 10 kvinnor, och 5 män. De var 85 åringar som levde i en mellanstor stad 

i norra Sverige. Kvinnorna hade gått i skolan i några år, och sedan jobbat som 

hemmafruar. Männen har jobbat inom industrin. Intervjun har varit tematisk och 

uppmuntrade deltagarna att berätta om sitt liv om de viktigaste, positiva och svåra 

händelserna som hade hänt de. Respondenterna berättar om upplevelser av den ökande 

åldern och ensamhet. Denna forskning intresserade mig eftersom den visar hur de äldre 

upplever ensamheten, och hur det postmoderna samhället har påverkat livssituationen, att 

alla är så upptagna och inte har så mycket tid att ägna sig åt sina anhöriga (Santamäki R., 

Norberg, A. & Lundman, B., 2008).  

  

En annan tidigare undersökning som har gjorts av Pnina Ron, (2007) omfattade 388 äldre 

mellan 65 och 92 år. Hon menar att den negativa bilden av äldre fortfarande finns kvar hos 

många av de äldre. Studien har visat att många äldre människor har mycket lite kunskap 

om andra äldre. De har studerat förändring av attityder bland äldre i två grupper. Den 

första gruppen innehöll äldre människor som i sin ungdom har haft negativa attityder mot 

äldre människor men idag i deras egen ålderdom har de en mer positiv attityd mot äldre. 

Den andra gruppen var helt tvärtom. Den innehöll människor som har haft positiva 

attityder mot äldre men idag i deras egen ålderdom har de negativa attityder. 57 % av 

deltagarna har ändrat sina attityder. I västerländska samhällen finns två processer som 

förklarar den förändrade attityden från positiv till negativ och vicevarse. Den första 

processen är ideologisk dvs. förändring på produktionens kvalitet har tagit en central roll i 
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västerländska kulturen. Vi har ett samhälle som orienterar sig mot ungdomlighet. I de 

flesta samhällen har äldre skjutits i bakgrunden och har fått en mindre betydande social 

roll. Den andra processen har samband med demografi, i vilken vi bevittnar en förändring 

i den demografiska strukturen av populationen. Bilden av äldre människor i ett sådant 

samhälle kan fortfarande visa negativ stereotyper där äldre beskrivs som sjukare, mer 

depressiva och beroende. (Ron, 2007). 

  

4. Metod 
 

Jag kommer att använda en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Jag 

kommer att intervjua personerna en och en samt kommer att ha en viss ordning av frågor 

som rör mina teman. Frågorna följer på varandra så mycket som möjligt, men jag kommer 

att vara beredd att under intervjuns gång ändra ordningsföljden i frågorna. Jag spelar in 

allt de säger för att underlätta en noggrann analys av intervjumaterialet. Jag kommer att 

transkribera vad respondenterna har sagt för en detaljerat analys. Jag kommer att 

säkerställa att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö. Det är viktigt att 

intervjupersonen känner sig bekväm och inte oroar sig för att någon kan höra vad som 

sägs under intervjun.  Jag kommer att intervjua respondenterna var och en för sig för att få 

förståelse för deras personliga upplevelser (Bryman, 2002).  

 

 

4.1 Urval och bortfall 

 

Jag kom att välja ut ett antal personer som bodde i en storstad och som har vuxit upp i 

Sverige. De var mellan 78 år till 91 år gamla. De var av både könen. Respondenterna blev 

6 personer. Jag fick tag på dessa via färdtjänsten och äldreboende. Två äldre borde på 

äldreboende, en man och en kvinna. Resten av respondenterna bodde ensamma i sitt hus 

respektive lägenhet.  

 

4.2 Etiska synpunkter 

 

Jag beskrev vem jag var och att jag intervjuar i syftet att skriva examensarbete på 

högskolan samt förklarade syftet med undersökningen. Jag förklarade för respondenterna 
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att den information jag får kommer att behandlas konfidentiellt. Jag lämnade 

telefonnummer och adresser för att ge dem möjligheter för att ställa frågor.  

 

 

5. Resultat  
 

 

5.1 Presentation av respondenterna: 

 

R1 - Respondent 1 är en man född 1926 och bor på äldre boende. 

R2 - Respondent 2 är en kvinna född 1927 och bor på äldre boende. 

R3 - Respondent 3 är en kvinna född 1918 och bor ensam i sitt hus.  

R4 - Respondent 4 är en kvinna född 1931 och bor i lägenhet. 

R5 - Respondent 5 är en man född 1931 och bor i lägenhet.  

R6 - Respondent 6 är en kvinna född 1929 och bor i lägenhet. 

 

Jag kommer att kalla respondenterna för R1, R2…osv. när jag refererar till dem i 

fortsättningen. 

 

 

 

5.2 Sociala situationen för respondenterna  

 

Mina respondenter bodde ensamma förutom två respondenter som bodde på äldreboende. 

En man på 83 år hade bott på äldreboendet sedan 1 år tillbaka. Hans dotter hjälpte honom 

med kostnader att bo där. En kvinna på 82 år hade så många anhöriga och hade inga barn 

Hon borde på äldreboendet sedan 3 år tillbaka. Hon hade en systerdotter som hon hade bra 

kontakt med. Resten av respondenterna hade anhöriga men make/makan hade dött för 

länge sedan. 

 

Generellt sett svarar mina respondenter att de trivs i dagens samhälle oavsett de negativa 

anklagelserna, som att de är sjukare, mer depressiva och beroende, som finns när det gäller 

relationer och respekten. De var nöjda, både de som bodde på äldreboende och de som 
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bodde ensamma. De har det bra när det gäller försäkringskassan och staten som hjälper de 

med fysiska behoven, menar respondenterna. En av respondenterna sade:  

 

”för mig som är sjuka och har en sjukdom är det mycket bättre 

idag jämför med förr eftersom behandling och medicinering har utvecklats 
mycket på sistone” R5   

 

 

5.3 Reflektion om hur de upplever relationer i det postmoderna samhället  

 

Många av respondenterna upplever att anhöriga har för lite tid för att besöka dem. De 

säger att deras livsstil gör att de inte har så mycket tid att träffa sina mödrar och fäder. En 

kvinna har haft en stor familj, hon menade att hennes barn tog sig väldigt lite tid för 

henne. Relationen med anhöriga betraktades som väldigt dåliga och det kändes väldigt 

jobbigt menade hon. En av respondenterna sade:  

 

”Jag får ju inte alltid kontakt med dem. Min son stänger av telefonen 
eftersom han inte har tid” R4 

 

 

En annan respondent tyckte att relationen i stort sätt är bra, men man har ju för få 

kontakter med sina anhöriga eftersom tiden räcker bara för att sköta både jobb och 

familjen. Även om respondenterna hade förståelse för sina anhörigas situation antydde de 

att de gärna ville ha mera kontakt. 

 

En respondent som var en kvinna på 91 år var filosof och hon hade en master i ämnet. Hon 

menade att ha en bra relation med sina anhöriga beror ju på vilken familj vi talar om och 

hur man uppfostrats i familjen. Pratar vi om då tiden var det också skillnad mellan 

familjerna. Vissa familjer hade bra kontakt men inte alla. Det var skillnad på relationen 

mellan dem som borde på landet och de som bodde i storstaden. Hon sade:  

 

  ”de som bodde på landet hade svårt med kommunikationen 
jämfört med de som bott i stora städer vilket påverkade relationen mellan 

anhöriga. Idag är det mycket bättre med kommunikationen anser hon. Man 

kan flytta på sig från olika platser mycket enklare. Man kan lyfta på luren 

och prata med sina anhöriga var de än befinner sig. Men när det gäller 
fysisk närvaro så måste man anpassa sig till tillvaron. De äldre måste förstå 

att anhöriga är upptagna, och inte kan komma eller besökas så ofta” R3 
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En annan respondent uttryckte sig så här när jag ställde en fråga om hur han upplevde att 

relationerna var jämfört med idag: 

 

”Relationen var mycket bättre förr. Allt det gäller relationer, 

respekt var bättre förr jämför med idag” R5 

 

 

5.3.1 Analys och tolkningar  

 

Eftersom vi är sociala varelser är ett socialt nätverk väldigt viktigt både för människans 

välbefinnande samt hennes existens, enligt mina reflektioner. Den sociala verkligheten vi 

människor skapar är enligt ett socialt konstruktionistiskt synsätt en produkt av socialt 

samspel och kommunikation. Allt som vi kan se och förstå hänger ihop med den 

uppfattning om verkligheten som vi har format och rekonstruerat genom vårt sociala 

samspel. Det är genom socialt samspel och relationer vi skapar mening och förstår vår 

omgivning anser Gergen. Utifrån han, tänker jag att genom relationer skapar man en värld 

där man kan få möjlighet att berätta och förmedla sin inre värld. När man har förmedlat 

sitt inre så kommer det att kännas bättre och man får bekräftelse på sin egen existens. Vi 

skapar och omskapar vår sociala värld genom våra berättelser, och dess betydelse är alltid 

i rörelse, anser Gergen. Vi skapar vår värd genom interaktioner som vi därigenom skapar 

relationer med andra. Ur denna relation skapar vi ett språk där vi med hjälp av denna kan 

förmedla och neutralt beskriva vår inre.    

 

Utifrån intervjuerna kan jag dra slutsatsen att relationerna har varit annorlunda och skiljer 

sig markant om man jämför relationer med familjen och vänner. Självklart har vi en annan 

form av relation med våra anhöriga jämfört med våra vänner. Upptagenheten i det 

postmoderna samhället har influerat kvaliteten av relationerna mellan individerna. När 

deras anhöriga har tid så är relationer och förhållandet mera via telefon istället för fysisk 

närvaro. 

 

”Vi pratar för det mesta via telefon eftersom de har så mycket att göra 
och inte har så mycket tid att besökas eller besöka mig” R3 
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5.4 Reflektioner kring upplevelsen av respekten för äldre människor i det 

postmoderna samhället 

 

Respondenterna ansåg att respekten inte var så stort i dag jämför med förr. En av mina 

respondenter som var en man i 78 års ålder sade att eftersom man inte är yrkesverksam 

idag så har man ingen position, är man pensionär så är man ingenting, sade han. Sedan 

ansåg han att barnen respekterar honom men omvärlden gör det inte så mycket. Han 

menade att han hade hemtjänst och de personerna var mycket trevliga men ”de bara sköter 

sitt jobb, de struntar i vad jag har bakom mig och vad jag har för bekymmer”. Sedan 

fortsatte han och sade att i hans ungdomstid var man livrädd för föräldrarna, och att man 

respekterade de äldre. 

 

 ”Man skulle åka på en smäll om man inte hade skött sig” R5? 

 

De andra respondenterna menade i stort sätt samma sak men några menade att man idag 

uttrycker det på ett annat sätt. när jag frågade en respondent om hur han upplevde 

respekten idag jämför med förr så uttryckte han sig så här: 

 

”Jag tycker folk har förståelse och respekterar och relation finns fast 

det uttrycks på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt” R1 

 

 

Respekten idag behöver enligt den meningen inte uttrycka sig i form av lydnad förstår jag. 

Man kan på ett demokratiskt sätt uttrycka sig och opponera sig vilket inte behöver 

betraktas som respektlöst. Man kan hävda sig och opponera sig fritt idag utan att behöva 

betraktas som respektlös som man skulle betraktas förr. 

 

5.4.1 Analys och tolkningar 

 

Uppfattningen om respekten är socialkonstruerat och enligt Gergens social 

konstruktionistisk synsätt är den tidsberoende. De skiljer sig från kultur till kultur. Att 

opponera sig framför äldre har i dåtiden betraktats som respektlöst men det behöver 

nödvändigtvis inte betraktas på det sättet i nutid. Våra uppfattningar om verkligheten 

enligt Gergen, beror på och förändras från tid till tid. Den beror på vilken tidsperiod vi 
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befinner oss i. Det är därför de äldre menar att man inte har samma respekt och relationer 

som förr. En respondent uttryckte sig så här: 

 

”det är verken samma relation eller samma respekt som man 

har nummer. respekten var mycket bättre förr” R5 

 

 

Utifrån mina respondenters syn på respekten när mina respondenter var unga så förstod 

jag att de äldre betraktades på den tiden som kunniga och de hade mera att säga till om. 

Man fick inte säga vad man tycker och opponera sig så som man ville. Numrera säger man 

emot och på ett fritt sätt opponerar sig. Man står för sin åsikt även om åsikterna inte 

stämmer överens med de äldres åsikter. Man skall inte betrakta det som respektlöst 

menade en respondent i 91 års ålder som var positiv inställd till samhällets syn på de äldre. 

Så här sade respondenten: 

 

 ”man opponerar sig fritt idag och kan hävda sig, men det 
behöver inte betraktas som respektlös” R5  

 

 

Gergen (1999) menar att uppfattningen om verkligheten förändras med tiden. 

Respondenten i fråga menade att de har växt upp med denna kulturförändring, och att de 

äldre bör ha förståelse för de attityderna. Denna förståelse kan skapas genom 

interaktionen. Men hur interagerar man med anhöriga när de är så upptagna av sin familj 

och sitt jobb, på ett bra sätt?  

 

 

 

  

5.5 Reflektioner och uppfattningar om omgivningens krav på de äldre 

människorna 

 

Alla mina respondenter menade att omgivningen inte ställer krav på dem. Det kan tolkas 

att det postmoderna samhället och omgivningen inte har användning för de äldre. De kan 

inte tillföra samhället någon nytta utan deras liv medför bara ökade kostnader. Yngre 

yrkesverksamma har skjutit de äldre åt sidan, de har gjort sitt. Nu är det yngres tur att 

medverka i samhällets olika sysselsättningar.  
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5.5.1 Analys och tolkningar  

 

Den sociala interaktionen generation efter generation har berättat och förklarat på ett 

direkt eller indirekt sätt definitionen av äldre. På så sätt har vår verklighetsuppfattning om 

de äldre kunnat struktureras samt rekonstrueras. Gergen menar att det är samhällets 

traditioner som bestämmer vad som är sant i en kultur, men för att något påstående ska 

betraktas som sant så bör den överensstämma med verkligheten. Det vi hör av negativa 

stereotypa uppfattningarna från vår tradition om de äldre, kan stämma med verkligheten 

dvs. vi kan se när vi tittar på de äldres ansikte och deras fysiska tillstånd hur de har 

förändrats. Man kan se att de är i behov av olika hjälpmedel, och inte klarar av sina 

vardagliga uppgifter som städ, disk, matlagning osv. Vi ser att kroppskraften har minskat 

och de använder rollator och käpp som förstärker de negativa stereotypa uppfattningarna 

vi har fått från vår tidigare generation. Det kanske är därför vi har vidmakthållit de 

negativa stereotypa uppfattningarna om de äldre som har gjort så att de skjuts åt sidan i 

samhället och inte ger dem en aktiv socialroll.     

 

5.6 Avslutande analys 

 

Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet finns det ingen objektiv 

verklighetsuppfattningar, utan våra verklighetsuppfattningar är subjektiva och är beroende 

av var i världen vi befinner oss, vilken kultur vi tillhör samt vilken tidsperiod det handlas 

om. Alltså alla våra uppfattningar om saker om ting, som skapas genom interaktionen och 

kommunikationen med andra människor kan förändras med tiden och är tidsberoende. 

Därför menar mina respondenter att respekten inte uttrycks på samma sätt nu som för och 

relationen är mer via telefonen istället att vara fysisk närvaro, jämför med den tiden de var 

unga och har haft kontakter med mer fysisk närvaro kontakt med anhöriga och vänner: 

 

”Man kunde hälsa på släktingar och vänner ofta. De också 

besökte oss jämt så man hade en tät relation. Det var mycket bättre 

förr när det gäller sånt” R5 

 

 

När ungdomarna idag opponerar sig och vill säga emot de äldre behöver det inte 

nödvändigtvis innebära att det finns brist på respekt. Eftersom vi har olika 
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verklighetsuppfattningar om saker och ting och denna verklighetsuppfattning skiljer sig 

markant från den tid respondenterna var unga under början av 1900-talet jämfört med nu. 

De verklighetsuppfattningarna de äldre har, har konstruerats genom interaktionen med 

människor i dåtidens samhälle, de har levt både i den moderna och den post moderna 

tiden.  

 

Det postmoderna samhället har gjort människorna så upptagna att de inte ens har 

tillräckligt tid för att träffa sina anhöriga. Detta tror jag, har påverkat de verklighets- 

uppfattningar som förändras med tiden och omformats genom kontakter och berättelser 

med andra människor. Om de äldres anhöriga hade mera tid för sina mödrar och fäder, så 

kanske hade de äldre fått en bättre förståelse för varför de anhöriga inte besöker dem så 

ofta och tvärtom, och varför de inte har tid att prata mycket via telefonen.   

 

I min undersökning märkte jag att alla mina respondenter, mer eller mindre, hade negativa 

stereotypa uppfattningar om de äldre. Dessa tankar speglade sig i deras uttalanden och 

åsikter. Många gånger upprepade mina respondenter att de var friska, de klarar sig själva, 

En respondent sade: 

 

”Jag har master i filosofi, Min familj är den första som är 
akademiker under början av 1900-talet, Jag är konstnär och jag 

måste respekteras” R3 

 

 

Jag tolkade allt detta som att de på något sett ville hävda sig att de fortfarande är kunniga, 

att de inte är inkompetenta och även om de har sjukdomar, speciellt demens som är ganska 

vanligt bland de äldre, ändå upplevde de att de är kapabla att ha intelligenta 

sysselsättningar, ha intelligenta diskussioner. Jag märkte i deras sätt att tala, att de var väl 

medvetna om de negativa stereotypa uppfattningar som finns om de äldre i samhället. 

Därför försökte de medvetet eller omedvetet att skydda sig mot de negativa stereotypa 

uppfattningarna.   
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6. Diskussion  
 

Min morfar som är 82 år gammal suckade sorgset som en reaktion på maktlöshet och brist 

på förståelse. Under en diskussion med honom om åldrande, då kom jag på att skriva min 

uppsats om ämnet. Min morfar var en konstnär och hade undervisat på universitet i 

Kurdistan i Norra Irak i många år samtidigt har han varit chef på ett försäkringsbolag. Han 

har haft ett bra liv eftersom han inte hade ont om pengar och på den tiden var det inte så 

många som kunde undervisa på universitet eller vara chef. Hans karriär gjorde att både 

omgivningen och hans anhöriga måste respektera honom. Både karriären och pengarna 

gav honom makt. Allt han sade var rätt och gick inte att säga emot. När jag träffade 

honom förra året då han besökte oss här i Sverige märkte jag att hans suckar innebar 

maktlöshet, brist på respekt, brist på förståelse och att hans tal inte längre räckte till för att 

övertyga oss som förr. Numrera så opponerar sig barn. Han så till sist: 

   

”vad är vi bra på längre, ingenting. Jag sover jämt då 

jag inte kan göra någonting. Jag väntar helt enkelt på döden”.   

 

 

Respekt och relationer har både psykisk och fysisk betydelse för människan. Därför ville 

jag undersöka om hur de äldre upplever vår attityd mot dem själva och hur stor förståelsen 

för de äldre är. Hur mycket jag försökte att dra en linje mellan förståelse och respekt 

innebar de två fenomen samma sak för mina respondenter. Jag ville veta i vilken 

utsträckning omgivningen eller deras anhöriga hade förståelse för deras värde och känslor 

med tanke på deras ålder, men de gav aldrig ett tydligt svar utan hela tiden kopplade 

förståelsen med respekten. De kunde inte se skillnaden. Därför toga jag bort den frågan. 

 

 

Utan livsberättelser skulle vi människor inte finnas som vi är menar Gergen. När vi 

berättar våra livshistorier behöver vi både gehör och förståelse från vår omgivning därför 

är upplevelserna att man har förståelse från sin omgivnings sida i allmänhet väldigt viktiga 

för människans psykiska välbefinnande, och i det här fallet de äldre. När man upplever att 

man har förståelse och att omgivningen i allmänhet och i synnerhet anhöriga har tid att 

lyssna på far och morföräldrar, kan de äldre som Gergen säger, genom att berätta sina 

sagor och familjeberättelser få ut det som de har på hjärtat och få känsla av bekräftelse och 
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sammanhang. Genom dessa berättelser får man mycket bredare förståelse och kan skapa 

betydelse för att sedan använda det som vi skapat för att konstruera vår sociala verklighet. 

Det är genom denna berättelse som man kan få en mycket större och bereddare förståelse 

av sig själv och andra. 

 

Genom relationer och förhållanden skapar vi möte och genom möten skapar vi kontakter, 

även med dem som vi redan känner skapar vi nya världar. Dessutom varje gång vi har 

kontakt våra nära eller skapar möte med andra människor leder detta möte till att vi skapar 

nya berättelser. Våra gamla berättelser kan omformas och struktureras som sedan 

omstrukturerar vår uppfattning och vår förståelse av världen och andra människor samt 

också om varandra. Om de äldre har tillräckligt med förståelse och gehör kan de på ett 

öppnare sätt kommunicera med sina anhöriga. Trots förändringarna och bristerna i 

kontakterna med anhöriga trivs de äldre enligt egna utsagor i det postmoderna samhället.  

 

Det är ont om tid i det postmoderna samhället vilket har påverkat relationen mellan de 

äldre och deras anhöriga. Själva förhållandet och relationen som finns uttrycks numera på 

ett annat sätt till exempel för att prata med varandra använder man mer telefonen istället 

för att träffas fysiskt och byta känslomässiga ord och meningar med varandra. När man är 

fysisk närvarande har man också möjlighet att se hur kroppsspråket överensstämmer med 

det man pratar om och hur kroppsspråket överensstämmer med den personen man pratar 

med. Man kan se och upptäcka om personen man pratar med vill innerst inne lyssna eller 

känner hon/han sig tvungen att lyssna. Man kan se om man har tråkat ut personen eller är 

personen villigt att lyssna. Pratar man i telefon kan deras anhöriga, som inte har så mycket 

tid att besökas, blir tvungna att svara på telefonen, eftersom det är deras mor eller far. Men 

det innebär inte att hon eller han innerst inne vill lyssna till berättelsen som mor, far, 

morfar eller vad det kan vara har på hjärtat.  

 

På grund av brist på tid kan de äldres anhöriga svara på telefonen men har inte hjärnan hos 

mor- eller farföräldrarna utan att vardagens stress har släppt helt. När jag intervjuade mina 

respondenter märkte att de äldre gärna ville prata om något kul eller sorgset som har hänt 

de under deras livsförlopp som de anhöriga kan betrakta som en oviktig berättelse. Samma 

sak märker jag varje gång jag träffar min morfar. Det har hänt så mycket under de äldres 

liv. Det är så mycket som är annorlunda än förr. Många saker, livshistorier och 

livsberättelser som har betytt mycket för de äldre har nu förlorat sitt värde och sin 
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betydelse på grund av den förändringen det postmoderna samhället har fört med sig. 

Mycket har förändrats under deras liv. Ron (2007) menar att utvecklingen i det 

postmoderna samhället har fört med sig en annan kultur och förändrat kulturen. De äldre 

är mycket ensamma och har så mycket tid att fundera över sina livshistorier. Många 

gånger pratade mina respondenter hur de har haft det som ung och hur de unga har det 

idag. De jämför sig och ibland fick jag en känsla av att de tyckte synd om sig själva. 

Samma känsla får jag när min morfar pratar också. De har levt under kriget. En av 

respondenterna sa upprepade gånger: 

 

 ”I min generation upplevde vi ett krig också” R5. 

 

Santamäki m.fl. (2008) Menar att det värsta för de äldre är att de har förlorat 

familjemedlemmarna och nära vänner samt att det är detta som förstärker känslan av 

ensamhet och rädsla för döden och sjukdomar. Samma studie har visat livserfarenheter 

betydelse och dess positiva inverkan på hur en åldrande upplever engagemang i livet. 

Således viktiga erfarenheter är starkt förknippade med familjkontakt och känslan av 

trygghet. Det är denna livserfarenhet som hjälper människor att klara sig i framtida livets 

olika händelseförlopp.      

 

Mina respondenter försökte se det positiva i samhället som till exempel med transport, 

kommunikationen i allmänhet, telefon, hemtjänster, fjärdtjänster och äldreboende. En 

respondent uttryckte sig så här: 

 

 ”Idag kan man flytta på sig från olika platser mycket enklare. 

Man kan lyfta på luren och prata med sina anhöriga var de än befinner 

sig” R3 
 

Sedan fortsatt samma respondent och sade: 

 

 ”Men när det gäller fysisk närvaro måste man anpassa sig till 

tillvaron. De äldre måste förstå att anhöriga är upptagna, och inte kan 

komma över eller besökas så ofta. Fast det är klart även om det var svårt 
att förflytta sig till olika platser förr var relationen ändå bättre” R3 

 

 

Innerst inne antydde alla respondenter att de inte är nöjda varken med relationer eller 

respekten men de har inget val förutom att anpassa sig till samhällets olika villkor och 

förändring.  
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Det är de negativa stereotypa uppfattningarna som finns i samhället som beskriver de äldre 

som sjukare, depressiva och beroende som gör att vi har skjutit de äldre åt sidan. Ron, 

(2007) menar att produktivitetsförändringen i det västerländska samhället har haft en 

central roll i detta. De äldre har skjutits i bakgrunden och har fått en mindre socialt roll, 

eftersom de inte längre är produktiva. Men Gergen säger alla våra handlingar, 

uppfattningar och mentala processer är ett resultat av interaktionen i det sociala livet, samt 

det vi ser och förstår i verkligheten formar vår uppfattning om verkligheten. Det jag 

undrade och ville undersöka var hur de äldre beskriver och upplever det postmoderna 

samhället specialt när det gäller respekt och relationen med anhöriga. I undersökningen 

visade det sig att alla upplevde att relationer och respekt existerar fortfarande fast uttrycks 

på ett annat sätt. Det går att göra undersökningen breddare genom att undersöka flera 

personer än från olika miljöer. Man skulle kunna jämföra de äldres åsikter på landsbygden 

med dem som bor i städerna. Vill man göra undersökningen ännu breddare så kan man 

jämföra Skandinavien eller hela Nordeuropa och se hur de äldre uppfattar och upplever det 

postmoderna samhället. 
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Bilagor:  

 

Frågor om bakgrundsfakta: 

1. Vad heter Du? Samt kön  skrivs ej i text 

2. Hur gammal är du?  Skrivs ej i text 

3. Bor Du ensam? 

4. Hur länge har Du bott här eller med henne om han/hon har en partner.  Eller med gruppen 

om det är en äldreboende. Syftet är att hur han uppfattar andra  

5. Hur är din relation med de som jobbar här eller hjälper dig eller med din sambo? 

6. Hur känns din relation med dina anhöriga?  

7. känner Du att de lyssnar på dig när Du vill prata? 

8. Känner att de har förståelse på det Du berättar om? 

9. Hur är det med respekten känner Du att de respekterar all du säger med hänsyn till din 

tänkande eller ålder? 

10. Känner Du att din omgivning ställer krav på dig? ….hur upplever Du det? 

11. Hur upplever Du att anhöriga, din omgivning eventuell personal lyssnar på dig? När du vill 

berätta om ngt.  

12. Hur upplever Du din omgivnings respekt idag och hur upplevde Du det när Du var ung. 

13. Känner Du att Du har bättre förståelse mer idag jämför med när Du ung?  

14. Hur uppfattade du äldre människor när du var ung? 

15. Hur var respekten till de äldre i din tid? 

16. Var det bättre förr jämför med nu med relationer och förståelse? 

17.  Trivs du här? 

 


