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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att få en bild av hur dagens ålderspensionärer tänker angående sitt 

framtida boende. Socialnämnden skall verka för att äldre människor ska få bra och anpassade 

bostäder där de får möjlighet att leva och bo självständigt. De skall också göra sig väl 

förtrogen med kommunens levnadsförhållanden för äldre människor samt planera sina 

insatser för dessa. Metoden som använts har en kvalitativ ansats. Studien genomfördes med 

hjälp av litteraturstudier samt intervjuer av sju ålderspensionärer som inte hade någon form av 

hjälp- och stödinsatser. Intervjuerna har gjorts både inom tätort och landsbygd inom en och 

samma kommun för att se om det finns några skillnader i tankegångarna beroende av var man 

bor.  
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Inledning 
 
Vad hände med ålderdomshemmens och servicehusens tillkomst? Thorslund (2002) skriver 

att syftet med att bygga servicehus i början och i mitten av 1980-talet var att man ville skapa 

ett bättre boende för äldre. Bostäderna skulle vara anpassade för personer med mindre fysiska 

funktionsnedsättningar där en dåligt anpassad bostad kunde komplicera det vardagliga livet. 

Tanken var att servicehusen också skulle kunna vara ett alternativ för personer som kände 

stark oro, hade ångest och som tyckte att ensamheten kändes besvärlig. Thorslund skriver 

vidare att det finns resultat från början av 1980-talet som visar att vissa av de äldre som 

flyttade till institution av något slag flyttade ”i onödan”. Sett utifrån dagens erfarenheter och 

värderingar var det relativt vanligt att äldre personer flyttade in på institutioner. Detta trots att 

de kunde ha bott kvar hemma med hjälp från hemtjänsten. Var det för att de gamla själva ville 

bo på institution, eller fanns det andra anledningar till att de flyttade dit? Vad är det som 

påverkar de äldres val av boende idag? Ökar tankarna på särskilt boende med åldern? Är det 

så att många vill flytta in på särskilt boende men att det inte finns plats för dem där och finns 

det någon valfrihet?  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur dagens ålderspensionärer tänker kring sitt 

framtida boende. Hur vill de bo om de i framtiden blir beroende av hjälp- och stödinsatser?   

Vill de bo kvar i det egna hemmet med hemtjänst eller finns det en vilja/tanke på att byta 

boendeform? Dessa frågor var även något som uppkom då vi gjorde vår praktik som 

biståndshandläggare inom äldreomsorgen i vår kommun. Under praktiktiden fick vi medverka 

på boendemöten som biståndshandläggarna hade tillsammans med enhetschefer för olika 

särskilda boenden. Här gick de igenom antalet ansökningar till särskilda boenden och 

diskuterade om vem som var i mest behov av eventuellt lediga platser. Vad vi kunde se var 

efterfrågan på särskilda boenden väldigt stort och många hade väntat länge på att få en plats. 

 

Edebalk (2002) beskriver kundvalsmodellen där han menar att en effektivt fungerande 

äldreomsorg bland annat förutsätter ett hänsynstagande till de äldres önskemål. Författaren 

menar här att det måste finnas en valfrihet, inom vissa gränser, där man skall kunna välja 

mellan särskilda boendeformer eller hemtjänst. Han menar dock att detta till stora delar 

saknas i dagens svenska äldreomsorg. Enligt Wånell och Schön (2005) vill många äldre 

människor bo kvar hemma och det är inte så vanligt att man planerar sin boendeform när man 

blir ålderspensionär. De menar att många vill bo åldersblandat och i de fall man vill byta 

bostad så planerar man att flytta till sommarstugan eller utomlands. 
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Vår studie utgår ifrån hur dagens ålderspensionärer tänker kring sitt framtida boende, samt 

hur de äldre vill bo om de i framtiden blir beroende av hjälp- och stödinsatser. För att få en 

inblick om äldreomsorgens utveckling, från förr till nu, kan påverka de äldres tankar har vi 

valt att börja med en beskrivning av just detta. Vikten av trygghet och ensamhet hos äldre 

människor berörs, eftersom detta är något som kan påverka deras val av boendeformer. 

Lagstiftningen, till exempel äldreomsorgens övergripande mål, samt Ädelreformen och 

kvarboendeprincipen tas upp. Även olika boendealternativ för äldre tas upp, där en kortare 

beskrivning av alternativens innebörd ges. Vad som gäller för planering av anpassade 

bostäder för äldre människor tas också upp. Vidare beskrivs metoder för insamling av data, 

samt vilket urval som gjorts när det gäller informanter. De etiska aspekterna i vår studie 

diskuteras också. Slutligen kommer en analys med diskussioner kring det som uppkommit 

analyseringen av våra intervjuer. Där gör vi också kopplingar till tidigare litteratur och 

forskning. 

 

 
 
 
Bakgrund 
 

Äldreomsorgens utveckling 

Odén (2002) menar att uttrycket ”den gamla goda tiden” är en vanlig kliché, som står för ett 

uråldrigt synsätt hos oss människor. Vad gäller äldrevården står ”den gamla goda tiden” för 

tankegångar om dåtidens storfamiljer. Man föreställer sig idag att gamla människor förr levde 

lyckliga och blev omskötta av sina familjer. De gamla var trygga, hade lämpliga 

arbetsuppgifter och det var de som hade makten över de sociala samt de ekonomiska 

resurserna. De som inte hade barn, andra anförvanter eller som saknade egna resurser att köpa 

sig vård hade det svårt. Det blev kyrkans uppgift att ge vård åt dels rika barnlösa, dels till 

fattiga gamla. Kloster, andliga stiftelser och hospital byggdes upp i städernas närhet för att ge 

vård åt dessa människor. Även handikappade, sjuka och föräldralösa barn togs om hand i 

klostren. Som regel var det en manlig föreståndare för dessa stiftelser, men själva vården gavs 

ofta av nunnor eller av kvinnor som tjänstgjorde som husmödrar eller tjänstepigor.  

 

Thorslund och Larsson (2002) skriver om utvecklingen av vård och omsorg. De menar att det 

var Röda Korset i Uppsala som 1950 tog initiativ till att starta hemhjälp för gamla. Därefter 

tog det inte lång tid till att andra ideella organisationer startade liknande verksamheter i andra 
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kommuner i Sverige. I takt med att verksamheten växte tog kommunerna över mer och mer, 

vilket ledde till att kommunen blev den dominerande organisatören av verksamheten. 

Ökningen av personer som fick hemtjänst var markant fram till slutet av 1970-talet, därefter 

har antalet minskat stadigt. Vidare menar författarna att även när det gäller antalet äldre 

personer på institution skedde en ökning under 1960- och 1970-talet. Denna ökning 

avstannade i slutet av 1980-talet. Sedan dess har utvecklingen legat relativt stilla, även om en 

viss ökning skedde i början på 1990-talet. Thorslund och Larsson menar att denna ökning i 

stor utsträckning kan förklaras av införandet av tillfälliga riktade statsbidrag för att stimulera 

kommunerna till en ökad utbyggnad av olika former av demensboende. De tror att den 

avstannande utbyggnaden av äldreomsorgen på 1980-talet delvis kan ses som en reaktion på 

1960- och 1970-talens kraftiga expansion. Trots detta pekade prognoserna i många kommuner 

på att ett behov av en fortsatt utbyggnad behövdes för att hålla jämna steg med ökningen av 

antalet mycket gamla i Sveriges befolkning. Under denna tid hade man även många 

diskussioner kring innehållet i vården och omsorgen. Man funderade på vad som egentligen 

var det bästa för den som på grund av ålder eller sjukdom började få svårt att klara sig själv. 

Detta ledde enligt författarna till att insikten om risken för hospitaliseringseffekter ökade 

samtidigt som en fortsatt utbyggnad av antalet institutionsplatser började ifrågasättas. Därmed 

blev den ledande principen att kunna få bo kvar i sitt hem, där man i så stor utsträckning som 

möjligt skulle klara sig själv. Detta kunde man göra genom att antingen stanna kvar i den 

invanda hemmiljön eller flytta till en mer moderniserad bostad. Det gällde att minimera det 

man kallade för ”onödiga” flyttningar till institutioner och även dra ner på hemhjälpsinsatser 

till äldre personer som borde kunna klara sig själva (ibid.). 

 

Thorslund (2002) skildrar 1960- och 1970-talens hemhjälp, vilken innebar att man fick hjälp 

med olika hushållsgöromål några få timmar per vecka. Det gick ut på att man fick viss hjälp 

med städning, tvätt eller matinköp. Den äldre kunde också vara med och påverka vad han eller 

hon ville att hjälpen skulle omfatta. Författaren påpekar att hemhjälpen under denna tid hade 

en betryggande sidoeffekt både för brukaren och de anhöriga. Besöket innebar ett välkommet 

avbrott i en isolerad tillvaro och de anhöriga visste också att den äldre fick någon form av 

regelbunden tillsyn. Fortfarande i början av 1980-talet dominerades hemtjänsten av en 

traditionell organisationsmodell. Den innebar att de som fick hemhjälp i allmänhet hade ett 

fast vårdbiträde och en i förväg tidsbestämd hjälp. Inom den bestämda tiden hade de äldre ett 

ganska stort inflytande över vad som skulle uträttas vid varje hjälptillfälle. Thorslund menar 

vidare att hemtjänsten har förskjutits från en husligt socialt inriktad hjälp mot en mer 
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sjukvårdsinriktad verksamhet med knappare hjälptider och mindre handlingsfrihet för både 

personal och brukare. Idag skall hemtjänstpersonalen, förutom att ge hjälp med 

hushållsgöromål, dessutom svara för omsorg, vård och tillsyn av svårt sjuka personer. Det är 

ovanligt att man enbart få hjälp med hushållsbestyren i dagens hemtjänst. Enligt författaren 

har den främsta ledstjärnan varit kostnadseffektivitet. Thorslund menar även att servicehusens 

arbetsuppgifter har förändrats i samma riktning som hemtjänsten.  
 
I sin årliga lägesrapport till regeringen har Socialstyrelsen (2005) tagit hjälp av de så kallade 

ULF-undersökningarna (undersökning av levnadsförhållanden) från åren 1988/1999 och 

2002/2003 för att utreda utvecklingen av hemtjänsten över tid. Genom denna utredning 

försöker Socialstyrelsen få en uppfattning om andelen personer med hemtjänst har minskat 

samt om detta är relaterat till förändrade behov bland äldre människor. Det man också vill få 

reda på härigenom är om några grupper av äldre blivit särskilt drabbade av det minskade 

utbudet av hemtjänst. Vad som ligger till grund för Socialstyrelsens rapport är att den 

kommunala äldreomsorgen har förändrats väsentligt under de senaste decennierna. I början av 

1980-talet fick närmare en fjärdedel av ålderspensionärerna hemhjälp någon gång under året. 

Sedan dess har andelen personer med hemtjänst minskat successivt. Socialstyrelsen menar att 

det har skett stora omstruktureringar av vård och omsorg under de senaste 15 åren. Under 

denna period har det skett besparingar inom äldreomsorgen vilket Socialstyrelsen ser som en 

anledning till att andelen äldre med hemtjänst minskat i befolkningen. Tidigare drevs i stort 

sett alla hemtjänstenheter eller särskilda boenden i kommunal regi. Idag har majoriteten av 

landets kommuner ett system där handläggning och myndighetsutövning skilts från utförandet 

av vård och omsorg. Synen på vilka personer som är berättigade hemtjänst har också 

förändrats enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen menar vidare att biståndsbedömningen har 

blivit ett sätt att hushålla med knappa medel och att styra resurserna till personer med stora 

omsorgsbehov. De tar även upp att de äldres hälsa och funktionsförmåga dock har förbättrats i 

många avseenden. Detta gäller framför allt de yngre ålderspensionärerna. Medellivslängden 

har ökat samtidigt som det idag är väldigt ovanligt att 70-åringar behöver vård och omsorg. 

Hur sambandet mellan ökad medellivslängd och hälsa bland de äldre ser ut är dock 

omdiskuterat. De flesta studier pekar dock på att de äldres rörlighet och förmåga att klara 

dagliga aktiviteter har ökat. Man tror att en bidragande orsak till detta kan vara att arbete och 

vardagsliv har blivit minde fysiskt tungt. Numera görs det dessutom fler operationer även 

bland mycket gamla personer. Det görs till exempel operationer av höftleder, knän och ögon. 

Detta medför att äldre personer klarar sig själva i längre utsträckning än tidigare. Efterfrågan 
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på hemtjänst påverkas även av vilka avgifter som tas ut och om de äldre bedömer avgifterna 

som skäliga. 

 

Från Servicehus till Seniorboende 

Wånell och Schön (2005) pekar på att servicehusen och seniorboendena har gemensamma 

rötter i pensionärshemmen, där båda boendeformerna är ett mellanting mellan det vanliga, 

ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Dessa båda begrepp har ingen fastställd 

definition. På äldre dagar, knyts till dessa båda former av boenden, förväntningar hos 

allmänheten. Dessa förväntningar är beroende av hur det har sett ut från ett historiskt 

perspektiv och vad man sett via anhöriga, bekanta och så vidare. Ett problem som är påtagligt 

är att dessa förväntningar oftast inte stämmer överens med det utbud som erbjuds idag. Vidare 

menar författarna att det under 1930-talet växte fram ett alternativt boende i form av 

pensionärsbostäder. Idag benämns dessa som seniorbostäder. Thorslund och Larsson (2002) 

menar att seniorboendet har blivit vanligare under 1990-talet och då i synnerhet i storstäderna. 

Dessa bostäder, som är moderna, kan jämföras med 1980-talets servicehus. Man förväntar sig 

att dessa personer oftast klarar sig själva. En del av dessa kan dock behöva en viss hjälp från 

hemtjänsten.  

 
Wånell och Schön (2005) skriver att seniorboendet kan erbjuda de tjänster som hyresgästerna 

själva betalar för, och aktiviteter i gemensamma lokaler ordnas av de som bor i husen. 

Servicehusen har fått andra målgrupper än de ursprungligen byggdes för. Således har en 

avgörande förändring skett i övergången från servicehus till seniorboende. Författarna menar 

att en grupp av äldre härigenom ställts åt sidan. De frågar sig om seniorboendet kan tillgodose 

de äldres behov av ett bra och tryggt boende för de som är i behov av vård- och omsorg. 

Dessa erbjuder däremot bra bostäder för dem som behöver ett tillgängligt boende. Det finns 

ett möjligt val genom att ändra dagens riktlinjer och på nytt bevilja bistånd till alla som önskar 

flytta till ett servicehus. Wånell och Schön menar här att syftet med servicehusen var att ge en 

bättre boendestandard för äldre personer som inte hade så stort service- och vårdbehov. Man 

fick lättskötta bostäder, tillgång till matsal och annan service. På så sätt skulle de äldre kunna 

klara sig själva längre. Den dagen man eventuellt fick behov av omsorgsinsatser så fanns det 

tillgänglig personal i huset. Den äldre skulle på detta sätt känna sig tryggare i sin tillvaro. 

Vidare skriver de att i och med socialtjänstlagens tillkomst 1982, infördes begreppet 

servicehus för denna typ av boende. Från att ha varit en del av bostadsutbudet blev dessa hus, 

i och med denna lag, en del av vad socialtjänsten kunde erbjuda. Det krävdes därmed också 

biståndsbeslut för att få flytta in. Servicehusen byggdes för att vara funktionella bostäder, inte 
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för att vara vårdmiljöer. Idag går utvecklingen i de flesta kommuner till att servicehusen 

återigen blir en del av bostadsutbudet, nu under namnet seniorboende. Författarna menar 

vidare att servicehusen kan ses som en del av det starka samhällets epok där det fanns ett brett 

ansvarstagande för medborgarna. Samhället erbjöd härigenom en bra bostad, vanligen 

kombinerat med service i form av restaurang, hår- och fotvård och annat i gemensamma 

lokaler med anställd personal. Personalen ordnade aktiviteter och de boende kunde känna 

trygghet i att det alltid fanns personal tillgänglig. Servicehusens målsättning var att ge en 

trygg och bra boendemiljö där den äldre, så länge som möjligt, skulle kunna klara sig själv.  

 

Rent formellt finns det en klar skillnad mellan servicehus och seniorboende. Servicehus är en 

form av särskilt boende som är reglerat i socialtjänstlagen. Seniorboendet däremot hör till den 

ordinära bostadsmarknaden och kan upplåtas som bostadsrätt, kooperativ hyresrätt eller vanlig 

hyresrätt. Det som skiljer seniorboendet från ett helt vanlig boende är att det finns en nedre 

åldersgräns, och ibland även en övre, för att få flytta in. Båda boendeformerna förväntas 

kunna erbjuda tillgängliga bostäder lämpade för personer med funktionshinder. Såväl i 

servicehus som i seniorboende kan man få biståndsbedömd hemtjänst om behovskraven anses 

vara uppfyllda (Wånell och Schön, 2005). 

 

Betydelsen av trygghet och ensamhet 

Trygghet blir en allt viktigare faktor ju äldre man blir menar Wånell och Schön (2005). Det 

finns mycket som talar för att dagens och även morgondagens äldre väljer att bo kvar där man 

redan bor så länge som möjligt. Alla bostäder är inte anpassade för de äldre som har drabbats 

av någon typ av sjukdom som exempelvis stroke eller hjärtproblem, då man kan ha svårt att 

röra sig. Detta anses som ett problem. Därför skall man snabbt kunna erbjuda ett alternativt 

boende anpassat för den äldre där man kan erbjuda ett bra, tryggt och anpassat boende. Enligt 

Wånell och Schön gör detta, tillsammans med minskade funktionsförmågor, att de vill flytta 

till ett annat boende där de kan känna sig tryggare. Krav man kan ställa på samhället är till 

exempel att man möjliggör för den enskilde att välja ett boende som är mer lättskött och 

anpassat för denne. Det skall också vara tryggare än det boende den äldre redan har. Enligt en 

del studier så visar det att beredskapen kommer att vara högre att tillhandahålla andra typer av 

boende som alternativ till morgondagens äldre än vad som varit till tidigare generationer. 

Därför är det önskvärt att det finns ett brett utbud angående bondeformer som kan upplevas 

attraktivt och som tar hänsyn till kostnaderna, läget och tryggheten. Då kan man också 
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stimulera de äldre att välja sitt boende i god tid innan man får svårt att klara sig själv (Wånell 

och Schön, 2005). 

 

Det mesta tyder, enligt författarna, på att tillgängliga och trygga bostäder med närhet till 

kommunikationer och service är det som är mest attraktivt för de äldre i dagsläget. Det 

handlar till en början om en önskan att slippa inbrott och att kunna röra sig utan oro i sitt 

närområde. Senare i livet handlar tryggheten även om att det finns människor nära till hands 

om man behöver hjälp. Ett sådant trygghetsbehov måste seniorboendet kunna svara upp mot, 

skriver Wånell och Schön. Seniorboendet i de före detta servicehusen har möjligheter att 

erbjuda en större trygghet än det vanliga ordinära boendet. Man kan enkelt skapa trygghet 

genom att till exempel behålla hemtjänstlokalen i huset och att trygghetslarmet går till 

personal som finns på plats. Författarna menar att om seniorboendet kan utformas så att det 

behåller det som skapat trygghet i servicehuset och gett förutsättningar för gemenskap, så bör 

det kunna ersätta dagens servicehus. De ser det därför angeläget att följa den fortsatta 

processen gällande hur seniorboendet kan tillgodose gemenskap och trygghetsbehov, samt 

vilka grupper som beviljas plats i de servicehus som finns kvar samt om deras behov kan 

tillgodoses i andra boendeformer. 

 
Ett motiv till att söka sig till denna typ av boende är, enligt Wånell och Schön, en möjlighet 

till samvaro med andra, vilket kan vara viktigt för många. Seniorboendet bör därför kunna 

erbjuda träffpunkter och gemensamma aktiviteter. Viktigt att tänka på är att de som bor i de 

servicehus som omvandlas till seniorboende inte blir piggare för att man byter skylt på huset. 

Författarna menar här att om husen ska bli seniorboende i den bemärkelsen att de som bor i 

husen själva skall ansvara för gemensamma aktiviteter, krävs en medveten strategi från 

fastighetsägare, kommunen, hyresgästerna och pensionärsorganisationer.  

 

Berg (1996) skriver om det viktiga i det sociala nätverket. Han beskriver ensamhet och 

isolering samt hur dessa delar kan påverka individer på olika sätt. Berg vill skilja på subjektiv 

och objektiv isolering och ensamhet. Med objektiv ensamhet menar han hur många människor 

man träffar och hur ofta man har denna kontakt. Den subjektiva ensamheten är hur man som 

person själv upplever det sociala nätverk som man har. Med det menar författaren att man kan 

känna sig väldigt ensam även fast man har människor som kommer och hälsar på, eller att 

man själv går och hälsar på hos barn, vänner och bekanta. 
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Vad säger lagstiftningen om äldre människors rättigheter? 

I Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453) samt i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS 

1982:763) står de övergripande målen för bland annat äldreomsorgen. Genom de strukturella 

målen anges hur socialtjänsten bör påverka utformningen av samhället för bland annat äldre 

människor. Det står även om skyldigheten om medverkan i samhällsplanering med andra 

samhällsorgan, vilket menas att man tillgodoser de äldres behov av bra miljöer. 

 

 Amundberg (2001) menar att servicelägenheter är ett bistånd som endast används för äldre 

som bara behöver en bättre boendestandard och närhet till samhällsservice. Den enskilde 

behöver alltså inte ha behov av särskilt stöd för att få biståndsformen. Vidare menar hon att 

servicelägenheter är en bra stödform att erbjuda äldre som till exempel bor på landsbygden 

och behöver en mer centralt belägen bostad, där närhet till samhällsservice finns. I SoL (SFS 

2001:453) anges även att socialnämnden får ge bistånd i annan form än eller utöver vad som 

följer paragrafen om försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, eller om det finns skäl till det. 

Bistånden i annan form är en skyldighetsreglerad verksamhet som kommunen måste ha inom 

sin socialtjänst. Detta är en myndighetsutövning som skall följa formregler gällande 

handläggning från ansökan till beslut. Enligt Amundberg har socialtjänsten även till uppgift 

att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, genom uppsökande 

verksamhet till alla äldre i området. Hon menar att om och när man gör sådana under-

sökningar kan det bidra till att äldreomsorgen får ett säkrare underlag. Dessutom medför det 

att man får reda på hur de äldre lever, samt vilka livsvillkor de har. Amundberg menar också 

att äldreomsorgen borde se till att de äldre får kännedom om möjligheterna att få hjälp. Enligt 

författaren har socialtjänsten i allmänhet, främst vad gäller äldreomsorgen, fått en särskild 

uppgift att verka för att äldre skall få goda bostäder. I SoL uppges åtagandet att verka för att 

bostäder är anpassade för psykiskt och fysiskt funktionshindrade eller för andra som möter 

betydande hinder i sin livsföring.  

 

I SoL (SFS 2001:453) står att läsa att äldreomsorgen bär ansvaret och har 

initiativskyldigheten att se till att samtliga som har bistånd eller bistånd i annan form inom 

äldreomsorgen även har avgifter som är skäliga. Om det görs en prövning om den enskilde 

har skäliga avgifter till en skälig levnadsnivå skall biståndet prövas och beslutet kan 

överklagas som laglighetsprövning. I paragraferna nedan finns särskilda bestämmelser 

gällande socialnämndens skyldigheter gällande äldre människors levnadsvillkor:  

 

  10 



Äldre människor 
 
4 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 
 
5 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
    Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. 
 
6 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen 
för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet på detta område.  
    Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen 
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 
 
  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kapitlet, 4-6 §§. 

 

I SoL markeras socialnämndens ansvar för att äldre människor skall kunna bo och leva 

självständigt under trygga förhållanden. De skall kunna få hjälp och stöd i sitt hem och de 

som inte kan få det måste kommunen inrätta särskilda boendeformer åt. 

 

Ädelreformens innebörd för de äldre 

Socialstyrelsen (2005) menar att Ädelreformen 1992, har flyttat gränser mellan landstingets 

och kommunens ansvar för vården av de äldre. Denna reform infördes för att man skulle 

komma tillrätta med en oklar ansvarsfördelning och bristande samverkan mellan kommuner 

och landsting vad gäller vården om de äldre. Bekymret var att medicinskt färdigbehandlade 

patienter blev kvar på sjukhusen eftersom äldreomsorgen inte tillräckligt snabbt kunde ordna 

med särskilt boende eller hemtjänst. Detta är en av anledningarna till att kommunerna tog 

över betalningsansvaret för dessa personer. Kommunerna fick i och med Ädelreformen ett 

samlat ansvar för boende, service och vård. Detta löste problemet med medicinskt 

färdigbehandlade patienter som inte kunde skrivas ut. Ädelreformen skulle också medföra en 

utveckling av den gamla ”långvården” med enkla boendemiljöer och ger medikaliserad 

äldrevård till äldreboenden med förbättrat innehåll. 

 

Enligt Thorslund (2002) hade Ädelreformen som mål att göra de gamla institutionerna mer 

lika vanliga bostäder genom att höja boendestandarden och reglera boendet via ett 

hyreskontrakt. Trots att boendestandarden inom de särskilda boendeformerna genomsnittligt 

sett höjts efter Ädelreformen, har det allt större vårdbehovet hos äldre på många håll hindrat 

möjligheten att erbjuda dem en hemlik miljö. Författaren skriver att i samtliga svenska 

kommuner har täckningsgraden, både vad gäller hemtjänst och särskilda boenden, minskat 

  11 



sedan början av 1980-talet. Det innebär att varje kommun verkar ha fattat samma beslut, det 

vill säga att inte bygga ut äldreomsorgen i takt med att andelen mycket gamla personer i 

befolkningen ökat. Även Dahlberg (2002) menar att tendensen under senare tid pekar på att 

kommunerna har börjat dra sig tillbaka. Nedskärningar sker både inom hemtjänsten och i 

särskilda boendeformer, så att en allt mindre andel av de äldre får hjälp av kommunen.  

Enligt Thorslund (2002) har 1990-talet varit omorganisationernas årtionde inom 

äldreomsorgen. Ädelreformen är till exempel en av de största organisationsförändringarna 

inom den offentliga sektorn i modern tid. Reformen medförde att socialtjänsten fick ansvaret 

för i princip all vård och omsorg om äldre, även för sjukhemmen och sjuksköterskornas 

insatser. Undantaget var ansvaret för akutsjukvård och annan läkarvård. I flertalet kommuner 

har socialtjänsten dessutom tagit över hemsjukvården. Första hälften av 1990-talet 

kännetecknas av problem i fråga om finansiering av den svenska välfärd som tagits som mer 

eller mindre för given. Statens budgetsanering fick stor inverkan på landstingens och 

kommunernas ekonomiska förutsättningar. Detta ledde till att äldreomsorgen utsattes för 

nedskärningar som på ett helt annat sätt än tidigare fick konsekvenser både för stora 

äldregrupper och för personal som blev uppsagd. Verksamheter lades ner och planerad 

utökning, vilken setts som nödvändig, stoppades upp.  

 
Kvarboendeprincipen 

Sedan 1950-talet har kvarboendeprincipen varit vägledande för utformningen av 

äldreomsorgen i Sverige enligt Wånell och Schön (2005). Alternativ till ålderdomshem 

började skapas och det som var viktigt i detta var för det första folkpensionsreformen som 

trädde i kraft 1948. Man behövde som gammal och fattig inte längre flytta till ålderdomshem.  

För det andra var en förbättrad boendestandard också något som gjorde det möjligt att välja 

boendeform. Det tredje som påverkade valet var hemtjänstens verksamhet som kom under 

1950-talet.  

 

Socialstyrelsen (2001) menar att kvarboendeprincipen, som var central i Ädelreformen, 

innebar att de äldre skulle få stanna kvar hemma med vårdinsatser så länge det var möjligt. 

Därmed skulle de också slippa flytta runt bland olika boendeformer. Detta kanske inte fullt ut 

omsattes i det särskilda boendet. Vad Socialstyrelsen är rädd för är att kvarboendeprincipen 

inte efterföljs så som den var tänkt. Det finns risk för att olika vårdnivåer uppstår inom det 

särskilda boendet. Då måste förmodligen de äldre likväl flytta runt inom det särskilda 

boendet. Likaså kan det hända att man på äldre dar väljer att flytta till ett annat boende. Det 

kan vara att man väljer att flytta till seniorboende eller att man ansöker om äldreboende. 
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Senare kan det även bli aktuellt med ett demensboende. Socialstyrelsen menar vidare att 

utifrån denna utgångspunkt kan kvarboendeprincipen inte efterföljas till fullo. Ökningen av 

boendeanläggningar som rymmer flera olika boendeformer, gör att strukturen i svenskt 

äldreboende har förändrats avsevärt under senare tid och blivit mer blandad och samtidigt 

uppdelad. Flertalet boende bor i komplexa anläggningar eller i anläggningar som inte entydigt 

kan klassificeras under de dominerande benämningarna, till exempel demensboende, 

servicehus eller ålderdomshem. 

 

Olika boendealternativ för äldre 

Berg (1996) skriver att från och med 1992 är särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad det gemensamma namnet för ålderdomshem, sjukhem, gruppboende och olika 

former av serviceboende. Detta är bostäder som kan ge service och omvårdnadsinsatser under 

dygnets alla timmar för de som har ett stort omvårdnadsbehov. Tendensen under de senaste 

årtiondena har varit att de som flyttar till särskilda boendeformer blir allt äldre och mer 

vårdkrävande. Det har också visat sig att en större del av dem som flyttat till särskilda 

boendeformer har gjort det på grund av demenssjukdomar.  

 

Wånell och Schön (2005) menar att ålderspensionärerna idag har samma goda boendestandard 

som övriga befolkningen. Det finns ändå vissa problem, till exempel saknar många bostäder 

hiss. Även fast de äldre kunde bo kvar i hemmet försvann inte de andra boendeformerna för 

dem med omsorgsbehov. Mellan åren 1950 och 1980 blev både hemtjänsten och de 

institutionella boendeformerna utbyggda. Man diskuterade huvudmannaskapet i fyra 

decennier. Beslut togs 1964 av riksdagen om ett program för långvården, vilket innebar att 

långvården skulle erbjuda en så hemlik miljö som möjligt. 

 

Bo kvar hemma 

Med begreppet hemtjänst menas hjälp som ges till den enskilde i hemmet. Innehållet i 

hemtjänsten innefattar dels uppgifter inriktade mot personlig omvårdnad, dels av uppgifter 

som är mer av servicekaraktär. I samband med att kommunerna införde beställar-

utförarsystem blev det mer aktuellt att skilja på service respektive omvårdnadsinsatser. 

Serviceinsatser avser praktisk hjälp med hemmets skötsel samt matdistribution. Personlig 

omvårdnad tillgodoser fysiska, psykiska och sociala behov. Här handlar det om att få hjälp 

med att äta, klä på sig, personlig hygien samt insatser för att bryta isolering eller ge trygghet i 
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det egna hemmet. Viss ledsagning samt avlösning av anhörig ingår också i hemtjänstens 

arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Szebehely (1995) skriver att ökningen av hemtjänst hos äldre är en följd av att man minskat 

platser på institutioner. De grupper av äldre som skulle ha bott på institutioner bor nu istället 

hemma och har hemtjänst. Detta har medfört att äldre som inte har så omfattande hjälpbehov 

inte får någon hemhjälp. Behovsprövningarna har blivit striktare och det gör att verksamheten 

har fått en allt mindre servicekaraktär. Även om hemtjänsten inte har en speciell åldersgräns 

så har hemtjänsten varit en hjälpform, till största delen för äldre människor. 

 

Särskilt boende 

Thorslund och Larsson (2002) menar att under 1990-talet har utvecklingen av boendeformer i 

kommunerna blivit allt mer flexibla. Man har inte kunnat möta upp den stora ökningen av 

mycket gamla personer mot antalet platser på särskilda boende vilket har inneburit att 

kommunerna har fått prioritera dem som har största vårdbehovet. På särskilda boendena har 

vårdtyngden ökat drastiskt. Även Wånell och Schön (2005) skriver att de som flyttar in i 

särskilda boendeformer idag är i genomsnitt äldre och mer vårdkrävande. Efter 

Ädelreformens tillkomst blev det först en ökning av antalet personer i särskilda boenden, som 

därefter minskade. År 1994 bodde antalet personer som var 65 år och äldre 128 500 personer i 

särskilda boenden i hela landet. År 2004 hade antalet minskat till 105 000 personer. Man tror 

att minskningen beror på att man byggt ut hemtjänsten och att hemsjukvården har blivit bättre 

på att tillgodose de äldres önskan om att få bo kvar hemma, även om man har stora 

omsorgsbehov. Vidare menar författarna att äldre personer skall erbjudas särskilda 

boendeformer när de har behov av särskilt stöd, service och omvårdnad.  

 

Socialstyrelsen (2001) framhåller att de särdrag som förknippas med olika specifika 

boendeformers tillkomsthistoria i väsentliga delar tycks kvarstå. Skillnaderna som upptäckts 

mellan olika boendeformer gör att det finns anledning att tala om en ”kvardröjande struktur” 

av uppdelning inom det särskilda boendet. Att de traditionella namnen fortfarande används 

idag kan tolkas som ett behov av att kunna dela upp och särskilja olika underkategorier och 

särdrag hos olika boendeformer. Diskussioner kring att dessa namn fortfarande används kan 

bero på att själva byggnaderna bär med sig sin egen historia. Att göra mindre renoveringar i 

samband med namnbyte för inte självklart med sig att den nya benämningen börjar användas, 
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utan det som en gång varit sjukhem, ålderdomshem eller servicehus har fortfarande kvar det 

namnet bland den lokala befolkningen.  

 
”Är det så att det flitiga bruket på den nationella nivån av samlingsbenämningen 
särskilt boende, snarast lägger ”en dimridå” över den lokala verklighetens komplexa 
utbud av olika boendeformer för äldre? Eller är det så att pluralismen i 
begreppsanvändningen på lokal nivå, inte alls motsvaras av någon verklig pluralism i 
boendebeståndet för äldre, t.ex. vad det gäller standard, verksamhetsprofilering, 
personaltäthet etc. – utan snarast är ett uttryck för en tröghet i den långa processen för 
anammandet av en ny terminologi? Eller ligger måhända sanningen, som oftast, 
någonstans mitt emellan dessa båda extrema hypoteser? Eller finns det ytterligare 
tolkningsmöjligheter?” 
    (Socialstyrelsen 2001, s 12) 

  

Enligt Socialstyrelsen medför dessa skillnader av benämning på särskilda boenden att 

förutsättningarna för att kunna erbjuda en likvärdig vård och omsorg vid olika specifika 

boendeformer skiftar. De menar att det därmed finns en risk för att det kan bli svårt att rätta 

sig efter den så kallade kvarboendeprincipen. Detta skulle kunna medföra att äldre människor 

inte skulle tvingas flytta i onödan, utan skulle i så stor utsträckning som möjligt kunna bo 

kvar hemma. Vidare menar socialstyrelsen att detta inte innebär att resurserna inom ett visst 

särskilt boende inte skulle kunna omdisponeras, förstärkas och anpassas efter variationer i 

enskildas skiftande vård- och omsorgsbehov.  

 

I Socialstyrelsens utredning (2001) kunde noteras att andelen boende där uppgift om 

hjälpinsatser saknades var störst inom servicehusen. Detta förklaras av att där finns flertalet 

boende som inte har något hjälpbehov alls. En rangordning efter andel boende med störst 

hjälpbehov är; 

1) Sjukhem och gruppboende 

2) Ålderdomshem och äldreboende 

3) Servicehus 

 

Socialstyrelsen menar att den högre vård tyngden inom de särskilda boendena ser ut att följa 

av inflyttningen till det särskilda boendet. I allmänhet sker detta allt senare i åldrandet om 

man jämför med tidigare. 

 

Äldre människors boende 

Berg (1996) tar upp frågan om hur de äldre vill bo om de inte klarar sig själva. Han menar att 

detta är en fråga där det finns olika och väldigt starka åsikter beroende på ålder. Till exempel 

om man har äldre anhöriga som behöver hjälp, om man själv är hjälpbehövande och så vidare.  

  15 



Författaren menar att problemet med sådana här frågor är att svaren uttrycker förhoppningar 

om att man själv inte behöver bli så hjälpberoende på äldre dagar. Många har inte tillräckliga 

kunskaper om de olika boendeformer som finns att tillgå. Thorslund (2002) menar att det 

finns personer som vårdas inom hemtjänsten idag som för bara 10 år sedan skulle vara 

självskrivna för en plats på någon form av särskilt boende. Vidare skriver författaren att det 

kan ses som en självklar prioritering att satsa på de som har störst behov av resurser. Men i 

praktiken finns det svåra gränsdragningsproblem. Han menar också att det går att argumentera 

för att lite hjälp åt många inte kostar särskilt mycket. Detta skulle dessutom inte bara innebära 

vinster i form av service och viss trygghet till dem som får hjälp, utan också medföra 

påtagliga ekonomiska besparingar för kommun och landsting.  

 

Det finns enligt Thorslund en förklaring till den allt tyngre vården i de särskilda boendena. 

Denna är att antalet platser inte följt ökningen av antalet mycket gamla personer i 

befolkningen, det vill säga att antalet platser har minskat relativt. Dessutom har antalet äldre 

personer med demenssjukdom ökat, vilket har inneburit ett hårt tryck mot de platser som 

finns. För äldre personer med demens som bor ensamma är en institutionsplats till slut det 

enda alternativet. Detta betyder att biståndsbedömarna måste prioritera personer med demens 

när väl en plats på särskilt boende blir ledig. Författaren menar att en konsekvens av denna 

utveckling är att äldre, utan någon diagnos på demens, men med andra stora behov av vård 

och omsorg, i allt mindre utsträckning kan beredas plats i särskilt boende. Får de till sist en 

plats på boende integreras de ofta med äldre personer med demens eftersom boendena 

domineras av dessa. Detta har i sin tur har visats sig medföra många negativa konsekvenser. 

 

Enligt Wånell och Schön (2005) är det svårt att göra en bedömning av hur stort behovet av 

servicehusboenden är. De menar att det finns avhandlingar och rapporter som visar att de 

äldres ansökningar om bland annat servicehusboenden förhandlas bort eller åsidosätts om det 

inte ingår i kommunens insatskatalog eller instämmer med riktlinjera. Det är därför också 

svårt att veta hur stor efterfrågan på servicehusboende är. 
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Metod, Urval och Etiska aspekter 

 

Vi har inriktat oss på att studera ålderspensionärer, det vill säga de som idag är 65 år och 

äldre. Urvalet vi gjort utgår från personer som för närvarande inte har någon form av 

hjälpinsatser. För att få tag på dessa pensionärer har vi kontaktat en pensionärsförening samt 

ett seniorboende som finns i den aktuella staden. Tanken var att lämna ut ett informationsbrev 

med en lista där intresserade hade möjlighet att teckna sina namn och telefonnummer (se 

bilaga 1 och 2). Genom denna lista skulle vi även få samtycke av de som tecknade upp sina 

namn och valde att frivilligt delta i intervjuerna.  

 

Metod 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi till en början gjort litteraturgranskning samt 

tittat på tidigare forskning i ämnet. Enligt Backman (1998) skaffar man sig en bakgrund samt 

en överblick av vad man tidigare tagit fram inom ett visst ämne genom litteraturgranskning. 

Han menar att syftet med denna granskning vanligen är att sammanställa en komprimerad 

form av all litteratur som finns inom ett givet område. Eftersom ingen av oss har någon direkt 

forskningserfarenhet har vi i enlighet med Kvale (1997) till en början ställt oss metodologiska 

frågor för att få en uppfattning om vad vi vill få ut av vår studie, samt vilket tillvägagångssätt 

vi skall använda oss av. En del av de frågor som använts är: Hur många intervjupersoner 

behöver vi? Hur analyserar vi intervjuerna? Vilka frågor ska vi använda oss för att få så 

relevant data som möjligt som svar på våra frågeställningar? 

 

Vår studie har en kvalitativ ansats eftersom vi valt att använda oss av öppna intervjufrågor (se 

bilaga 3 och 4) för att få svar på våra frågeställningar. Vid en kvantitativ undersökning kan 

man visserligen få en större bredd på undersökningspersonerna, men detta kräver ett stort 

urval för att ge tillfredsställande resultat. En nackdel med kvantitativ forskning kan vara att 

det är svårare att ställa relevanta följdfrågor som i vanliga fall kommer spontant utifrån 

informantens svar. En annan nackdel i en kvantitativ forskning som kan nämnas är att vi inte 

kan vara helt säkra på att målgruppen tolkar våra frågor som vi tänkt oss, eller att det blir 

missförstånd. Även om vi använde oss av kvalitativ forskning var detta problem något som vi 

stötte på. Detta trots att vi försökt vara så noggranna som möjligt i utformandet av våra frågor. 

När det gäller erfarenhet av särskilt boende hos informanterna fick vi av samtliga svaret att de 

inte hade någon erfarenhet, trots att det senare visade sig att de hade det. De missförstod vår 
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fråga och menade att de själva inte hade bott på något sådant boende. Däremot hade de flesta 

varit in på ett särskilt boende någon gång.  

Tankar kring att göra gruppintervjuer har funnits, men vi har dock kommit fram till att detta 

förmodligen inte skulle fungera tillfredsställande. Vi tänkte oss att personer som inte har 

något samband med varandra kan känna sig hämmade i att öppna sig och våga prata inför 

personer de inte känner. Vi resonerade även kring om vi skulle intervjua våra egna anhöriga 

eller inte. Situationen kan kännas konstlad och pinsam, både för de anhöriga och för oss 

själva. Detta eftersom vi då hamnar i andra roller än våra normala gentemot dessa parter. 

Frågor vi planerade att ställa var av sådan art som vi normalt inte diskuterar med dem. Vi har 

dock utfört pilotintervjuer med dessa parter för att testa våra frågor. Om det i slutändan skulle 

visa sig att vi inte fick tag i nog många intervjupersoner hade vi som reservalternativ att vända 

oss till de ålderspensionärer som fanns i vår närmaste bekantskapskrets.  

 

Då vi var för att lämna informationsbreven på seniorboendet och försökte hitta en strategiskt 

bra plats för dessa hörde vi muttrande från farbröderna som satt i foajén; ”Nu kommer de där 

kommunkärringarna igen!” De var dock väldigt intresserade av vad vi hade där att göra. 

Flertalet kom fram till oss och frågade vad det var för lapp vi hängde upp på dörren in till 

matsalen. Vi förklarade för dem och en äldre herre viftade med sin käpp och sa; ”Mej 

intervjuar ni då inte!” Han hade dock glimten i ögat då han uttalade de orden. En man kom 

efter oss då vi gick ut därifrån. Han sa att han skrivit upp sig och att flera av hans kompisar 

också var på väg att göra det. Efter tre dagar gick vi tillbaka för att se hur många intresserade 

som tecknat sina namn på listan. Avsikten vi hade var att slumpvis välja ut tre kvinnor och tre 

män att kontakta för intervjuer. Men vi fick inte så stor respons som vi önskat. Det var endast 

en man på seniorboendet som anmält sitt intresse och honom tog vi kontakt med. Han 

förklarade att fler hade varit intresserade av att delta i studien, men att många backade på 

grund av att de hade hemtjänst och därför föll utanför vårt urval. Det fanns dock andra där, 

som inte hade hemtjänst beviljat. Våra funderingar om vad som fick dessa människor att avstå 

från att delta i studien kom därmed. Kunde det vara så att de var rädda för att släppa in vilt 

främmande människor i sina hem? Man hör ofta om bedrägerier mot äldre människor, där 

brottslingar trängt sig på i gamlingars hem. Vi tror att detta kan ha fört med sig en rädsla hos 

de äldre och att de därmed blir mer avvaktande för främmande människor. 

 

För att lättare hålla oss till det vi ville ha reda på under intervjuerna har vi använt oss av en 

form av ”mind-map” (minneskarta) där vi skrivit ner några frågor och punkter som vi ville 
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hålla oss till. Givetvis kom vi även att använda oss av spontana följdfrågor. Minneskartan var 

endast ett sätt för oss att lättare hitta tillbaka till ämnet om det hände att intervjupersonen 

började prata kring andra ämnen än det vi var intresserade av att veta. Vi har även bandat 

intervjuerna för att lättare kunna analysera intervjumaterialet vid bearbetandet av data. Vi har 

båda två varit närvarande vid samtliga intervjuer. Alla uppgifter vi fått in har behandlats 

konfidentiellt. Ingenting skall kunna härledas till våra informanter. De som ställt upp på 

intervju med oss har gjort det av egen fri vilja. För att försäkra oss om detta upplyste vi, både 

då vi bokade tid för intervju och sedan innan intervjustart, om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta samtalet.  

 

Urval 

Enligt Denscombe (2000) gör Proportionellt stratifierat urval att man snabbt kan finna de rätta 

informanterna utan att behöva använda så mycket tid. Genom denna metod bestämmer man 

på förhand vilka kategorier man vill använda sig av. Det finns inget egentligt slumpmässigt 

urval, utan det är upp till forskaren att välja vilka som uppfyller dessa kategorier. På grund av 

tidsbrist har vi därför till största delen använt oss av Proportionellt stratifierat urval för att få 

tag på informanter till studien så snabbt och enkelt som möjligt. I vår studie finns inget 

egentligt slumpmässigt urval. Vi har vänt oss till en bekant som bor på landsbygden och 

berättat för henne om vår undersökning, samt vilka kriterier som skulle vara uppfyllda hos de 

informanter som deltog i vår studie. Det vill säga att personerna skulle vara 65 år fyllda och 

att de inte skulle ha någon form av hjälp- och stödinsatser beviljade.  Hon har i sin tur pratat 

med sin bekantskapskrets för att se om hon hittade någon som var intresserad av att delta. I 

vår studie ingick sju intervjupersoner, fyra män och tre kvinnor. Fyra av dessa bodde på 

landsbygden medan resterande tre bodde inom tätort. En av de tre som bodde i tätort fick vi 

tag i med hjälp av listan vi lämnat på seniorboendet. De andra två har vi fått tag i på samma 

sätt som vi beskrivit ovan. På grund av att vi gjort detta Proportionellt stratifierade urval har 

vi också undvikit, vilket Denscombe beskriver som ”ett onödigt överskott” av informanter. 

Eftersom vi valt denna urvalsmetod har vi också undvikit att rata någon som velat delta i vår 

studie, men som inte uppfyllde våra kriterier. Medelåldern på informanterna var 70 år. Tre av 

sju var ensamstående efter att den andra parten avlidit. Två av sju hade aldrig varit gift eller 

sambo, och lika många (två av sju) var gifta.  
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Etiska aspekter 

Är det etiskt oriktigt att använda sig av släkt och vänner för att få tag på informanter? Denna 

fråga har vi bollat med, även med vår handledare som tyckte att denna form av urvalsmetod 

kunde vara ett reservalternativ. Vi är medvetna om att det kan ha varit svårt för våra 

informanter att säga nej till deltagandet, eftersom de kanske inte ville stöta sig med personen 

som frågat om de ville delta. Vi har heller ingen aning om hur personen lagt fram vår 

förfrågan åt personerna. Vi valde dock att använda oss av vårt eget nätverk för att få tag på 

intervjupersoner eftersom vårt informationsbrev, som vi skrivit om tidigare, inte gav den 

respons vi önskat samt på grund av tidsbrist. Att göra på detta vis kan också ha varit en fördel 

för oss eftersom vi inte var helt främmande för informanterna på grund av våra gemensamma 

bekanta. Man kan tänka sig att de härmed också litade på oss och att de kände sig tryggare i 

att släppa in oss i sina hem. I samtliga fall skulle informanterna aldrig ha släppt in två 

personer som varit helt främmande för dem. Därför har vi bedömt det som etiskt riktigt att 

göra det urval vi gjort. För att inte ”trampa någon på tårna” talade vi även om för 

informanterna att de inte behövde svara på frågor om de kändes obekväma. Eliasson (1995) 

menar att det ofta förekommer maktutövning, förmyndarskap och övergrepp mot 

självbestämmandet hos den enskilda individen. Hon tror att balansgången mellan det sociala 

ansvaret och förmyndarskapet i forskningsarbetet kan ordnas upp om vårat ansvar tolkas med 

utgångspunkt från den svages perspektiv, samt att man undviker att stigmatisera människor 

och deras svagheter. Eliasson skriver vidare att de vetenskapliga metoder man använder måste 

bestämmas av vilket fenomen man studerar och vilka olika frågor man vill ha svar på. Hennes 

övertygelse kan sammanfattas som så att användbar kunskap kan variera. Enligt hennes 

mening är de viktigaste uppgifterna i social forskning att bygga broar, mellan kunskap om 

samhälleliga, strukturella förhållanden och förändringar och även kunskapen om individerna 

och deras personliga bekymmer, behov, kapaciteter, förhållningssätt och så vidare.  
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Analys  

 
Ålderspensionärers tankar kring sitt framtida boende 

I enlighet med Wånell och Schön (2005) ville samtliga av våra informanter bo kvar i sina hem 

så länge det var möjligt. Författarna menar att det inte är så vanligt att man planerar sin 

boendeform när man blir ålderspensionär. Detta kunde även avläsas från våra intervjusvar, där 

det framkom att man inte ville tänka på sig själv som gammal och hjälpberoende. I 

sammanställningen och analysen av vårt intervjumaterial visade det sig att valfriheten om att 

själv få välja att bo kvar i det egna hemmet var viktigt. Intervjupersonerna ville inte flytta, 

utan önskade i första hand hemtjänst om de i framtiden skulle behöva hjälp och stöd i sin 

vardag. Att kvarboendeprincipen är central i Ädelreformen främjar därför våra informanters 

önskan om detta. De som idag bodde på landsbygden hade svårt att tänka sig att flytta 

därifrån. Vad vi kunde utläsa från svaren var att de som bodde på landet hellre ville ha 

hemtjänst än att flytta till det närbelägna samhället eller in till stan. Stadsborna var däremot 

mer positiva i sitt tänkande angående byte av bostadsform. De insåg att de kunde bli tvungna 

flytta om de i framtiden inte klarade av sitt nuvarande boende. Våra tolkningar av vad detta 

kunde bero på är att steget till att flytta inte blev så långt för stadsborna som för de som bodde 

på landsbygden.  

 

Wånell och Schön (2005) skriver att det mesta tyder på att tillgängliga och trygga bostäder 

med närhet till kommunikationer och service är det som är det mest attraktiva för de äldre i 

dagsläget. Vad vi dock kunde se hos våra informanter som bodde på landet var att de inte 

tyckte att denna närhet till kommunikation och service var så viktig. De som bodde i stan hade 

dock samma tankar som Wånell och Schön. De ansåg att denna närhet var viktig. Därför hade 

de som idag bodde inom tätorten svårt att tänka sig att flytta ut på landet, trots att två av dem 

ursprungligen vuxit upp där. Detta berodde enligt informanterna på att de bott större delen av 

sitt liv i en stad och kände sig mer hemma där de bodde idag. De kände även att det kunde bli 

tungt att flytta tillbaka till landsbygden när de blivit äldre. Tankar på vad som var viktigt att 

ha i sin närmiljö när man blir gammal blev mer påtaglig för dem som bodde i stan. Närheten 

till sjukhus och affärer hade blivit en vana för dem, medan de som bodde på landet hade vant 

sig vid att det kunde vara långa avstånd till både affär och sjukhus. Visst tyckte de att det var 

långt att åka två mil för att handla, men detta accepterades eftersom de själva valt detta. Det 

fanns dock önskemål i den ena byn om en matvaruaffär på närmare håll. I den andra byn 

fanns det en liten butik som tillhandahöll med ett basvarulager. Här kunde man handla det 
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som var mest akut. Mannen vi intervjuade i denna by tyckte att byborna skulle gynna 

byaaffären genom att handla där i första hand. Han påtalade att många av byborna åkte till 

någon av de närbelägna samhällena för att handla, vilket han tyckte var fel gentemot byns 

enda matvaruaffär. Han berättade också att om det fanns något speciellt man ville ha till 

affären så kunde affärsinnehavaren beställa hem detta. Vi tycker att hans tanke är god 

eftersom han vill behålla affären i byn, vilken var till fördel för alla som bodde där. Detta 

upplever även vi som en fördel för de som väljer stanna kvar i byn med hjälp av hemtjänst. 

Att ha en butik i sin närhet kan underlätta för många som inte har kapaciteten att förflytta sig 

längre sträckor. Vi tänker oss att det även kan underlätta för hemtjänstpersonalen när det 

handlar om matvaruinköp till den enskilde. 

 

Vad vi också funderat på är om det kan vara så att de som bor i stan och som tidigare bott på 

andra ställen, exempelvis i en by, har lättare att tänka sig att flytta. Man kanske inte är lika 

rotad om man har bott på olika ställen, jämfört med de som alltid bott på samma plats. Under 

intervjuerna framkom även att det fanns nödvändiga faktorer som påverkat flytten för vissa 

informanter. En av dem hade flyttat till landet på grund av att en förälder blivit sjuk. En annan 

gav sin önskan om annat arbete som orsak till att han flyttat till stan. Detta ledde även till att 

hans fru flyttade efter med deras son.  

 

Några av informanterna berättade även att de valt att bo på landsbygden för att de uppskattade 

att ha lugn och ro omkring sig. Det fanns även de som aldrig hade bott någon annanstans och 

därför hade svårt att tänka sig att flytta. En av informanterna hade aldrig bott någon 

annanstans utan var född och uppvuxen i den aktuella byn. En av männen i de byar vi utfört 

våra intervjuer i hade i princip bott där hela sitt liv. Han hade gjort korta mellanlandningar i 

den närliggande staden men ej längre perioder. Personen i fråga uttryckte att han nog hade 

flyttat till staden om han fått med sig frun men hon ville inte lämna sin hemby. Tanken slog 

oss om det kan vara så att man är rädd för förändringar och därför har det svårt att bryta upp 

från det invanda. Vi tänker oss att det man är van vid kan vara en form av trygghetskänsla för 

den enskilde. Det kan även vara svårare med förändringar då man blir äldre. Därför är det 

önskvärt, precis som Wånell och Schön (2005) uttrycker det, att det finns ett brett utbud 

angående bondeformer som kan upplevas attraktivt och som tar hänsyn till kostnaderna, läget 

och tryggheten. Då kan man också stimulera de äldre att välja sitt boende i god tid innan man 

får svårt att klara sig själv. 
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Vi har tidigare i denna studie tagit upp Wånell och Schöns beskrivning av hur känslan av 

trygghet blir mer märkbar ju äldre man blir. De poängterar att det sker en förändring från en 

allmän känsla till en trygghet som känns mer konkret. Många äldre som väljer att flytta gör 

det på grund av otrygghet i sitt boende. Vad som framkom i vår studie var att informanterna 

som bodde på landsbygden kände sig trygga.  De kände inte någon otrygghet överhuvudtaget, 

utan tyckte att allting var bra. Pensionären som bodde på seniorboendet i staden påpekade 

flera gånger att han kände sig trygg i sitt boende nu. Se citat som följer nedan; 

 
”Jo, det finns absolut ingenting att klaga på… och så det bästa, nu har jag lugn och ro! Går 
jag och lägger mig så vet jag att jag inte blir störd heller. Du vet att då låser dom här 
klockan åtta och sen går det vakt på nätterna.” 

 

Wånell och Schön (2005) menar att en grupp av äldre ställts åt sidan och frågar sig om 

seniorboendet kan tillgodose deras behov av ett bra och tryggt boende. Informanten i citatet 

ovan kände en trygghet i att det fanns personal i huset som kunde tillstå hjälp om det skulle 

behövas. Han var också trygg med att dörrarna var låsta och att man hade vakter som 

patrullerade nattetid. Vår tolkning är att han satte stort värde i den tystnad och den trygghet 

detta boende gav honom på grund av att han tidigare bott  i ett hus där stadens missbrukare 

höll till. I hans tidigare boende hade han därför inte känt den trygghet han nu kände. Det vi 

tänker oss kan vara mer eller mindre en falsk trygghet är att personen i fråga trodde att 

hemtjänstpersonalen alltid fanns tillgänglig för samtliga hyresgäster. Han menade att de när 

som helst kunde tillkalla deras hjälp, oavsett om de var beviljade hemtjänst eller inte. Under 

intervjun uttryckte han det på detta sätt;  

 
”Behöver jag hjälp är det bara att säga till flickorna i huset så kommer dom.” 

 

Det gifta paret trodde, precis som mannen i citatet, att det fanns tillgänglig personal på 

seniorboendet som bistod med hjälp till de personer som bodde i huset. Här kan man se att 

mycket av det gamla servicehusets historia lever kvar. Seniorboendet inryms idag i samma 

lokaler som tidigare varit ett servicehus där man hade personal dygnet runt. Socialstyrelsen 

(2001) menar att det inte är självklart att den nya benämningen används bara för att man utför 

mindre renoveringar i samband med namnbyte. Det som en gång var ett sjukhem, 

ålderdomshem eller servicehus benämns fortfarande med det gamla namnet bland den lokala 

befolkningen.  Angående det vi skrivit ovan om den falska tryggheten funderar vi om de äldre 

i samhället egentligen får någon information om vad de har rätt till. Hur många äldre vet om 

att de måste ansöka om hemtjänstinsatser? Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skall 

  23 



Socialnämnden upplysa de äldre om socialtjänstens verksamhet. Amundberg (2001) nämner 

också detta. Enligt henne har socialtjänsten till uppgift att göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen genom uppsökande verksamhet till alla äldre i området. 

Vår tolkning av att så få av våra informanter hade kunskap om vad som fanns att tillgå för 

äldre människor var att det inte görs uppsökande verksamhet i tillräcklig utsträckning inom 

denna kommun. 

 

Samtliga informanter tyckte att det var bra att det fanns särskilda boenden för äldre som var i 

behov av det. De hade dock svårt att se sig själva på ett sådant boende i dagsläget. Men som 

ett par av informanterna påtalade måste man vara realistisk och inse att man kanske behöver 

någon form av hjälpinsatser eller annat boende i framtiden. Se citatet nedan; 

 
”Jojo, det är så klart att aldrig vill man väl flytta hemifrån, men… Jag är ju varje torsdag på 
ett äldreboende och hälsar på min bror. Nog är det fint där! De säger åt mig att –Flytta du 
också hit, då är vi alla här. Men inte än inte…Men jag kanske kommer. Man måste ju vara 
realistisk. Alltså den dan då är det bra med sånadär…” 

 

Berg (1996) tar upp frågan om hur de äldre vill bo om de inte klarar sig själva. Författaren 

menar att problemet med sådana här frågor är att svaren uttrycker förhoppningar om att man 

själv inte behöver bli så hjälpberoende på äldre dagar. Tolkningen vi dragit från analysen av 

våra intervjusvar är att våra informanter vill bo kvar hemma och att de i dagsläget inte kan se 

sig själva som gamla och hjälpbehövande. Kanske blundar de för tanken av, vilket en av 

informanterna påtalade, fruktan för den tiden då de eventuellt blir beroende av hjälp- och 

stödinsatser; 

 
”Ja, det har man faktiskt inte tänkt på. Utan man har tänkt så att man bor här så länge man 
lever… Men jag fruktar för det där…för när den tiden kommer då jag inte klarar mig själv. 
För då måste man ju tänka på nåt annat…” 

 

En annan tolkning är att dagens ålderspensionärer är så pass friska att de därför inte har någon 

tanke på att stöd- och hjälpinsatser.  Frågan är om vi skulle ha fått ett annat resultat av vår 

studie om vi valt att i stället undersöka de som idag har biståndsbeviljad hjälp från 

socialtjänsten. Socialstyrelsen (2005) tar upp att de äldres hälsa och funktionsförmåga har 

förbättrats i många avseenden, framförallt när det gäller de yngre ålderspensionärerna. 

Medellivslängden har ökat samtidigt som det i dag är väldigt ovanligt att 70-åringar behöver 

vård och omsorg. Detta kan vi härleda till vår studie där vi intervjuat sju pensionärer i åldern 

65-80 år. 
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Det vi också kunde se i studien var att männen var mer öppna att tala om särskilda boenden 

samt om hemtjänstinsatser. Uppfattningen vi fick var att männen inte tyckte att tanken var så 

främmande med dessa två olika former av stöd- och hjälpinsatser om det skulle behövas. 

Kvinnorna däremot var mer förtegna och uttryckte att de ”skulle minsann” klara sig själv så 

långt det gick. Om det mot förmodan inte skulle fungera ville de ha hemtjänst i första hand. 

Berg (1996) har tittat på en SIFO-undersökning som är gjord i slutet av 1980-talet. I den 

undersökningen ville nästan hälften av de tillfrågade flytta från hus till lägenhet och där få den 

hjälp de behöver. En fjärdedel ville bo hemma, men då ha hjälp av kommunens hemvård. 

Cirka en av fem ville bo på särskilt boende och endast en av tjugo ville bo tillsammans med 

barn eller andra släktingar. Om vi drar paralleller mellan det ovan nämnda och det som 

framkommit i vår studie kan vi se att detta till vissa delar även stämmer bland våra 

informanter. Vårt urval har kanske inte varit så stort, men sett utifrån detta tolkar vi resultatet 

som att det inte skiljer mycket i vad våra intervjupersoner vill i dag om man jämför med 

1980-talet. I SIFO-undersökningen från 1980-talet ville endast var fjärde person bo hemma 

med hjälp av hemtjänst, medan samtliga i vår undersökning i första hand ville bo kvar i sina 

hem med sådan hjälp. Våran tanke här var: Kunde detta bero på att boendemiljöerna har 

förändrats under denna tid eftersom det handlar om ganska många år, eller lever det gamla 

institituonstänkandet kvar? En av kvinnorna (77 år) påtalade specifikt att hon över huvud 

taget inte ville ha hjälp från någon obekant. Hon föredrog att få hjälp av sina närmaste om hon 

någon gång skulle behöva det. Så här uttryckte hon det; 

 
”Jag vill inte ha främmande i mitt hus! Om jag behöver hjälp kommer dottern och 
storstädar åt mig. Det är många som har haft hemtjänst, men som har sagt bort det…för 
pengarnas skull. Det kostar att ha hemtjänst och dom har sagt bort det.” 
 

 

Detta citat tolkar vi som att informanten gärna skulle levt som det var förr, som Odén (2002) 

beskriver som ”den gamla goda tiden”, då de äldre blev omskötta av sina egna familjer. 

Denna informant var ej villig att släppa in hemtjänstpersonalen i sitt hem och påtalade starkt 

att hon inte accepterade att någon annan än hennes dotter, eller annan anhörig, hjälpte henne. 

Vad berodde detta på? Vi kan tänka oss att det här kan handla om förutfattade meningar hos 

den enskilde. Alla kan vi känna rädsla för det vi inte har någon kunskap och erfarenhet utav. 

Informanten har ingen egen erfarenhet av hemtjänsten utan vet bara, som hon uttrycker i 

citatet ovan, att några som haft hemtjänst i byn sagt bort det på grund av kostnaderna. Detta 

kan vi även härleda till Socialstyrelsen (2005) som menar att efterfrågan på hemtjänst 

påverkas av vilka avgifter som tas ut och om de äldre bedömer avgifterna som skäliga. Att 
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avgifterna kan spela en stor roll tror vi kan bero på att våra äldsta informanter inte har så stora 

pensioner. Har man dessutom bott i ett hus länge så har man också låga boendekostnader. 

Därför kan man kanske tycka att det är dyrt att betala för hemtjänstinsatser eller särskilt 

boende. 

 

Som vi tagit upp i inledningen skriver Edebalk (2002) om kundvalsmodellen där han menar 

att en effektivt fungerande äldreomsorg bland annat förutsätter att man tar hänsyn till de 

äldres önskemål. Författaren menar också att valfriheten är något som många gånger saknas i 

dagens svenska äldreomsorg. I det ovan nämnda citat kan man se att den äldres önskemål var 

att få hjälp av sina anhöriga. Detta krav, tror vi, kan vara svårt för kommunen att tillgodose. 

Det finns ingenting som säger att dottern har möjlighet att komma och hjälpa hennes mamma 

den dagen om det skulle bli aktuellt, trots att det är den äldres eget önskemål. Här kan man 

återigen bolla tillbaka till kvarboendeprincipen och kundvalsmodellen. Vi ser det som ett bra 

alternativ att man skulle få välja boendeform, samt en anhörig som omsorgsgivare. Detta kan 

även vara en fördel för de kommuner som har bris på omsorgspersonal.   

 

Vad gäller nätverket uppmärksammades att största delen bestod av den närmaste släkten 

såsom barn, barnbarn, syskon och syskonbarn. Våra informanter kände att de kunde få hjälp 

av sitt nätverk om det behövdes och många kände också att de hade trygghet i sina närstående. 

Sysslor man behövde hjälp med kunde vara allt från snöskottning till gardinbyten. En av våra 

informanter hade varken varit gift eller hade några egna barn. Han hade dock daglig 

telefonkontakt med några släktingar. Trots att han inte bildat egen familj var hans 

umgängeskrets större än någon av de andra informanternas. Om han behövde hjälp visste han 

att han alltid hade kompisar som ställde upp för honom. Vad som fick honom att flytta till 

seniorboendet var bland annat för att han hade flertalet bekanta som bodde där. Han 

stormtrivdes i sitt nuvarande boende och saknade ingenting där.   

 

Alla informanter trivdes med sina boenden som de hade i dagsläget i och med att de valt sitt 

boende utifrån sig själv. Detta kan vi härleda till den ledande principen som Thorslund och 

Larsson (2002) skriver om. I den gäller det att minimera ”onödiga” flyttningar till institutioner 

och även dra ner på hemhjälpsinsatser till äldre personer som borde kunna klara sig själva. 

Detta gjorde våra informanter i allra högsta grad. Ingen av dem hade någon tanke på att flytta 

bara för att de uppnått pensionsåldern. De flesta av dem hade dessutom passerat 70-årsåldern 

och hade inga funderingar på att varken flytta eller behöva hjälp i sin vardag. Detta gav oss ett 
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annat tänkande i hur man lever på äldre dar. Det var härligt att se hur självständiga och 

oberoende dessa människor var. Vi hoppas innerligt att vi själva får uppleva den friheten 

Personer i ungefär samma ålder som vi träffat tidigare har varit mer hjälpberoende än de 

personer som deltog i vår studie. Våra informanter var inte hjälpberoende på något vis. Det vi 

såg stämmer överens med det Socialstyrelsen (2005) tar upp, angående de äldres hälsa. 

Visserligen har vi valt att intervjua personer som inte har någon form av hjälp- och 

stödinsatser beviljade. Kanske skulle vår uppfattning ha varit annan om vårt urval utgick ifrån 

de personer som hade hjälp- och stödinsatser beviljade från socialtjänsten.  

 

Vad vi kunde tyda av våra intervjusvar var att några av informanterna kände sig ensamma 

sedan deras livskamrat avlidit. Någon uttryckte sin ensamhet med att säga att dagarna gick bra 

men att kvällarna kändes långa. En annan trivdes bra med ensamheten eftersom hon kunde ta 

sig ut bland folk när hon själv kände för det. Vår tolkning är att känslan av ensamhet inte 

alltid beror på att man lever ensam i sitt hem och att man inte har några egna barn. Mannen på 

seniorboendet påtalade till exempel ingen ensamhet trots att han varken hade egna barn eller 

några släktingar i närheten. Om detta berodde på att han aldrig varit gift och att han därmed 

var van vid att vara ”ensam” eller om han kompletterade sin ensamhet med att ha många 

vänner vet vi inte. Men vi tolkar det som att känslan av ensamhet inte alltid beror på att man 

inte har egen familj. Det gifta paret som intervjuades kände att de hade trygghet i varandra, 

samt att de aldrig var ensam mot sin vilja. Vad den gifta mannen dock påtalade var att om han 

skulle bli ensam i framtiden, skulle han kunna tänka sig att eventuellt flytta till ett 

seniorboende. Detta för att han såg det som att han därigenom skulle slippa ensamheten. Det 

här är något som även Wånell och Schön (2005) skriver om. De menar att ett motiv till att 

söka sig till seniorboende är en möjlighet till samvaro med andra, vilket kan vara viktigt för 

många. Berg (1996) skriver också att man kan känna sig ensam trots att man har människor 

omkring sig.  En annan av våra informanter kände sig ensam, trots att han hade barn. Han 

hade en längtan efter en vän att dela livet med, trots att han samtidigt, som vi tolkade det, inte 

kunde tänka sig att leva med en ny kvinna eftersom han redan haft ett sådant bra äktenskap. 

Det handlade, i hans fall, om lojalitet mot hans avlidne fru. I citatet nedan benämner han 

henne som sin vän; 

 
”Näja.. jag vet inte.. ja, en vän saknar jag! Men det går inte att ta någon vän nå mer inte.. 
Har man haft en fin vän, så då är det... Nej, det finns inga ersättare. Nää, det kanske är fel 
att säga det… Men, men så känns det! Dagarna går ju fint, jag håller ju på med allt möjligt. 
Men det är kvällarna! Det är dom som är långa.. och sen hålla på.. tvätta kläder.. Jag sa just 
åt nån här att om jag ser att jag har ett par kalsong eller skjorta i källaren då går jag dit och 
så sätter jag i maskinen.. Slöseri!!” 
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Denna informant fyllde ut kvällarna med olika sysslor för att ensamheten inte skulle bli så 

påtaglig. Han sa också flertalet gånger att dagarna gick an eftersom han då kunde ta sig iväg 

och träffa andra människor. Han var också den av våra informanter som var mer av en 

”realist” gällande sin framtida boendeform. Kanske var det just på grund av att han kände sig 

ensam som han kunde tänka sig alternativet särskilt boende i framtiden. Flertalet av dem som 

ingick i studien hade någon de kände som bodde/hade bott på särskilt boende och hade 

därigenom kommit i kontakt med den boendeformen. Endast två av informanterna hade ingen 

egentlig erfarenhet av särskilt boende. Alla var dock bekanta med begreppet hemtjänst. De 

som hade erfarenhet av särskilda boenden kunde inte tänka sig att flytta dit. Detta är några av 

kommentarerna vi fick som svar på frågan om de skulle kunna tänka sig att flytta om de skulle 

behöva någon form av hjälp- och stödinsatser i framtiden; 

 
”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo där på särskilt boende. Vill inte flytta alls.” 
 
”Nänänä… det är alldeles för lugnt och skönt här. Men ska man välja så tar man ju hellre 
hemtjänst.” 
”Nej, inte så länge jag är vid god vigör.” 

 
”Jo, det är så klart att aldrig vill man flytta hemifrån. Nej, nej nej.. inte nå mer inte. Jag 
skulle ha flyttat när jag var ung men frun ville inte. Vill ha hemhjälp om jag måste i första 
hand. Mitt mål är att klara mig tills jag fyller 80.” 

 
”Nej, nej. Uppriktigt sagt, jag har aldrig haft det så bra som jag har nu. Här är lugnt och 
skönt… Det kan ju komma ganska fort också, man vet ju inte att säga. Det kan ju komma 
från en dag till en annan.” 
 
”Vi funderade tidigare men nu har vi slagit bort det. Jag tror inte att det skulle vara så tokigt 
att flytta dit till seniorboendet också… Kanske om man blir ensam.” 
 
”När man var yngre så hade man som lättare att tänka på sånt. Men nu vet man inte. Jag tror 
inte det. Man bor väl i huset så länge som man orkar och sen blir det väl lägenhet.” 

 

Frågan vi ställer oss är varför våra informanter inte vill flytta till särskilt boende? Visserligen 

tyckte ett par av dem att det kunde vara okej att flytta dit den dag det behövdes, men samtliga 

ville bo kvar hemma så länge det var möjligt. Berodde detta på, det som en av informanterna 

påtalade, rädslan för att bli gammal och hjälpbehövande? Ingen vill väl uppleva att bli 

gammal och ”skröplig”…  

 

 Något som också uppdagades vid analyseringen av intervjuerna var att det fanns en markant 

skillnad i svaren från våra informanter beroende på vilket kön de tillhörde. Männen var mer 

villiga och öppna att prata om hjälpinsatser, medan kvinnorna, som vi skrivit innan, var mer 

förtegna. Berodde detta på det som var kulturellt manligt och kvinnligt?  
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Dahlberg (2002) menar att tendensen under senare tid pekar på att kommunerna har börjat dra 

sig tillbaka. Nedskärningar sker både inom hemtjänsten och i särskilda boendeformer, så att 

en allt mindre andel av de äldre får hjälp av kommunen. En tanke vi har är att det kanske är 

bra för kommunerna om alla äldre tänker som våra informanter gjorde. De ville bo kvar i det 

egna hemmet och ha hemtjänst i stället för att flytta till särskilt boende. I så fall behöver inte 

kommunerna bistå med särskilda boendeformer till andra än de som är i mest akut behov av 

det. Vi tänker oss samtidigt att det kanske skulle locka fler äldre att flytta in på särskilt boende 

om utbudet och alternativen var fler. Oavsett vilken form av hjälp- och stödinsatser den 

enskilde har skall denne kunna flytta till ett särskilt boende. Det kanske finns önskemål om att 

få flytta dit på grund av att man känner sig otrygg och ensam. Thorslund (2002) tar upp 

Ädelreformens tillkomst och att boendestandarden inom de särskilda boendeformerna 

genomsnittligt höjts sedan den kom till. Han menar också att det allt större vårdbehovet hos 

äldre på många håll hindrat möjligheten att erbjuda en hemlik miljö. En annan tolkning vi har 

av intervjupersonernas ovilja att flytta till särskilt boende kan vara att det inte finns någon 

hemlik miljö där, utan att det känns mer institutionspräglat. 

 

Amundberg (2001) menar att servicelägenheter är en bra stödform att erbjuda äldre som till 

exempel bor på landsbygden och behöver en mer centralt belägen bostad, där närhet till 

samhällsservice finns. Det vi kunde se hos våra informanter var dock att samtliga som bodde 

på landsbygden var mer ovilliga till att flytta till en bättre anpassad bostad inne i staden än de 

som redan bodde där. Vår tolkning här är att våra informanter som bodde på landsbygden 

hade valt bort tillgängligheten till samhällsservicen. De hade själva valt att bo på landet och 

var medvetna om de långa avstånd som fanns till olika former av samhällsservice. Vi kan 

känna att det är bra att denna stödform som Amundberg beskriver ovan finns till för de som 

behöver detta. Men tar vi hänsyn till våra informanters önskemål kan vi inte hålla med henne 

till fullo. Det som framkom i vår studie var att tankarna om att flytta ett mer tillgängligt 

boende fanns mer hos de som redan bodde i staden.  

 

Det som tidigare varit traditionella ”kvinnosysslor” håller fortfarande, vad vi kan avläsa från 

studien. Kvinnan skötte hushållssysslorna, medan mannen tog hand om de tyngre uppgifterna 

såsom snöskottning och annat. Det var endast en ensamstående kvinna (på 78 år) som skötte 

allting själv, till och med tyngre arbetsgöromål såsom snöskottning. Vad vi såg hos denna 

kvinna stämmer inte överens med det Socialstyrelsen (2005) menar, att en bidragande orsak 

till de äldres förbättrade hälsa kan vara att arbete och vardagsliv har blivit minde fysiskt tungt. 
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Denna informant levde ett väldigt aktivt liv och hade många tyngre arbetssysslor i hennes 

vardagsliv som hon skötte själv trots sin höga ålder. Under intervjuns gång pratade hon till 

exempel om att hon väntade på att isen skulle lägga sig på sjön så att hon kunde gå och lägga 

ut nät. Hon röjde själv på sin tomt och tog aldrig hjälp av någon, vare sig det rörde lättare eller 

tyngre sysslor. 

 

I vår studie visade det sig även att man på landsbygden var mer beroende av att någon i 

hushållet hade körkort och tillgång till bil. Detta var inte lika viktigt när man bodde inne i 

stan, eftersom det där var lättare att ta sig till affärer och liknande. En möjlighet som fanns för 

dem som bodde i byar var att få matvaror hemkörda från den närmast belägna affären, vilken 

låg två mil därifrån. Att ha körkort och bil eller att man kände någon som hade det visade sig 

också ha betydelse för att slippa känna sig isolerad i sitt hem. Man kunde då själv åka/följa 

med och handla i den närliggande byn, alternativt ta sig in till stan för att handla.  

 

De intressen som fanns bland informanterna, förutom de traditionella hemsysslorna, var till 

största delen att vara ute i skog och mark. Många tyckte om att plocka bär och att fiska samt 

att påta i trädgården på somrarna. De flesta informanterna hade även stugor som de åkte till, 

främst sommartid. Promenader och annan träning var också ett stort intresse hos ungefär 

hälften av intervjupersonerna. Det var också populärt med att spela på tips ihop med några 

kompisar. Detta förde med sig att man hade något att se fram emot varje vecka. Fyra av de sju 

intervjupersonerna var stödmedlemmar i PRO (pensionärernas riksorganisation) på grund av 

en försäkring man fick därigenom. Endast en informant var aktiv medlem i föreningen, där 

hon bland annat var involverad i PRO´s väntjänstgöring. Härigenom kom hon ut och besökte 

gamla och ensamma människor, vilket hon själv också fick utbyte av eftersom hon annars 

levde ensam. En fundering vi fick kring denna dams engagemang i väntjänstgöringen var att 

hon kanske valt denna sysselsättning för att undvika känslan av ensamhet och isolering.  

 

Dahlberg (2002) menar att nedskärningarna inom särskilda boenden och hemtjänst gjort att en 

allt mindre del av de äldre fått hjälp av kommunen. Vi funderar på om det istället är, som våra 

informanter menade, att de i första hand inte vill ha hjälp. En annan tanke är att det kan vara 

precis som Thorslund (2002) skriver att den främsta ledstjärnan inom dagens hemtjänst varit 

kostnadseffektiviteten.  
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Vi vill slutligen belysa vikten av valfrihet för de äldre att kunna få välja hur de vill bo om de 

skulle få behov av hjälp- och stödinsatser i framtiden. Vi ser det som en rättighet för den 

enskilde. Det är även betydelsefullt, som Amundberg (2001) påpekar, att man ger den 

enskilde information om vad som finns att tillgå i samhället och därefter ger denne möjlighet 

att själv kunna välja hur han/hon vill bo.  

 
 

 

 

 

 

Slutord 
Vi vill avsluta med att tacka alla som ställt upp och gjort denna studie möjlig för oss att 

utföra. Det har varit roligt och givande och vi har fått ett vänligt och trevligt bemötande utav 

allihop. 

 

Vi har funderat om vi kan ha haft ett för litet antal informanter i vår studie. Dessa tankar har 

vi dock slagit bort eftersom det finns flertalet likheter med vår studie och det vi sett i tidigare 

forskning. Vi tycker att vi har fått bra och relevanta svar till våra frågeställningar som gett oss 

en bra grund i vår analys. Vi har därmed även fått svar på vår huvudfråga som varit: Hur vill 

dagens ålderspensionärer ha sitt framtida boende utformat?  
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Bilaga nr 1
 Informationsbrev       
 
 
 
Hejsan! 
 
Vi är två tjejer som läser sista terminen på sociala omsorgsprogrammet i Boden. 
Just nu håller vi på med vårt examensarbete som är inriktat mot social omsorg.  
 
Vi är intresserade av att veta hur du vill bo om du i framtiden får behov av 
hjälp- och stödinsatser. 
 
Vi söker därför några pensionärer i åldern 65 år och äldre som vill ställa upp på 
en intervju med oss. Vårt enda krav är att du inte har någon form av hjälp- och 
stödinsatser beviljade idag.  
 
Information från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Varken namn 
eller ort kommer att finnas med i den slutliga rapporten. Vi vill gärna använda 
bandspelare under intervjuerna för att underlätta att få med den information som 
ges. 
 
Vi hoppas att det finns några pensionärer som är villiga att ställa upp på en 
intervju med oss. Vi har planerat att göra intervjuerna under vecka 47. 
 
Är du intresserad? 
Notera i så fall namn, ålder och telefonnummer på nästa sida så hör vi av oss för 
att boka tid med dig om det blir aktuellt för intervju. Senaste anmälningsdag är 
torsdag 17 november.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anne Sjöbro  070-318 40 60 
Ulrika Hesselstål 070-539 14 33 
 
 
Handledare:  Birgit Asplund 070-228 75 70 
  Luleå tekniska universitet,  
  Institutionen för hälsovetenskap, Boden 
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Intresselista      Bilaga nr 2 
 
 
 
Namn:   Ålder:  Telefonnummer: 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
________________________ ____________ __________________ 
 
 
________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
_________________________ ____________ __________________ 
 
 
________________________ ____________ __________________ 
 
 
 
OBS! 
Senaste dag att notera ditt intresse är torsdag den 17 november. 

 
 

Tack på förhand!   
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Bilaga nr 3 
Intervjuguide 
 
 
1. Vem intervjuar vi: Man   Kvinna  
 
2. Födelseår: 
 
 
3. Hur bor du nu?  

- Hur länge har du bott här? 
 

4. Vad är det som påverkar/påverkat ditt val av boende? 
- Varför har du valt att bo just här? 

 
5. Finns det något som ni saknar i denna boendeform? 
       – Skulle ni vilja tillföra något? 
 
6. Har ni någon erfarenhet av särskilt boende? 
 - Känner du någon som bor/har bott på särskilt boende? 
 
7. Hur ser ditt nätverk ut? D v s barn, barnbarn, syskon, syskonbarn, vänner, grannar, annan. 
        – Vilka av dessa som ni umgås/träffar mest bor i närheten? 
        – Vilken typ av kontakt har ni?  Telefon, besök, annat. 
 
8. Sköter ni hushållssysslorna själv eller får ni hjälp av anhörig eller liknande? 
        – Kan ni få hjälp, om ni behöver, av det kontaktnät som ni har? 
        – Lagar ni maten själv (eller äter ni i restaurangen)? 
 
9. Hur skulle ni vilja bo om ni i framtiden skulle behöva någon form av hjälp- och 
stödinsatser? 

– Vad är viktigt för dig i ditt framtida boende? (ex.  bo kvar hemma, bo nära 
anhöriga, sociala relationer, närhet till affärer, trygghet… osv.) 
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Bilaga nr 4 
 
Kompletterande frågor till de som bor på seniorboendet 
 
1. Vilka förväntningar hade ni på seniorboendet innan ni flyttade hit? 
 
2. Har denna typ av boende uppnått era förväntningar nu när ni flyttat in?  
     – Eller finns det något annat boende alternativ som ni funderar på? 
     – Vad i så fall? 
 
3. Känns seniorboendet som ett vanligt boende?  
 
4. Känner ni er tryggare i denna typ av boende än ni gjorde i erat tidigare boende? 
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	Vår studie utgår ifrån hur dagens ålderspensionärer tänker kring sitt framtida boende, samt hur de äldre vill bo om de i framtiden blir beroende av hjälp- och stödinsatser. För att få en inblick om äldreomsorgens utveckling, från förr till nu, kan påverka de äldres tankar har vi valt att börja med en beskrivning av just detta. Vikten av trygghet och ensamhet hos äldre människor berörs, eftersom detta är något som kan påverka deras val av boendeformer. Lagstiftningen, till exempel äldreomsorgens övergripande mål, samt Ädelreformen och kvarboendeprincipen tas upp. Även olika boendealternativ för äldre tas upp, där en kortare beskrivning av alternativens innebörd ges. Vad som gäller för planering av anpassade bostäder för äldre människor tas också upp. Vidare beskrivs metoder för insamling av data, samt vilket urval som gjorts när det gäller informanter. De etiska aspekterna i vår studie diskuteras också. Slutligen kommer en analys med diskussioner kring det som uppkommit analyseringen av våra intervjuer. Där gör vi också kopplingar till tidigare litteratur och forskning.
	Från Servicehus till Seniorboende
	Betydelsen av trygghet och ensamhet
	 Amundberg (2001) menar att servicelägenheter är ett bistånd som endast används för äldre som bara behöver en bättre boendestandard och närhet till samhällsservice. Den enskilde behöver alltså inte ha behov av särskilt stöd för att få biståndsformen. Vidare menar hon att servicelägenheter är en bra stödform att erbjuda äldre som till exempel bor på landsbygden och behöver en mer centralt belägen bostad, där närhet till samhällsservice finns. I SoL (SFS 2001:453) anges även att socialnämnden får ge bistånd i annan form än eller utöver vad som följer paragrafen om försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, eller om det finns skäl till det. Bistånden i annan form är en skyldighetsreglerad verksamhet som kommunen måste ha inom sin socialtjänst. Detta är en myndighetsutövning som skall följa formregler gällande handläggning från ansökan till beslut. Enligt Amundberg har socialtjänsten även till uppgift att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, genom uppsökande verksamhet till alla äldre i området. Hon menar att om och när man gör sådana under-sökningar kan det bidra till att äldreomsorgen får ett säkrare underlag. Dessutom medför det att man får reda på hur de äldre lever, samt vilka livsvillkor de har. Amundberg menar också att äldreomsorgen borde se till att de äldre får kännedom om möjligheterna att få hjälp. Enligt författaren har socialtjänsten i allmänhet, främst vad gäller äldreomsorgen, fått en särskild uppgift att verka för att äldre skall få goda bostäder. I SoL uppges åtagandet att verka för att bostäder är anpassade för psykiskt och fysiskt funktionshindrade eller för andra som möter betydande hinder i sin livsföring. 
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