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Abstract 
One of basic human needs is the feeling of security. Many older persons wish to 
continue living in their own homes even when their health is at risk. The aim of 
this study was to describe experiences of security among elderly person who 
lived in their own home and had security support. A qualitative approach was 
used with the intention to get in-depth understanding of this human 
phenomenon. Seven older persons from two cities in Northern Sweden were 
interviewed and asked about their daily lives and situations where they felt 
secure or insecure. The interview text were analysed with thematic content 
analysis and resulted in five sub theme: the importance of relationship, the 
possibility of help, be able to make their own decisions, economic 
independence, accept dependency and see opportunities. The findings from all 
the sub theme ended up in one overall theme: rely on themselves and others. 
The result showed that the most important issue was to be able to live in their 
own home for as long as possible. Other important issues were that their 
decisions would be respected and that they could rely on being offered help in 
time when they needed in order to be independent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Elderly people, own home, experience, safety, security, interview study, content 
analysis  
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Abstrakt 
Ett grundläggande mänskligt behov är upplevelsen av trygghet och trots risker 
önskar många äldre personer fortsätta att leva i sina egna hem även när deras 
hälsa är hotad. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av trygghet 
bland äldre personer som bodde i sina egna hem och hade trygghetsbistånd. En 
kvalitativ ansats användes med avsikt att få fördjupad förståelse för detta 
mänskliga fenomen. Sju äldre personer intervjuades från två städer i norra 
Sverige och de ombads att berätta om sin vardag samt situationer där de känt sig 
trygga alternativt otrygga. Intervjutexten analyserades med tematisk 
innehållsanalys och resulterade i fem sub-teman; Betydelsen av relationer, 
Möjligheter till hjälp, Kunna fatta egna beslut, Ekonomiskt oberoende samt 
Acceptera beroendet och se möjligheter. Dessa sub-teman utmynnade i ett 
övergripande tema: Lita till sig själv och andra. Resultatet visade att det var 
avgörande att så länge som möjligt kunna bo kvar i sitt hem, bli bekräftad, sedd 
och få känna sig betydelsefull. Att de egna besluten respekterades och att de 
kunde lita på att erbjudas insatser som de var i behov av för att kunna fortsätta 
att vara självständiga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Äldre människor, hem, upplevelse, trygghet, säkerhet, intervjustudie, 
innehållsanalys  
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Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och ett centralt begrepp som utgör honnörsord 

inom all hälso- och sjukvård. Trygghetsbegreppet som instiftats i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) förutsätter att kvaliteten på vården skall vara god och tillgodose personens 

behov av trygghet i såväl vård som behandling. För att möjliggöra att trygghet skapas i 

omvårdnaden är det viktigt att relationen formas av öppenhet, förståelse, ärlighet och 

acceptans (Hupcey & Miller, 2005). Bell och Duffy (2009) menar att det kan möjliggöras 

utifrån en relationsaspekt som bygger på medmänsklig värme och ömsesidighet. Trygghet kan 

även ses utifrån en aspekt som omfattar kunskap och kontroll vilket gör det möjligt att lita på 

andra (Ekman, Lundman & Norberg, 1999: Hupcey, 2000). Lögstrup (1992, s. 41) anser att 

den grundläggande tilliten hör till människans tillvaro. Den tillit som vi på förhand har till den 

andra människan är mycket elementär och grundar sig på tilliten till livet självt (s. 148). Detta 

innebär att tilliten finns där på förhand och att misstro är brist på tilltro och inte tvärt om (s. 

280). 

 

När trygghetsbehoven är tillfredsställda kan känslan av självtillit beskrivas (Maslow, 1968). 

Han presenterar en pyramid av grundläggande behov där olika nivåer berör trygghetsaspekter 

i form av ”safety” och ”security”. Dessa inkluderar säkerhet, stabilitet, skydd, frihet från fara, 

oro och kaos. För att det ska vara möjligt behövs struktur i vår tillvaro vilket bland annat vilar 

på lagar och författningar. Redan från barndomen inleds vårt behov av att skapa trygghet i en 

utsatt och fientlig värld (Karpman, 1996). Under ålderdomen växer, enligt Hellström och 

Sarvimäki (2007), behovet av trygghet och det blir viktigare att vistas i välkända miljöer. 

Detta varierar beroende på den kontext personen befinner sig i.  

 

Ett grundläggande mål i omvårdnadsarbetet är att förmedla trygghet vid olika hälsoproblem. 

Trygghet definieras av Antonovsky (2001, s. 57-89) som ett fenomen på vilket verkligheten 

uppenbarar sig i människors medvetande. Den enskilde kan i sin verklighet både finna och 

skapa förutsättningar för trygghet men det är viktigt att vara medveten om att själva 

tryggheten eller otryggheten är personens egen upplevelse. Detta eftersom vi förstår vår egen 

vardag genom hur vi tolkar verkligheten omkring oss. Tryggheten kan ses både som ett 

resultat och en förutsättning för hur vi kan hantera vår situation. Hupcey och Miller (2005) 

menar att för att skapa trygghet fodras förmåga att förmedla tillit. Lögstrup (1992, s. 50-54) 

beskriver hur trygghet är en grundläggande och värdefull aspekt för att göra livet värt att leva. 

Livsvärden som ger oss känslan av att leva och inte enbart vara vid liv. Dessa livsvärden kan 

ses som individ- och gemenskapsvärden. De är knutna till den enskilda människan och hennes 
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elementära behov som säkerställer hennes överlevnad. Tryggheten är kopplad till känslan av 

säkerhet i förhållande till både inre och yttre faror. Trygghet betraktas även som 

gemenskapsvärde eftersom den upplevs i relation till andra människor.  

Forskning har visat att avsaknad av relation till andra människor kan vara den utlösande 

faktorn till att äldre flyttar från det egna hemmet till ett äldreboende (Slettebö, 2008). Fonad, 

Robins Wahlin, Heikkilä och Emami (2006) menar att många äldre får ett förändrat 

trygghetsperspektiv som är knutet till hjälpinsatser och utformningen av miljön. Det naturliga 

åldrandet med bland annat syn och hörselnedsättning kan medföra svårigheter vid exempelvis 

förflyttning och leda till rädsla för att drabbas av fallolycka (Dyer, Pickens & Burnett, 2007). 

När hälsoproblemen tilltar uppkommer en känsla av otrygghet hos personerna som tar sig 

uttryck genom ökad oro för att leva utan sin partner (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 

2009). Denna ökade sårbarhet kan bidra till ensamhetsproblematik som gör att personen 

önskar annan form av boende (Fonad, et al, 2006; Harrefors, et al 2009). Killeen (1998) 

definierar ensamhet som ett kameleontfenomen. Ett tillstånd om finns redan på morgonen, gör 

sällskap hela dagen och går till sängs med personen på kvällen. Känslan varierar efter individ 

och sammanhang. Ena stunden kan känslan vara bekväm för att i nästa stund upplevas i 

högsta grad oangenäm för att sedan inte besvära alls. Detta stämmer överens med Tornstams 

(2005, s. 163-164) syn på att det finns en utbredd föreställning om att äldre personer känner 

sig ensamma och isolerade. Detta kan bero på att ensamhet rymmer många olika dimensioner 

med såväl filosofisk, psykologisk och psykosocial inriktning. 

 

Enligt statistiska centralbyrån [SCB], (2007) förväntas en omfattande ökning av personer som 

är 80 år och äldre. Omkring år 2030 antas de äldre ha ökat med ca 236 000 vilket betyder att 

de beräknas uppgå till 755 111 personer. Den största andelen av befolkningen som är 65 år 

eller äldre bor i ordinärt boende (SCB, 2007). Trots att de äldre i större omfattning bor kvar i 

sina egna hem har andelen äldre med hemtjänst minskat (Larsson, 2006). Huvuddelen av den 

vård och omsorg som ges till äldre personer ges av deras närstående, varav merparten ges av 

personernas makar eller vuxna barn. Dessa insatser varierar från tillsynsbesök i form av 

sällskap till mer omfattande insatser (Hellström & Hallberg, 2004; Lundh, Sandberg & Nolan, 

2000). Enligt Sundström, Johansson och Hassing (2002) är omfattningen av den omsorg som 

de närstående ger i den äldres egna hem svåra att mäta men beräknas vara jämförbar med två 

till tre gånger av de insatser som ges av det kommunala stödet. Lundh, et al (2000) beskriver i 

sin studie att flyttning till annan boendeform kan bli aktuell när de närståendes tillsammans 
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med de kommunala insatserna inte längre kan tillgodose tryggheten i omvårdnaden. Några av 

dessa flyttningar hade, enligt Larsson, Thorslund och Kåreholt (2006) kunnat skjutas på 

framtiden genom utökat stöd till den äldre personen. Detta i form av anpassning av bostaden, 

utökade insatser av hemtjänst och hjälpmedel samt möjligheter till avlastning för de 

närstående (Larsson, et al, 2006). När de närstående inte längre har kraft att vårda den äldre 

personen i hemmet leder det till beslutet att placera dem på särskilt boende vilket kan orsaka 

ensamhet för dem båda (Lundh, et al, 2000). 

 

Upplevelser av ensamhet kan även, enligt Fonad et al (2006), leda till otrygghet och ligga 

bakom en önskan att flytta till särskilt boende. Målgruppen är då oftast personer med demens, 

funktionshinder eller behov av daglig funktionsträning. Socialdepartementet (2007) är väl 

medvetna om att de allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sin invanda miljö så länge det är 

möjligt. För att möjliggöra det måste den enskildes behov prioriteras där helhetssyn, 

tillgänglighet och trygghet möjliggör ett värdigt åldrande (Socialdepartementet, 2007). 

Vistelse på dagverksamhet och trygghetstillsyn kan vara trygghetsskapande åtgärder för de 

äldre och öka möjligheten att bo kvar i sitt hem (Larsson, 2006). Fonad et al (2006) anser att 

många äldre personer har en önskan att fortsätta att leva i sina egna hem även när deras hälsa 

är hotad. Om de kan ges möjligheten att själva få planera sin dag efter egna rutiner skulle det 

underlätta att vidmakthålla sina dagliga rutiner och göra att de känner sig trygga och tillfreds.  

 

I de fall den äldre personen uttrycker otrygghet kan denne ansöka om trygghetsbesök enligt 

socialtjänstlagen (2001:453). Trygghetsbesök kan beviljas när man önskar förvissa sig om att 

ingenting onormalt inträffat i sådana fall där den enskilde inte själv kan kalla på hjälp eller där 

exempelvis fallrisken är särskilt stor. Oro, otrygghetskänsla eller förvirring kan även utgöra 

skäl för insatsen. Vid trygghetsbesök utförs ofta samtidigt andra tjänster av 

omvårdnadskaraktär exempelvis hjälp till toaletten. Omfattningen av trygghetsbesök kan 

förekomma en eller flera gånger per dygn. Detta trygghetsbehov kan, enligt Rice (2000), helt 

eller delvis tillgodoses genom att personalen ringer så kallade trygghetsringningar till 

personen istället för personliga besök. Varje beslut grundas på vad som är bäst för den 

enskilde individen. 
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Problemformulering 

Valet att fokusera på äldres upplevelse av trygghet grundar sig på erfarenheter av 

omvårdnadsarbete inom hemsjukvård och äldrevård där äldre personer har uttryckt en önskan 

om att kunna bo kvar i sina hem.  Vid litteraturgenomgången av äldres trygghetsproblematik 

finns mycket beskrivet från ett personalperspektiv dock betydligt mindre från de äldres 

perspektiv. I Harrefors et al (2009) studie framkommer att de äldre har en önskan att fortsätta 

bo hemma så länge det är möjligt. Samtidigt finns också kunskap om att många äldre upplever 

otrygghet och en förutsättning för att många skall kunna bo hemma är att de på olika sätt får 

trygghetsbistånd. Mot bakgrund av att de äldre förväntas öka i antal känns det angeläget att 

öka förståelsen för vad de äldre upplever som trygghet och vad som kan stärka denna 

trygghetskänsla.  

 

Syftet med undersökningen var att beskriva upplevelser av trygghet bland äldre personer med 

trygghetsbistånd från kommunens socialtjänst. 

 

Metod 
För att fånga de äldres upplevelse av trygghet användes en kvalitativ ansats som, enligt Polit 

och Beck (2008, s. 394), fördjupar förståelsen för mänskliga upplevelser. Målet var att 

beskriva upplevelsen av fenomenet trygghet som deltagarna delade med sig i form av en 

berättande intervju (Kvale, 1997, s. 54,45,126; Polit & Beck, 2008 s. 17). 

 

Procedur och deltagare 

Studien omfattade sju äldre personer boende i egna hem inom Norrbottens län. Urvalet av 

intervjupersoner skedde genom ett ändamålsenligt urval med hjälp av nyckelpersoner i form 

av enhetschefer. Vid urvalet eftersträvades informationsrika personer med en variation av 

erfarenheter av trygghetsproblematik (jmf. Patton, 2002, s. 241-242, 321-322: Polit & Beck, 

2008, s. 305). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara kvinnor och män i åldern 65 

år och äldre samt att de hade någon form av trygghetsbistånd enligt socialtjänstlagen med 

tillsynsbesök, socialt besök eller trygghetslarm. Personer som hade sämre verbal förmåga 

exkluderades eftersom studien innebar intervjuer för att ta del av personernas upplevelse av 

trygghet. Informationsbrev (bilaga 1) med tillhörande projektplan skickades till 

verksamhetschefer i två kommuner i Norrbotten som i sin tur lämnade informationsbrevet 

vidare till biståndshandläggare alternativt enhetschefer. Dessa kontaktade äldre personer inom 
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inklusionskriterierna och förklarade muntligt syftet med studien samt sände dem Förfrågan 

om medverkan i forskningsstudie inklusive svarstalong (bilaga 2, 3). Elva personer var 

intresserade att delta i studien vilket bekräftades genom att återsända svarstalongen (bilaga 3). 

Dessa personer kontaktades och sju av dem som anmält sitt intresse gav sitt skriftliga 

informerade samtycke och deltog i studien. Tre av dem som valde att inte delta hade drabbats 

av ohälsa och en av svarstalongerna kom in för sent för att det skulle vara praktiskt möjligt att 

delta i studien. Deltagarna var tre män och fyra kvinnor i åldrarna mellan 66-89 år (md=78). 

Samtliga hade bistånd från kommunen, med variation mellan två månader och sex år. 

Insatserna varierade mellan en kombination av trygghetslarm, hemtjänstinsatser i form av 

personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp, tillsyns- och sociala besök. Fem deltagare var 

ensamboende och de övriga två bodde samman med make/maka. Samtliga bodde i egna 

lägenheter i centralorten. Sex av deltagarna hade under de senaste tio åren valt att flytta till en 

lägenhet som bättre kunde tillgodose deras behov.  

 

Datainsamling  

I syfte att deltagarna skulle känna trygghet i vårt möte erbjöds de att själva välja plats och tid 

för intervjun; i sitt hem eller på en neutral plats vid närliggande lärocenter. Samtliga deltagare 

valde det egna hemmet. Datainsamlingen skedde i form av en semistrukturerad intervju vilket 

innebar att intervjuerna hade fokus på upplevelsen av trygghet i vardagen och belyste ett antal 

förutbestämda områden. Polit och Beck (2008, s. 394) menar att syftet med intervjun är att 

deltagaren ska ges tillfälle att under valda ämnen berätta med sina egna ord. För att intervjun 

inte skulle övergå till ett allmänt samtal användes en intervjuguide som medförde att 

deltagaren fritt kunde berätta men inte avvek från ämnet (jmf. Polit & Beck, 2008, s. 394). 

Strukturen utgick från bakgrundsfrågor som rörde ålder och hur längre personen haft 

trygghetsbistånd. Därefter utforskades intervjupersonens upplevelse av trygghet som även 

vidrörde relationen till anhöriga, vårdpersonal och boendemiljön. Intervjun påbörjades med en 

inledningsfråga: ”Kan du berätta om din vardag?”. Därefter följde andra öppna frågor som 

manade deltagaren till rika beskrivningar av upplevelsen trygghet och otrygghet: ”Kan du 

berätta om situationer där du känner dig trygg?” och ”situationer där du kände dig otrygg?”. 

De efterföljande frågorna avsåg att få mer utförliga och förklarande beskrivningar av det 

deltagaren berättade. Kvale (1997, s. 124) beskriver att uppföljningsfrågor: ”Kan du berätta 

mer?” och ”Hur kände du dig då?” försiktigt undersöker hur deltagaren menar. För att 

säkerställa intervjufrågornas tillämplighet utfördes en inledande intervju som skrevs ner 

ordagrant och lämnades till handledaren för godkännande att fortsätta arbetet (jmf. Kvale, 
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1997). Samtliga intervjuer genomfördes i deltagarens hem. Vid två av intervjutillfällena fanns 

make/maka i hemmet, båda gångerna i ett angränsande rum, och vid ett tillfälle besöktes 

maken av hemtjänstpersonalen. Vid en annan intervju fick den intervjuade ett kort besök av 

en bekant varpå intervjun tillfälligt avbröts. Intervjuerna varade mellan 35-60 minuter och 

spelades in.  

 

Analys 

Inledningsvis lyssnades de inspelade intervjuerna igenom där det gällde att vara öppen och 

lyssna in vad som uttrycktes. Därefter skrevs intervjuerna ned ordagrant, med undantag för 

orter, namn eller årtal som kunde röja deltagarens identitet, och materialet lästes igenom 

upprepade gånger för att få en känsla av helheten (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & 

Lundman, 2004). Den transkriberade texten från alla intervjuer utgjorde grunden för att förstå 

fenomenet trygghet (Elo & Kyngäs, 2007). Datamaterialet analyserades utifrån en tematisk 

innehållsanalysmetod där både det manifesta och latenta innehållet beskrivs. Det innebar att 

analysen fokuserade både på att ta del av det som faktiskt stod i texten och även vara öppen 

för en eventuell underliggande mening (Elo & Kyngäs, 2007: Graneheim & Lundman, 2004). 

När förberedelsefasen passerats och känslan av helhet hade infunnit sig fortsatte analysen med 

att organisera texten. Detta innebar att urskilja textens meningsbärande enheter som svarade 

mot deltagarnas upplevelser. Textenheterna förseddes med nummerkod för att kunna 

återfinnas när resultatet av studien skulle skrivas. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och deltagarnas upplevelser formulerades och grupperades i kategorier vilket 

utgjorde det manifesta innehållet. De kategorier som hade liknande innehåll sammanfördes i 

ytterligare två steg och bildade slutligen sub-teman (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysen av data skedde inte genom en linjär process utan präglades av att gå fram och 

tillbaka i textmaterialet i en strävan att slutligen komma fram till det som kunde formuleras 

till ett övergripande tema. Detta anser Granheim och Lundman (2004) vara själva resultatet 

och svaret på problemformuleringen som ger den fördjupade förståelse av det latenta 

innehållet i intervjuerna. 

 

Etiska överväganden  
Tillstånd att utföra studien inhämtades från etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap. Inför deltagandet fick deltagarna muntlig och skriftlig information där syftet 

med intervjustudien och tillvägagångssättet tydligt framkom. För att värna om deltagarens 

självbestämmande erhölls informerat samtycke och det informerades om att deltagandet var 
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frivilligt och kunde avbrytas närhelst de önskade utan förklaring (jmf. Polit & Beck, 2008, s. 

174-186). Deltagarna valde själva tid och plats för intervjun av hänsyn till att erbjuda en god 

miljö för intervjun där personerna skulle känna sig trygga. Intervjuerna spelades in på band 

och materialet sparades över i datorn som lösenordsskyddat dokument. Därefter raderades det 

materiel som sparats på MP3 spelaren. Materialet på datorn förblev oåtkomligt för obehöriga. 

Endast författaren och handledaren fick ta del av det. I det utskrivna materialet var det inte 

möjligt att identifiera deltagarna eftersom orter, namn och årtal som nämndes under intervjun 

uteslöts. Forskningsetisk hänsyn ska tas till de konsekvenser som kan drabba deltagarna. 

Kvale (1997, 110-111) anser att den intervjuade personen i efterhand kan få en känsla av att 

ha utelämnat känsliga uppgifter. Deltagarna gavs därför möjlighet att kontakta mig efter 

intervjuerna om det fanns behov. Under två intervjuer förekom att deltagaren blev ledsen 

varpå en paus gjordes, Mp3 spelaren slogs av och personerna erbjöds möjligheten att avbryta 

intervjun, men båda valde att fortsätta. Uppföljande telefonkontakt togs en kort tid efter 

intervjutillfället för att försäkra sig om att deltagarna inte lidit skada av intervjun.Vid dessa 

intervjutillfällen hålls för sannolikt att nyttan översteg riskerna eftersom deltagarna själva 

valde att fortsätta. Deras upplevelse av vad som kan ge ökad trygghet togs tillvara och 

kommer att användas för att ge ökad kunskap och förståelse. Detta i syfte att i längre 

utsträckning kunna stanna i sitt ordinära boende samt förbättra kvaliten i omvårdnaden av 

äldre personer. Efter arbetet är godkänt och publicerat kommer materialet i form av 

lösenordsskyddade och utskrivna intervjuer att förstöras. Resultatet av studien presenteras i en 

rapport som intervjupersonerna får ta del av. 
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Resultat 
Analysen resulterade i fem sub-teman (tabell 1) som formade ett övergripande tema. Teman 

beskrivs med förklarande text och med citat från intervjutexten. 

 

Tabell 1. Översikt av sub-teman (n=5) och tema (n=1) 

Sub-tema    Tema 

Betydelsen av relationer   Lita till sig själv och andra 
 
Möjlighet till hjälp 
 
Kunna fatta egna beslut 
 
Ekonomisk oberoende  
 
Acceptera beroendet och se möjligheter 
 

Betydelsen av relationer  

I beskrivningen av trygghet återkommer flera av deltagarna till betydelsen av relationer med 

andra människor. Betydelsen av relation handlar om grundläggande mänskliga behov såsom 

att bli bekräftad, att bli sedd av andra samt att känna sig betydelsefull. Positiva upplevelser av 

trygghet i relationer handlar bland annat om goda kontakter med barn och barnbarn men 

också om relationen med livskamraten. Negativa upplevelser av trygghet handlar om 

saknaden av relationer med människor som varit betydelsefulla i livet och ensamhet som inte 

var självvald. 

 

Deltagarna tillbringade tid med barnbarnen vilket gav den viktiga fysiska närheten som 

resulterade i att få kramar. De äldre som levde i en relation uttryckte att närheten mellan 

makarna hade fördjupats med åren och det sågs angeläget få fortsätt att bo tillsammans. En av 

de äldre berättade: 

 
vi har lovat att älska varandra i nöd å lust.. å nu det är nu de ställs på prov 
…alltså vi…men så länge ja orkar å är så här bra i tankarna tycker ja att ja vill 
göra det här.. vi har trivts tillsammans å vi har levt ihop å haft ett väldigt bra liv 
tillsammans så varför ska vi behöva skiljas sista åren  

 

Deltagarnas vänner hade minskat till antal och de som fanns kvar sågs som ytterst 

betydelsefulla. De äldre poängterade att platsen för mötena valdes med omsorg och 

resulterade i att de helst av allt träffades i varandras hemmiljö, sågs på biblioteket eller 
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pratade med varandra per telefon. Orsaken till detta var att miljön inte fick utgöra ett hinder 

att kommunicera. Att ha någon att prata med som förstod ens situation ledde till att inte 

behöva föreställa sig. Andra beskrev att de genom att vistas på korttidsboende vid något 

tillfälle kunnat återknyta kontakter när de fann någon gammal vän medan andra berättade att 

de fått möjlighet att knyta nya kontakter.  

 
ja fick vara en vecka på korttids det är helt fantastiskt ställe åååå så trevliga 
männsker å så är det så roligt en som ja tycker så mycket om å prata.. du vet de 
här som varit hemma å kommer tillbaks dom är ju pratglada allihop så det var 
väldigt trevligt  

 
vi höll ihop å ringde jämt ett par gånger minst i veckan å hörde…å vi fortsatte att 
umgås intensivt det var lätt me henne (paus) hon å ja förstod varann 

 

Deltagarna berättade om vikten att ha något betydelsefullt att samtala kring vid mötena med 

sina tidigare arbetskamrater. Det åstadkoms genom att ha ett förutbestämt område att berätta 

om och brukade inledas med att var och en berättade om något de själva genomgått, 

exempelvis hur det var att få en pacemaker. Känslan av att förbereda sig, dela med sig och att 

bli lyssnad på framställdes av de äldre som ytterst viktig. Trygghet förknippade de också till 

gemenskapen med Gud och de personer som inte längre levde men hade haft betydelse under 

livet.  
 

.. när man levt me så underbara människor [svärföräldrarna] deras atmosfär ..när 
ja kommer hem så känner ja deras andar finns där …ja känner mej så trygg 
där…ja förlitar mej till han där uppe…han hämtar oss när det är dags…då är det 
meningen..  

 
De äldre berättade om värdet med grannar och enbart vetskapen om att de fanns ledde till en 

ökad trygghetskänsla. Emellanåt gjordes besök hos varandra vilket kunde ske över en kopp 

kaffe, andra gånger blev det bara några ord i förbifarten. Deltagarna hade utvecklat strategier 

för att säkerställa att det verkligen var en bekant som fanns bakom dörren. Humorns betydelse 

återkom de äldre till och ansågs att den stärkte vänskapen och förtroligheten i relationerna.  

  
å så har ja en granne som också är handikappad som kommer till mej å han 
ringer så häftigt så då vet ja att det är han å då öppnar ja det är roligt när han 
kommer det är verkligt roligt… 

 
Deltagarna talar om de känslor av ensamhet, osäkerhet och otrygghet som uppstod när 

vännerna bytte bostadsort till följd av att de flyttade efter sina barn. Dessutom nämnde de 
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äldre känslor av osäkerhet och otrygghet när vänner som fortfarande bodde på orten inte 

längre besökte dem trots att de underrättats om deras sviktande hälsotillståndet. 

 
ja har trott att de skulle komma oftare nu när ja har det så här ..men men näe…. 
de kanske är mej det är fel på ..(suckar och skakar på huvudet) ja kanske är dum 
ja.. 

 
Deltagarna berättade att hemtjänsten inte hade namnskyltar som kunde styrka att de verkligen 

var personal. Att behöva acceptera och hålla för sannolikt att det var personal som besökte 

kändes inte alltid angenämt.  

 
ja vet inte va de heter för namn de glömmer ja bort å ja tycker de ska ha 
namnbrickor de har de ju överallt annars … dom presenterar sej men de är 
lättare att komma ihåg va dom heter å de är ju enklare när man ska prata.. tänk 
va bra om dom hade en skylt … dom har nyckel så de kommer in å då får man 
förmoda att de är hemtjänsten  

 
Möjligheter till hjälp 

Trygghet ses förknippat med möjligheterna att kunna få hjälp med praktiska saker i det 

dagliga livet. Hjälpen kunde handla om stöd av andra personer och praktiska hjälpmedel i 

vardagen som gör att de äldre blev mera självständig och kunde lita till sig själv. 

Positiva upplevelser av trygghet i relation av stöd från andra handlar om att veta vilket stöd 

som finns och när det är tillgängligt. Negativa upplevelser av trygghet handlar om oro att det 

stöd som finns skall upphöra och att stödet inte skulle kunna förändras om situationen blev 

annorlunda och behoven förändras. En obalans mellan den egna förmågan och den hjälp de 

äldre kan få.  

 

Deltagarna beskriver behov av dagliga insatser för att möjliggöra fortsatt boende i sitt hem. 

Insatserna varierade från att dra upp rullgardinen, iordningställa frukost, få hjälp med de 

ansträngande kompressionsstrumporna till att få stöd i större omfattning. Den hjälp de äldre 

fick gavs av hemtjänstpersonal och många gånger av anhöriga eller nära vänner. Trygghet 

förknippades också med möjligheten att själv kunna styra innehållet och vem som gav den 

hjälp de behövde. De äldre satte stort värde på att kunna upprätthålla rutiner genom att själv få 

sköta en del disk, städning samt ges möjlighet att fortsätta med sina dagliga utevistelser för att 

njuta av solen och följa naturens växlingar. Som äkta par framträdde behovet av att få 

fortsätta inta måltiderna tillsammans, se nyheterna och även få vara i avskildhet under några 

timmar. För att det skulle vara möjligt önskade deltagarna en större möjlighet att planera 

insatserna tillsammans med hemtjänstpersonal. Vetskapen om att hemtjänstpersonal kunde 
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utöka besöken om hälsotillståndet skulle försämras uttryckte de äldre vara en stor lättnad. 

Annat som deltagarna värderade högt var att få stöd av personal som kände dem väl eftersom 

dessa upplevdes ta större ansvar och snabbt noterade förändringar i hälsotillståendet.  

  
ja tycker det är viktigt det här med personalen… att de känner oss… att de är 
samma personal som kommer å exempelvis duschar å ser hur kroppen ser ut dom 
ska se om det är nått som vi behöver … det minns ja det var några bruna fläckar 
som ja inte visste fanns å personalen greja så vi fick komma å visa upp å dom tog 
prover…  

 
Deltagarna upplevde att ärenden krävde noggranna förberedelser och de fick utgå från 

hemtjänstpersonalens schemaplanering. När personalen skulle utföra städningen passade en 

av deltagarna på att göra besök hos väninnan eller utförde andra ärenden. Andra hade behov 

av ledsagning till affären och det planerades oftast in för sex veckor i taget. De äldre såg fram 

emot dessa tillfällen som blev en guldkant på tillvaron. Utöver de insatser som gavs av 

närstående och personal berättade deltagarna om hyresvärdar som tog ansvar och hjälpte till 

med såväl stort som smått. Trygghet förknippades med kontinuitet till de personer som de fick 

hjälp av. Många av deltagarna hade till exempel regelbunden tillsyn av distriktssköterskan, 

vilket var en person som de etablerat kontakt med under en längre tid eftersom det alltid var 

en och samma person. Denna regelbundna förbindelse åstadkom att de äldre kunde rådfråga 

distriktssköterskan spontant vid hembesöken eller via telefonkontakt. Kontinuitet i 

hjälprelationen blev särskild viktig i situationer av otrygghet som att bli utskriven från 

sjukhuset i ett för tidigt skede. Då var extra tillsyn av distriktssköterskan något som kunde 

skapa trygghet och en av deltagarna berättar: 

 

å ja var inte frisk när jag for tillbaks.. så då kom distriktssköterskan hit å titta till 
mej å ringde opp [akuten] å funderade va i hela friden dom sysslade med … så då 
for ja in på akuten igen å då la dom in mej… på direkten å då visade sej att ja 
hade dubbelsidig lunginflammation å hjärtinfarkt samtidigt…så då var man inte 
så pigg…jaa hon är den mest underbara …hon ställer opp för mej i alla 
lägen….hon ser direkt om de är nått me mej… 

 

En av deltagarna fick erbjudande om avlastning där maken under några veckor kunde vistas 

på korttidsboende vilket kändes tryggt och möjliggjorde att makan fick hämta nya krafter. 

Andra trygghetsfaktorer var att få hjälp av grannen med exempelvis gräva om i 

grönsakslandet vilket gjorde att personen kunde fortsätta med sina intressen. De äldre 

beskriver att tillgången till olika hjälpmedel var en förutsättning för att kunna leva ett 

självständigt liv och underlätta för den närstående. Trygghetslarm, porttelefon, ramp, höj och 
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sänkbar säng, taklyft, duschstol, toalettförhöjning och rullstol var vanligt förekommande. 

Dessa hjälpmedel underlättade det dagliga livet och var en av orsakerna till att de äldre 

föredrog att ta emot besök i det egna hemmet. 

 
dom [barnen] håller på å vill att ja ska komma ut å att ja ska sitta i deras 
trädgård…..men låt mej vara hemma…(skratt) joo du ser det är ju de att ja har ju 
min toalettstol å den är ganska hög å sen har den såna här karmar [armstöd] som 
man tar ner från väggen… man blir bortskämd med sådana där saker…sen går ja 
ju å lägger mej å det får ja ju göra när ja är hos dom också … men det är inte 
detsamma.. när du är hemma så går du å lägger dej när du vill… å här har ja en 
högre säng… 

  
Två av deltagarna fascinerades av möjligheten att kunna läsa tidningar på dator. Samtliga 

hade skaffat sig kunskap kring hur de olika hjälpmedlen skulle manövreras och ansåg att 

trygghet även handlade om möjligheten till hjälp och anpassning i utemiljön. Deltagarna 

ansåg att anpassningarna i utemiljön gjorde det säkrare att färdas. Det blev möjligt för dem att 

kunna ta en tur med elrullstol och de lokaler som hade hissar och dörröppnare ökade 

självständigheten. Dock uttryckte deltagarna att det fanns mycket som kunde förbättras för att 

de skulle känna sig trygga. En av dem hade gjort upprepade försök att påtala behov av att se 

över tidsintervallen vid övergångsställena. Det snabba tempot medförde att det blev otryggt 

och hektiskt att färdas över de starkt trafikerade gatorna. Annat som ställde till det var de höga 

trottoarkanterna som kunde leda till att den äldres rullstol blev upphängd på underredet. 

Deltagarna framförde en önskan att personer i beslutande ställning borde sätta sig i rullstol 

under en dag för att inse vilka faror rullstolsburna personer utsätts för. Deltagare som hade 

förmågan att förflytta sig med hjälp av käpp eller rullator uttryckte även de att tempot var 

synnerligen högt vilket medförde att de avhöll sig från att vistas i centrum. 

 
ja har inte blivit påkörd… men det måste jag säga att det är si å så me 
trafikljusen i den här stan… längden på dom ..man hinner knappt över man måste 
vara beredd när det blir grönt annars är det klippt… 

 
Deltagarna förknippade otrygghet med att få besök av ett flertal personal för de insatser som 

de behövde, vilket gjorde det svårt att utveckla någon trygg relation. Det figurerade ofta ett 

tjugotal personal i deras hem. Det orsakade att de äldre ideligen fick redogöra för hur de vill 

ha saker och ting utförda och resultera i att få kvällsbesöket förlagt redan klockan sju på 

kvällen. Detta ledde till att de inte kunna upprätthålla sina kvällsrutiner. Deltagarna uppgav att 

det inte fanns utrymme för att planera in en afton med kulturinslag i form av bio eller teater 

eftersom personal då inte kunde se till att de kom i säng. Ingen av deltagarna hade fått någon 
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information kring möjligheten utan hade accepterat att det inte längre var tänkbart. Att de 

närstående skulle hjälpa till sågs inte som en utväg eftersom deltagarna ville avlasta dem och 

uttryckte oro för att de inte skulle ha kraft att i längden bistå med såväl förflyttningar som 

hushållsgöromål. De äldre uttryckte otrygghet över att behöva flytta från hemmet till följd av 

att närståendes insatser tillsammans med hemtjänstpersonal inte skulle räcka till. En av 

deltagarna framförde en önskan om annan utformning av boende där den allra sista tiden 

kunde tillbringas utan att behöva flytta till ett äldreboende. 

 
du vet ibland blir man så trött på hemtjänsten allt ska man behöva säga allt å så 
säger dom ”jaa ja har inte varit hos dej förut … hur vill du göra”… de är väldigt 
tröttsamt att behöva upprepa allt… man får tala om (suck) de är mycke extra 
personal men dom andra vet var ja har mina prylar … de är så många… man vet 
sällan vem som kommer ... ja känner mej inte trygg när ja inte vet vem som ska 
komma nästa dag... å viss personal lyssnar inte in våra önskemål… 
 

Flera deltagare ansåg det vara påfrestande att inte få information om vilka hjälpmedel som 

fanns till buds samt att inte bli uppdaterad vilka nyheter som kommit. Stundom upplevde de 

äldre att personalen hade bristande kunskaper kring hjälpmedlens användningsområden. Detta 

medförde att personen fick vara observant när lyftselen skulle träs för att undvika att hamna 

på golvet vilket framställdes som otryggt. De äldre önskade möjlighet att få prova hjälpmedel 

och ha ett inflytande över vilka hjälpmedel de var i behov av. Deltagare beskrev att de 

undersökt möjligheten till att få en elrullstol när de inte längre förmådde förflytta sig 

självständigt. Detta hade medfört en lång väntan och det efterfrågades bättre information. Vid 

andra tillfällen hade den äldre redan fått sitt hjälpmedel men det kunde saknas förankring hos 

vissa instanser, exempelvis brandtillsynen. 
 

ja känner mej så orolig för att de ska ta av mej stolen ..den skulle göra mej 
fri…det är kommunen i ett nötskal… det är svårt att ta sig ut nu men med 
elrullstol skulle det kanske fungera… det tar så mycket energi från mej att inte 
veta om de tar stolen 

 
Att få oanmälda besök hade deltagarna tidigare upplevt enbart positivt, något att se fram 

emot men till följd av varnande uttalande av massmedia och närstående fanns det äldre som 

senare år upphört att öppna sin dörr. De uttryckte otrygghet när dörrklockan ringde och ingen 

annonserat att de skulle komma på besök.  

 
han ringde på dörrn å ja öppna … å han sa så mjukt.. du ska få tre gerbera …god 
jul…du får ge så mycke du vill sa han… å dagen efter kom det en annan …å ville 
sälja tavlor… ja sa att ja har inga pengar hemma å så stängde ja dörrn…å ja 
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tänker aldri mer öppna för va vet du ..nästa gång så kan man få nån jäkla klabbe 
å dom går in å tittar om hon verkligen inte  har nå pengar…när ja bodde i förra 
lägenheten stod dörrn öppen hela dan å ja kände grannarna i grannhusen .. de 
var annat där….  

 

Kunna fatta egna beslut 

Trygghet handlade om möjligheten att själv kunna fatta egna beslut och det var tydligt att 

behovet att få fatta beslut kring sin egen person var viktigt. Positiva upplevelser som skapade 

trygghet handlade om att kunna fatta egna beslut om de skulle bo kvar hemma och att de egna 

besluten respekterades. Negativa upplevelser som bidrog till otrygghet var när den egna 

beslutsförmågan och prioriteringen i vardagen ifrågasattes.  

 

Deltagarna återkom till önskan att få bo kvar hemma. En av dem hade erfarenhet av att under 

en period vistas på äldreboende och insåg snart att det inte var möjligt att bli kvar där. Hon 

hade sett fram emot det sociala utbytet vilket inte besannades. Detta eftersom de flesta 

grannar var drabbade av demens eller andra sjukdomstillstånd som omöjliggjorde 

kommunikation. Utöver detta upplevde personen sig otrygg och var tvungen att låsa om sig 

för att inte grannarna skulle komma in. Att stå på sig i sin vilja att flytta hem till den egna 

lägenheten igen vållade barnen en hel del extraarbete men det upplevdes tryggt att de 

respekterade beslutet. Andra deltagare hade senaste åren hyst en längtan att återvända till 

hemgården och kontrollerat möjligheten vilket resulterade i stor oro hos närstående. Att 

barnen kände tillit till att föräldrarna var kapabla att göra korrekta val och bedömningar i sin 

vardag sågs som mycket viktigt. Motsatsen, att höra barn och barnbarn sinsemellan ha åsikter 

om vart den äldre skulle bo upplevdes respektlöst. De egna besluten kunde medföra en känsla 

av att vara obekväm men alternativet kunde å andra sidan föra med sig att exempelvis den 

planerade promenaden uteblev. Då gällde det att ha färdiga argument till personal varför 

utevistelsen var betydelsefull, trots att vädret kanske inte var det bästa. 

 
Dottern höll på att gå upp i limningen hon ser ju alla faror ”jamen om ni blir sjuk 
där uppe” säger hon ”vad blir det då” jamen säger jag då finns det ambulans å 
det finns läkare å sköterskor .. å är det då meningen att …så dör vi ju hemma 
också å då är det meningen ..för då har vi gjort vårat….  

 
Vid utskrivning från sjukhuset förekom det ofta de äldre fick rådet av sjuksköterskan att ta 

emot så mycket hjälp som möjligt för att sedan utvärdera vad som behövdes. Nattlig tillsyn 

var ett vanligt erbjudande men resulterade inte sällan i svårigheter att somna eftersom den 

äldre låg vaken och väntade på besöket. Hade sömnen infunnit sig blev personen väckt och 
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hade sedan svårt att somna om vilket kunde resultera i många sömnlösa timmar. Att få delta i 

beslut och avsäga sig beviljade insatser och att detta respekterades kändes värdefullt. Det 

hände att barnen försökte att övertyga om värdet med tillsynen då kändes det tryggt att någon 

utomstående stöttade den äldres beslut. Att deltagaren fick fatta egna beslut sporrade till ökad 

självständighet och tilliten till den egna förmågan ingav ökad trygghet.  

 
Ja hade nattillsyn från början när ja kom hem ..de var min dotter som ville att ja 
skulle ha de... men ja kom på ..å de tyckte nattpatrullen också …ja somnar fort på 
kvällen å sen brukar ja sova… 

 
Deltagare berättar om hur de egna besluten ökade självständigheten. Det kunde bestå i att 

fatta beslutet att ta elrullstolen och åka ner till centrum vilket gjorde att man kände sig 

oberoende. Annat som gjorde skillnad var att kunna åka ut på altanen och att manövrera 

rullstolen själv utan att behöva be någon om hjälp. Deltagarna talar om strategier för att klara 

sig själv i syfte att inte behöva lägga sig för natten redan tidigt på kvällen. De gällde att den 

äldre var uppfinningsrik och kunde finna egna lösningar för på- och avklädning vilket ökade 

självständigheten.  

 

den var ju bara kvart över åtta när de var hära då går ja ju int å lägger mej..näe 
ja lägger mej sent…å de har förstått de nu men de är rädda att ja ska falla men 
nu hjälper de mej å lossa  skenan så att jag själv kan ta bort den när jag vill 
lägga mig… känns underbart…att få bestämma när ja vill lägga me….. 

 
Ja skulle ha in benet i byxan å först ha in benet i en hylsa å sen i byxan ..min 
syster sa att du måste ju få hjälp me de…men ja sa ja vill ju klara mej själv …å 
när dottern kom hem så undra ja om hon kunde ordna mej en byxa som gick att 
öppna hela vägen…så nu klarar ja allt själv… 

 

Det beskrivs tillfällen när deltagarna verkligen fått argumentera när det gällt önskemål att 

fortsätta vårda sin anhörige i hemmet. När hemtjänstens insatser översteg kostnaden för 

äldreboende upplevdes det svårt för den äldre att framföra omständigheter som gjorde 

kvarboende möjligt. När kommunens biståndshandläggare under ett fysiskt besök träffat båda 

makarna upplevdes situationen vara möjlig att kompromissa. 

 
kommunen har varit flera gånger å velat flytta honom till annat boende därför att 
han tar ju mycke TID ja då hade han 35 timmar …. men första gången dom kom 
då ringer dom upp mej å säger att de har bestämt att x inte ska flytta utan vi tar 
ett år i taget framåt för han har blivit så mycke bättre så det är ju synd om han 
ska … när han hu mår så bra å ni vill leva tillsammans  
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Trygghet förknippade deltagarna med möjligheten att få tillräckligt med information för att 

kunna fatta egna beslut. Det framkom situationer där brist på information medfört att de äldre 

inte kunde fatta egna beslut vilket gjorde att de kände sig begränsade i sin tillvaro. Glappet i 

informationskedjan uttrycktes när deltagarna skulle ta ställning till hjälpmedel som kunde 

underlätta bland annat för makan och vid behov av elrullstol. Andra gånger gällde det att få 

föra fram sin önskan att vara mer självständig.  

 
ja får hjälp att tvätta …men ja tycker att de borde gå bra…ja har varit ner en 
gång själv å då var det en annan som var där som sa ”du får inte vara här nere” 
sa hon…nee men nu är ja här sa jag…ja har inga barn som säger va ja får göra 
med de gör hemtjänsten… men om det händer så händer de ju…jag tycker inte om 
att ja inte får bestämma… 

 
Ekonomiskt oberoende 

Trygghet handlade också om att vara ekonomiskt oberoende och kunna styra över sin 

ekonomi. Positiva upplevelser av trygghet handlar om att ha en planerad ekonomi och att 

kunna förlita sig på att kunna få ekonomiskt hjälp av anhöriga och samhället. Negativa 

upplevelser handlade om när den tryggheten saknades och det ledde till bristande kontroll 

över ekonomin. 

 

Deltagarna redogjorde även om vikten av att planera för ekonomin redan i unga år medan 

andra hade barn som de kunde förlita sig på om det skulle bli svårt ekonomiskt. Att ha 

investerat i bostadsrätt och sedan vara tvungen att avyttra den till följd av funktionshinder 

blev en ekonomisk förlust. Annat som de äldre menade kunde leda till att de fick ”tumma på 

allt” var tandläkarbesök. Att behöva notera att personal inte använde det städmaterial som var 

inköpt förde med sig en oro över om pengarna skulle räcka och genom att deltagaren var i 

beroendeställning gjorde det svårt att framföra sina åsikter till personalen.  

 
… när man kommer i ett hem så tycker ja att man ska vara ekonomisk å inte slösa 
med att använda papper när de ska torka golvet….min trygghet är ju även att min 
ekonomi att mina pengar ska räcka 

 
Acceptera beroendet och se möjligheter 

Trygghet förknippas med förmågan att acceptera sin tillvaro och de begränsningar som fanns 

samt att kunna se möjligheter istället för hinder. Att inse att livet tog en annan vändning och 

förlita sig på ödet behövde inte medföra att livet blev sämre. Däremot en process som 

omfattas av omprioriteringar som kastar ljus över vad som är viktigt i livet. Positiva 

upplevelser av trygghet handlar om få nya insikter och att medvetet kunna omprioritera i livet. 
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Negativa upplevelser av trygghet berodde på att inte tillsammans med närstående kunna 

planera inför livets avslut. 

 

En deltagare beskrev att den nya lägenheten var mindre vilket medförde att den blev mer 

lättstädad och ledde till att tiden räckte till för mer utevistelse. Andra berättade att det 

behövdes en hel del självdisciplin att vakna efter relativt vanlig hjärtoperation och vara utan 

sina ben och känna att det måste accepteras. Från att ha varit helt självständig till att behöva ta 

emot hjälp från mer och mindre okända människor var en ny situation. Det innebar att ta det 

onda med det goda och acceptera att allt nu gick i lite makligare takt. Tiden som förr inte 

räckt till fanns nu i överflöd och resulterade i en önskan att få fortsätta att utföra de vanligt 

förekommande sysslorna. Det personliga accepterandet att allt måste ta sin tid stod i kontrast 

till personalens förhållningssätt. Dessa hade begränsat med tid vilket medförde att de ofta 

utförde göromålen. Deltagarna återkom till att vännerna dör och det uttrycktes som en sorg 

och saknad samtidigt som det fanns en acceptans av att det skedde och att det också skulle 

hända dem själv. Vännernas frånfälle medförde att det blev fler timmar med sig själv och 

detta hade till följd att det var viktigt att trivas med sig själv. Det önskades en större förståelse 

från de närstående att de skulle acceptera att åldern tar ut sin rätt och det sågs som ett viktigt 

avsnitt i livet att få prata om vart och hur den äldre ville tillbringa sin sista tid.  

 
…det är tidens gång…för mej är det…ja upplever döden som ett avslut å har levt 
med svärföräldrarna å ja har hållit dom i handen när de slutade å leva…ja 
hoppas också att ja får dö hemma…det har ja sagt … 

 
 
Lita till sig själv och andra 

Upplevelsen av trygghet tolkades till ett tema, lita till sig själv och andra. En central del av 

upplevelsen av trygghet verkar vara tillit till sig själv och till andra. Tilliten till sig själv 

skapades och stärktes i goda relationer. Goda relationer och närheten till andra verkade 

påverka självbilden, de kunde tycka om sig själva och acceptera de begränsningar i livet som 

nu fanns. Att acceptera förändringar verkade bland annat handla om att acceptera sitt 

beroende av andra personer, till olika nödvändiga tekniska hjälpmedel samt att försöka se till 

möjligheter snarare än begränsningar. Prövningar av tilliten till sig själv och andra inträffade 

bland annat när hälsotillståndet försämrades och personernas eget inflytande över sitt dagliga 

liv av olika anledningar begränsades. Möjligheten att kunna vara självständig, delaktig och 

kunna fatta egna beslut verkar vara viktigt för upplevelsen av trygghet. I möjligheten att vara 



 21

självständig ingick också att vara ekonomiskt oberoende och kunna fatta beslut om 

ekonomiska omständigheter. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers upplevelse av trygghet. Analysen 

resulterade i ett övergripande tema, lita till sig själv och andra. Temat lyfter fram tilliten till 

sig själv och andra som en förutsättning att kunna uppleva trygghet. 

 

Enligt Lögstrup (1992) är trygghet nära förknippat med tillit och en förutsättning för att skapa 

goda relationer. Han menar att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra vilket 

innebär att vi har vår medmänniskas liv i våra händer (s. 48). Detta genom att vi fått livet som 

gåva och därför är ålagda att ta vara på både vårt eget och den andres liv (s. 58). Utmaningen 

att skapa goda relationer utgår från att med hjälp av insikt, fantasi och förståelse komma  

underfund med vad som behövs i det unika mötet (s. 54). I den här studien beskriver 

deltagarna betydelsen av relationer och behovet att få vara delaktiga både när det gäller 

planering och utförande av insatser. I strävan att skapa relationer förutsätts, enligt Edlund, 

(2002, S. 81) att vi ser, lyssnar till, litar på och tar våra medmänniskor på allvar. I tilliten finns 

förmågan att fatta egna beslut och är nära förknippad med begreppet värdighet. Det 

ömsesidiga beroende som upplevs mellan människor är karaktäriserat av tillit och bevarar den 

värdigheten. Deltagarna i studien gav uttryck för den stolthet och trygghet att själv få ta 

ansvar, klara sig själv och utföra sysslor på sitt eget sätt. Edlund (2002, s. 81-83) betonar att 

om människan fråntas att bestämma över sig själv och sina ägodelar berövas hon också sin 

värdighet. Socialdepartementet (2007) anger att ett värdigt åldrande ska bygga på trygghet 

genom en helhetssyn där individuella behov prioriteras vilket förutsätter att den äldre 

personen ges möjlighet att vara självbestämmande. Allt detta bygger på att den äldres behov 

efterfrågas och att de tillåts att fatta egna beslut, vilket värderades högt av deltagarna i 

studien. En studie av Lundh et al. (2000) visar på brister i planering när den äldre inte längre 

bedömdes kunna bo kvar i sitt hem. Det framkom att det ofta var sjukvårdspersonalens åsikter 

som dominerade i detta stadium trots att de saknade den totala kännedomen hur personen 

fungerade i sitt hem. I andra fall kunde det vara de närstående som inte längre mäktade med 

ansvaret och av personal rekommenderades att söka annan boendeform till sin make, maka 

eller förälder. Deltagare i Lundh et al’s studie efterlyser tydligare information kring insatser 

som finns att tillgå för att partnern skulle kunna bo kvar i hemmet.  
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Resultatet visar att deltagarna värderade sitt hem högt och de nämner det som en viktig del av 

tryggheten. Deltagarna som bodde samman med sina makar uttryckte en stark önskan att 

kunna bo kvar hemma under förutsättning att partnern orkade. I Harrefors et al (2009) studie 

skildras att hemmet anses vara den bästa platsen att vårdas i förutsatt att personen inte är 

ensamboende. Den uppfattningen kunde bytas mot känsla att befinna sig i ett fängelse av dem 

som var ensamboende och i behov av hjälp från sin omgivning. I denna studie ger inte de 

ensamboende deltagarna uttryck för denna känsla utan framför en önskan att kunna bo kvar i 

sina hem. Några av dem hade fått ett godkännande till ökade insatser om behov förelåg. Att få 

bo kvar i sitt hem sågs angeläget vilket styrks av Roe, Whattam, Young och Dimonds (2001) 

samt Schonfelder, Maas och Specht’s (2005) studier som visar att ett självständigt liv i det 

egna hemmet är det de äldre föredrar även när behovet av insatser ökar. Det som var 

avgörande var en god planering där personerna fick vara delaktiga och att deras önskemål om 

hur vården skulle bedrivas samt i vilken omfattning respekterades. Deltagarna i denna studie 

framför behov av ett ökat inflytande för att känna sig trygga. Tidigare studier understryker att 

fokus bör ligga på att de äldre får möjlighet att fatta egna beslut. Efraimsson, Höglund och 

Sandman (2001) beskriver vikten av att både den äldre och dennes närstående får vara 

delaktiga vid planering för insatser i hemmet. Att öppna sitt hem för vårdare kan innebära en 

känsla av att ge upp sin integritet och betyder definitivt att den äldre får anpassa sig till en ny 

livssituation. Brister i planering inför dessa insatser kunde resultera i hembesök på 

oregelbundna tider och medföra känslor av beroende och isolering (Efraimsson, et al. 2001). I 

resultatet framkommer att det inträffar att äldre som flyttat till äldreboende kan ändra 

uppfattning. I Choi, Ransom och Wyllies (2008) studie blev det uppenbart att personer som på 

felaktiga grunder flyttat till särskilt boende sörjde att de inte längre hade inflytande och 

saknade friheten och friden som förknippades med det egna hemmet. De upplevde en 

otrygghet i form av en ensamhet som inte kändes igen från tiden när de bodde i sina egna 

hem. Detta hade bland annat sitt ursprung i att flytten gjorde att vännernas besök ofta uteblev 

(Choi, et al. 2008). Närvaron av grannar upplevdes av deltagarna som en trygghet vilket 

styrks av Pietilä och Tervo (1998) som anser att grannarna många gånger kan utgöra 

möjligheten för fortsatt boende i hemmet.  

 

Snellman (2006) anser det angeläget att sjuksköterskan i sin profession utvecklar förmågan att 

skapa tillit och menar att det kan ske genom att finnas till hands. Dessvärre finns inga mallar 

som med säkerhet påvisar hur detta ska göras. Snellman (2007) föreslår att genom ödmjukhet 

och lyhördhet möta personen och på så sätt tillåta denne att dela med sig av det som händer i 
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hans värld. Enligt Hupcey och Miller (2005) uppstår trygghet när distriktssköterskan kan 

förmedla tillit vilket värderades högt av deltagarna i studien. Deltagarna gav uttryck för att de 

kände stor tillit till distriktssköterskan och kände tilltro till att hon snabbt noterade om hälsan 

var hotad. Detta kan begripas genom att det alltid var samma distriktssköterska vilket 

medförde att deltagaren med förtroende kunde dela med sig av sina tankar och upplevelser. 

Segesten (1994) menar att orsaken till detta kan bero på att distriktssköterskan är tillgänglig 

och därigenom kan en relation skapas. Andra infallsvinklar som kan bidra till trygghet är att 

personerna kan förlita sig på att distriktssköterskan innehar goda kunskaper (Hupcey & 

Miller, 2005). Det stöd som distriktssköterskan ger ökar, enligt Schonfelder, et al. (2005), 

möjligheten till kvarboende.  

 

Den otrygghet som deltagarna i studien upplevde av att inte veta vem av hemtjänstpersonalen 

som skulle besöka dem kan förklara svårigheten att utveckla tillit. Deltagarna uttryckte även 

oro över att inte hemtjänstpersonalen hade kännedom om hur hjälpmedlen fungerade vilket 

ledde till att de själva måste vara ytterst uppmärksamma. Samtidigt blir det, enligt Segesten 

(1994), uppenbart att det inte finns någon annan utväg för personen än att förlita sig på att 

personalen ger den hjälp de är beroende av. Även Strandberg, Norberg och Jansson (2003) 

formulerar i sin studie att personer som blir beroende av vårdpersonal inte har något annat val 

än att sätta sin tillit till dem. Detta kunde betyda att personerna ständigt fick vara redo att 

förhandla vilket känns igen hos deltagaren som uppgav att det var viktigt att ha färdiga 

argument annars kunde den efterlängtade promenaden utebli.     

 

För att upprätthålla tilliten till sig själv framför deltagarna i studien att de använde olika 

tillvägagångssätt. I Wadensten och Ahlström (2009) studie skildras behov av att få vara 

delaktig i sin egenvård och att tillåtas att få vara för sig själv. Ensamhet framställdes av en 

deltagare i studien som svårt och det visade sig att den inte var självvald medan övriga 

deltagare ansåg att ensamheten med sig själv många gånger var en bristvara. Detta 

överensstämmer med Wadensten och Ahlströms (2009) studie där personernas vilja var att 

leva i nuet och inte oroa sig för framtiden. Att göra det bästa av situationen och se fördelarna 

med livet gjorde att de numera tyckte sig göra en bättre prioritering av vad som var viktigt i 

livet. Andra strategier som beskrivs var att personen gjorde sitt yttersta för att vara flexibel, ha 

överseende och visa sig tolerant mot personalens sätt att utföra sysslor i deras hem.   
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Flera deltagare i studien gjorde skillnad på upplevelsen att vara ensam och att känna sig 

ensam. Killeen (1998) menar att känslan att vara ensam ses som en subjektiv upplevelse till 

följd av att sakna mänsklig kontakt medan att vara ensam kan konstateras rent objektivt. Detta 

betyder att personen kunde känna sig ensam trots att de synbart fanns många personer 

omkring medan andra inte kände sig ensam trots att de inte hade någon hos sig. Behovet att ha 

personer omkring sig varierar och Wadensten (2003) anser att många äldre blir mer 

sparsmakade när det gäller det sociala umgänget. Många av deltagarna i denna studie föredrog 

att ha några få djupa kontakter och uttryckte att det berodde på att de kände tillfredsställelse 

att umgås med sig själv. Även Nygren et al (2005) studie påvisar att det sociala umgänget 

avtar och att kontakten med familjemedlemmarna fördjupas. Önskemålet att få reflektera över 

livet och döden tillsammans med sina nära sågs som bristfällig vilket stärks av Wadensten 

(2003). Betydelsen av goda relationer och tilliten till både sig själv och sin omgivning kan 

förklara detta att se möjligheter och på så sätt komma tillbaka efter de fysiska svårighet som 

deltagarna mött. Nygren, Norberg och Lundman (2007) har i sin studie sett att det finns ett 

samband mellan att uppleva känsla av sammanhang och att kunna övervinna gränser som ett 

sjukdomshinder kan medföra. Tidigare förmågor som i och med sjukdom gått förlorade kunde 

resultera i att personen numera kunde finna en stor glädje i de göromål som tidigare setts som 

en självklarhet (Strandberg, et al. 2003). Frihet från obehag sågs inte som avgörande för 

deltagarna i studien däremot poängterades att se tillfredsställelsen i livet vilket bekräftas i 

Sarvimäki och Stenbock Hult (2000) studie där det primära var att få uppleva sig som en 

värdefull person. Nygren et al (2005) studie fäster uppmärksamheten på att mental och fysisk 

hälsa påverkas av hur äldre personer uppfattar livets mening och kan uppleva sig som ett 

sammanhang i det som sker. Dessa strategier ökar förmågan att återhämta sig vilket även 

bekräftas av resultatet i denna studie. För att möjliggöra kvarboende behöver personen få 

korrekt information kring insatser och de hjälpmedel som finns tillgängliga som kan 

underlätta dennes dagliga liv (Lilja, Bergh, Johansson & Nygård, 2003).  

 

Metoddiskussion 

Studien har grundats på sju semistrukturerade intervjuer som analyserats med tematisk 

innehållsanalys. Kvalitativa studier kan värderas utifrån begreppet trovärdighet och hänsyn 

har tagits till de grundläggande områdena: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008 s. 196, 539). Valet att utföra 

en kvalitativ ansats låg till grund för att studera fenomenet trygghet genom de äldre 

personernas berättelser om sitt dagliga liv. Urvalet av deltagare kan påverka tillförlitligheten i 
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studien. Ett problem kan vara att urvalet av deltagare inte motsvarar de mest informationsrika 

personerna vilket är viktigt eftersom de ska ge en så rik berättelse som möjligt. Detta hade 

kunnat hanteras genom att välja andra nyckelpersoner (jmf. Patton, 2002, s. 321-322). Vid 

urval fordrades att deltagarna skulle ha trygghetsbistånd vilket var ett medvetet val eftersom 

det tyder på att de hade en trygghetsproblematik. Deltagarna representerar den variationen 

som efterfrågades. Valet att tydligt beskriva urvalet av deltagare, datainsamling och analys 

gjordes för att kunna upprepa studien och stärker överförbarheten.  

 

Kvalitén i intervjuerna är en viktig del av studiens trovärdighet och min bristande erfarenhet 

av att intervjua kan ha påverkat datamaterialet. Pilotintervjuns syfte var att dels identifiera 

styrkor och svagheter i sättet att utföra intervju samt pröva om intervjufrågorna svarade mot 

syftet med studien vilket Graneheim och Lundman (2004) anser ger en stärkt tillförlitlighet. 

Datainsamling och analys finns tydligt beskriven och har skett med stor noggrannhet, vilket 

stärker studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2008, s.196, 539).  

 

Förförståelsen hos forskaren påverkar studiens genomförande. Lindseth och Norberg (2004) 

anser att forskaren inte kan bortse från det utan ska vara på det klara med att förförståelsen 

kan utgöra både ett problem och vara en tillgång. Fördelen med förförståelsen utgjordes av 

stävan att nyttja kunskapen i området och vara sann till sitt material. För att minska risken för 

missförstånd kontrollerar en skicklig intervjuare sin förståelse för området med förklarande 

följdfrågor (Lindseth & Norberg, 2004). Under analysarbetet blev det vid ett tillfälle 

uppenbart att följdfrågor hade kunnat klargöra texten, varpå kontakt togs med 

intervjupersonen. Hade intervjun skett tillsammans med en medarbetare hade den personen 

kunnat uppmärksamma detta. Det som ytterligare kunnat stärka studiens pålitlighet hade varit 

om en medarbetare hade tagit del av materialet, och det visat sig att båda kommit fram till 

samma sub-teman och övergripande tema. Graneheim och Lundman (2004) anser att om fler 

än en person deltar i analysarbetet så ökar det både studiens trovärdighet och bekräftbarhet. 

Detta har skapats genom att handledaren varit ett stöd under analysprocessen samt att arbetet 

genomgått seminarium varav ett med fokus på själva analysen. En stor utmaning vid tematisk 

innehållsanalys är strävan att både se till det manifesta och det latenta innehållet. Genom 

diskussion med handledaren har detta moment hanterats vilket ökat tydligheten och 

bekräftbarheten. I resultatet av studien har brödtexten åtföljts av citat som styrker innehållet 

och därmed ökar trovärdigheten (Elo & Kyngäs, 2007). 
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All kvalitativ forskning måste förstås och värderas i sitt sammanhang. Överförbarhet av 

resultatet till andra kontexter än studiens bekräftas av den litteratur som resultatet jämförts 

med och ger en ökad förståelse inom området (Graneheim & Lundman, 2004). De sub-teman 

som skapades anses vara överförbara till andra äldre personers upplevelser av trygghet. 

Däremot kan upplevelsen skilja sig mot bakgrund av den äldres miljö och under vilka villkor 

de lever. 

 

Slutsats och implikationer i omvårdnaden 

Trygghet visar sig, vid närmare undersökning, vara ett komplicerat fenomen. I studien 

beskriver de äldre både trygghet och otrygghet. Tryggheten kan ibland vara svår att precisera 

men kan förstås utifrån det otrygghetsperspektiv som beskrivs. Otrygghet beskrivs vara 

flertalet personal som hade tillträde till den äldres hem, att inte veta vem som skulle komma 

dagen efter och att inte veta dennes namn utan behöva anta att personen ingick i 

personalstyrkan. Hemmet framstår som en trygghet och studien kastar ljus över den äldres 

förmåga att lita till sig själv. Betydelsen av att få bo kvar i sitt hem under trygga 

förutsättningar är utmärkande och det som framträder är behovet av att bli bekräftad, sedd 

och få känna sig betydelsefull. De äldre är tydliga i sin önskan att deras beslut måste 

respekteras och att de ska kunna lita på att erbjudas insatser och hjälpmedel som de behöver 

för att kunna fortsätta att vara självständiga. Den övergripande slutsatsen av studiens resultat 

är att upplevelsen av trygghet är en viktig aspekt när omvårdnad planeras för äldre personer 

och det är viktigt att förstå hur äldre upplever trygghet och otrygghet. Studien visar att 

behovet av att få bo kvar i sitt hem måste respekteras oavsett om personen bor samman med 

sin partner eller är ensamboende. Det blir tydligt att sociala, fysiska och psykiska faktorer 

måste beaktas för att främja trygghet. Villkoret bör vara att värdera självbestämmandet och 

på så sätt visa tillit till personens beslut.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det är viktigt att genom forskning fördjupa kunskapen om äldre personers upplevelse av 

trygghet och vad som bidrar till otrygghet. De personer som deltog bodde samtliga i 

centralorter, sex av sju hade bytt boendeform till följd av hälsoskäl. Mot underlag av detta 

skulle det vara intressant att intervjua äldre personer som bor på landsbygden om deras 

upplevelse av trygghet. 
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Informationsbrev till verksamhetschefen   Bilaga 1 
 

Många äldre väljer att bo hemma trots sjukdom och funktionshinder vilket ställer krav på att 

den äldre människan ska uppleva sig trygg i sin hemmiljö. Trygghetsåtgärder förekommer 

idag i hemmen. Jag önskar med studien beskriva äldre personers upplevelser av trygghet. 

Detta vill jag beskriva genom en intervjustudie med äldre personer som har god förmåga att 

uttrycka sig verbalt, bor i sitt ordinära boende och har någon form av trygghetsbistånd i form 

av tillsynsbesök, socialt besök eller trygghetslarm. 

 

Syftet med undersökning är att beskriva de äldres upplevelser av trygghet i hemmet bland 

personer med trygghetsbistånd från kommunens socialtjänst.  

 

Jag vänder mig till dig som verksamhetschef för att fråga om du kan kontakta 

biståndshandläggare för att förmedla förfrågan om deltagande till äldre personer med 

trygghetsbistånd som bor i sina ordinära boende. Jag söker sju äldre personer. Om intresse 

finns hos den äldre personen att delta i studien lämnar biståndshandläggaren över bifogat brev 

Förfrågan om deltagande i forskningsstudie till dem. Studien genomförs som ett 

studentarbete i en omvårdnadskurs på avancerad nivå och det färdiga arbetet kan läsas på 

Luleå universitetsbiblioteks publikationer http://epubl.ltu.se under hösten 2009 under länken 

”Examensarbete”.   

 

Om du har funderingar kontakta mig gärna. Du når mig säkrast via e-post evaalm-

6@student.ltu.se alt. 073-038 31 05. 

 

Författare:     Handledare: 
Eva Almevall    Stefan Sävenstedt 
Studerande     Universitetslektor 
Knalltorpsvägen 38    Luleå tekniska universitet 
97593 Luleå     Institutionen 
Hälsovetenskap 
0920-304 04, 073-038 31 05   97187 Luleå 
     0920-49 10 00 vxl 
evaalm-6@student.ltu.se    stefan.savenstedt@ltu.se
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Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie    Bilaga 2  
 

Många äldre väljer att bo kvar hemma trots sjukdom och funktionshinder vilket ställer krav på 

att den äldre människan ska uppleva trygghet i sin hemmiljö. Det finns endast begränsat med 

studier som beskriver hur de äldre själva upplever behovet av trygghet. Syftet med studien är 

därför att få den äldre personens upplevelse av trygghet.  

 

Studien genomförs med intervjuer av äldre personer som bor i sitt hem och har någon form av 

trygghetsbistånd i form av tillsynsbesök eller trygghetslarm. Du får förfrågan om deltagande 

eftersom du har bistånd från kommunen och av biståndshandläggare identifierats som lämplig 

att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och om du bestämmer dig för att delta kan du när 

som helst under studien avbryta ditt deltagande utan motivering om du önskar det.  Om du 

väljer att delta skickar du in svarstalongen till mig i det frankerade svarskuvertet. Därefter 

kontaktar jag dig för att avtala tid och plats för intervju, som beräknas ta ca 45 minuter och 

spelas in på band. Du väljer var intervjun ska ske. Vid frågor tag gärna kontakt med mig per 

telefon 073-0383105.  

 

I bearbetningen av intervjuerna kommer det inte att finnas någon information som kan 

identifiera dig som person. Endast författaren och handledaren kommer att ha tillgång till 

materialet som förstörs efter studien är färdig och publicerad. Ditt beslut att vara med eller 

inte i studien kan inte påverka den service du får av kommunen. Min förhoppning är att 

studien leder till en djupare förståelse för vad som ger trygghet för äldre personer som bor i 

sina egna hem och därmed ytterligare kan förbättra deras vård och omvårdnad. 

 

Studien genomförs som ett studentarbete i en omvårdnadskurs på avancerad nivå. Det färdiga 

arbetet kommer att finnas tillgängligt att ta del av under våren 2009 via institutionens hemsida 

http://epubl.ltu.se under länken ”Examensarbete”.  

 
Eva Almevall    Stefan Sävenstedt  
Studerande     Handledare  
Knalltorpsvägen 38   Luleå tekniska universitet  
97593 Luleå Institutionen för Hälsovetenskap,  
0920-304 04, 073-038 31 05 97187 Luleå 
evaalm-6@student.ltu.se   stefan.savenstedt@ltu.se 
 

http://epubl.ltu.se
mailto:6@student.ltu.se
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      Bilaga 3 
 
 
 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie, svarstalong   

 

Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke att delta i studien. Jag har fått information om att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring. 

 

□  Jag önskar delta i denna intervjustudie 

□  Jag vill ha mer information om studien 

 

 

Underskrift______________________________________________ 

 

Datum/Ort_______________________________________________ 

 

Telefon/E-post____________________________________________ 

 

 

 

Returnera denna svarstalong i medföljande färdigfrankerat svarskuvert. 

 
 


