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Sammanfattning 

I denna studie redovisas resultatet av tio kvalitativa intervjuer med personal från äldreboenden             

och förskolor som deltagit i intergenerationella möten mellan de äldre på äldreboendena och             

förskolebarnen. Dessa möten utgör en av många olika aktiviteter som aktivitetsansvariga på            

äldreboenden är med och organiserar för att stimulera de äldre som bor där. Studien har               

undersökt den deltagande äldre- och förskolepersonalens uppfattningar om deras egna, de           

äldres och barnens roller under de intergenerationella mötena. Uppfattningar om de konkreta            

rollerna har relaterats till uppfattningar om förväntningar och ideal kring rollerna. Metoden            

som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserats med stöd av tematisk            

analys och rollbegrepp hämtat från Goffmans dramaturgiska perspektiv. Centrala teman som           

presenteras i resultatdelen utgörs av personalens uppfattning om att de i sin yrkesroll utgör en               

länk mellan äldre och barn under mötet och att de agerar med en professionell inramning i                

enlighet med den omsorgsorganisation de representerar. Äldrepersonalen utgår från ett mer           

vårdande perspektiv och förskolepersonalen utgår från ett mer pedagogiskt perspektiv.          

Personalen uppfattar de äldres roll som vårdtagare främst som passiv med behov av att livas               

upp men de äldre tillskrivs också glimtvis en aktiv position i mötena som fortfarande kapabel               

vuxen med förmåga att dela med sig till barnen av erfarenheter. Förskolebarnen uppfattas som              

elever i mångfald och social kompetens men även som en del i vården av de äldre genom att                  

barnen fungerar som glädjespridare. Generellt förväntar sig personalen ett aktivt beteende           

under mötena från barnens sida som de äldre bör svara positivt på. När barn och äldre själva                 

driver interaktionen under mötet kan personalen ta ett steg tillbaka - något som personalen              

uppfattar som en ideal mötessituation. 

 

Nyckelord: Personal äldreboende förskola, roller, intergenerationella möten 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige och flertalet andra västerländska samhällen finns många gånger få naturliga            

mötesplatser mellan äldre och barn. Ett sätt att försöka föra samman de två grupperna är att                

skapa samarbeten mellan äldreboenden och förskolor (Oxford Research 2013). Dessa          

samarbeten ger möjlighet till intergenerationella möten vilket är ett möte över           

generationsgränserna. I den här uppsatsen specifikt mellan äldre som bor på äldreboende och             

barn som går på förskola. Mötena kan se olika ut, en del förskolor nöjer sig med att gå till ett                    

närliggande äldreboende i juletid för att sjunga julsånger, medan andra äldreboenden och            

förskolor väljer ett fördjupat samarbete med regelbundna träffar där äldre och barn till             

exempel fikar och spelar spel. 

Träffarna med förskolebarn är en av olika aktiviteter som på något sätt ska förbättra de äldres                

liv på äldreboendet och utgör en del av omsorgen om de äldre. Enligt tidigare forskning               

förefaller fördelarna för de äldre variera beroende på vilka rollförväntningar personalen som            

planerar och ansvarar för mötet har för respektive deltagare. Exempelvis finns risken att             

institutionaliserade grupper blir nedstämda om de känner sig styrda av personalen, men detta             

kan motverkas om de får ett ansvar som att leda en aktivitet under ett intergenerationellt möte                

(Corbin 1998). Ansvaret de får av personalen behöver inte vara att leda barnen, det kan även                

vara att få vara delaktiga i planeringen av mötet (Dellmann-Jenkins 1997). Att det finns              

förväntningar på att de äldre i sin roll kan och bör ta ansvar under mötet ger möjlighet till                  

kognitiva fördelar och det kan minska social isolering och ensamhet genom att de känner sig               

meningsfulla och kapabla (Gaggioli m fl 2014; Murayama m fl 2015). Även för barnen kan               

det finnas fördelar att hämta ur det intergenerationella mötet då bristen på naturliga             

mötesplatser med äldre riskerar att bidra till utvecklingen av stereotyper. Dessa stereotyper            

kan motarbetas genom mötet (Oxford Research 2013; Heyman, Gutheil & White-Ryan 2011).            

När mötet planeras enbart med målet att skapa fördelar för barnen kan det finnas en risk att de                  

äldre förväntas vara passiva och inte kan tillgodogöra sig några fördelar av mötet. Om målet               

är att exempelvis minska barnens stereotyper av äldre riskerar de äldre att bli inaktiva i mötet                

då förväntningarna på deras roll blir oklara eftersom det främsta fokuset läggs på barnen i               

planeringen av mötet (Chamberlain, Fetterman & Maher 1997). 
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Bakom det intergenerationella mötet finns äldre- och förskolepersonalen som planerar och           

ansvarar för utförandet. Personalen är till exempel med och väljer aktivitet och vilka äldre och               

barn som ska delta i mötet. På så sätt bidrar personalen till att välja ut deltagarna och påverka                  

hur rollerna spelas under mötet. Personalens uppfattning om hur äldre och barn har möjlighet              

att spela sina roller är således viktig när personalen konstruerar mötet. Om personalen har              

uppfattningen att barn är tillbakadragna och blyga planeras mötet troligen inte med ett             

uppträdande, där barnen underhåller de äldre. På samma sätt kan en uppfattning om att äldre               

är passiva och inte kan delta aktivt kanske leda till att mötet planeras utifrån tanken att barnen                 

ska uppträda för de äldre istället för att de gör något tillsammans. I det fallet skulle de äldre                  

inte känna sig meningsfulla och delaktiga och gå miste om den fördelen med             

intergenerationella möten (Morita & Kobayashi 2013). Om personalen har en bild av hur ett              

lyckat möte ser ut och försöker uppnå det mötet finns det förväntningar på de som deltar.                

Personalens förväntningar rör dels hur deltagarna ska vara och dels hur de ska spela sina roller                

under mötet. Förväntningarna kan sägas representera personalens uppfattning om den ideale           

deltagaren från respektive grupp och den ideala rollen för respektive deltagare. 

Personalens uppfattningar om hur de äldre, barnen och personalen själva har möjlighet och             

bör spela sin roll påverkar hur mötet konstrueras och vad målet med mötet ska vara genom att                 

de ansvarar för planering och utförandet. På grund av detta är det intressant att undersöka vad                

personalens uppfattningar är, både om rollerna som deltagarna faktiskt innehar under mötena            

personalen ordnat, men även om den ideala rollen för respektive deltagare.  

 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur äldre- och förskolepersonal som             

deltagit i intergenerationella möten uppfattar deltagarnas olika roller under dessa möten.           

Deltagarna begränsas till äldre bosatta på äldreboende, förskolebarn och personal från           

äldreboende och förskola. Mötena undersöks från olika perspektiv, äldrepersonalens         

respektive förskolepersonalens perspektiv, med en jämförelse däremellan. Följande        

frågeställningar driver arbetet i uppsatsen:  

● Hur uppfattar personalen äldres respektive barns roller under intergenerationella         

möten? Vilka förväntningar och ideal uppfattar personalen i relation till dessa roller?  
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● Hur uppfattar personalen sin egen och den andra personalgruppens roller under           

intergenerationella möten? Vilka förväntningar och ideal uppfattar personalen i         

relation till dessa roller? 

För att förtydliga skillnaden mellan förskolepersonal och personal på äldreboenden benämner           

vi den senare gruppen äldrepersonal. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om tidigare forskning gällande intergenerationella möten för            

att placera studien i ett vetenskapligt sammanhang. Därefter presenteras den teoretiska           

bakgrunden som i huvudsak baseras på Goffmans dramaturgiska perspektiv samt en           

redogörelse för de begrepp som använts i analysen av insamlat material: roll och inramning. I               

uppsatsens efterföljande metodkapitel ges förståelse för studiens tillvägagångssätt, från den          

kvalitativa forskningsansatsen med inspiration av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv till de          

semistrukturerade intervjuerna och den tematiska analysen. I kapitlet diskuteras även studiens           

begränsningar, tillförlitlighet och giltighet, samt etiska överväganden. Efterföljande kapitel är          

en redogörelse av studiens resultat med påföljande kapitel innehållandes analys av resultatet.            

Slutligen följer ett avslutande kapitel innehållandes summering med slutsats och diskussion           

om resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod, samt en avslutande kommentar              

rörande framtida forskning och praktik. 

 

2. Tidigare forskning 

I avsnittet nedan beskriver vi forskningsläget kring intergenerationella möten och hur vi gått             

tillväga vid urvalet av tidigare forskning. Detta följs av ett avsnitt där valda artiklar              

presenteras, och slutligen ett avsnitt där vi sammanfattar och drar slutsatser utifrån den             

tidigare forskningen. 

Det har gjorts en del internationella studier gällande möten mellan äldre och barn på              

äldreboenden respektive förskolor, främst från nittiotalet och framåt. Forskningen som finns           

är dock ur ett utvärderande perspektiv där forskarna undersökt hur intergenerationella           
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program fungerar och vad fördelarna är. Den mesta forskningen på ämnet som vi funnit              

härstammar från USA. 9 av 15 artiklar som tas upp i det här kapitlet är forskning från just                  

USA. Resterande är från Kanada, Italien, Japan, Israel (delvis med forskare från USA), och              

olika länder i Europa (ej Norden) sammanställda i en artikel. Forskningen som finns är heller               

inte ur personalens perspektiv. Forskningen har dessutom inte undersökt roller, till skillnad            

från vår studie som genom intervjuer undersöker personalens uppfattningar om den roll            

personalen, de äldre och barnen spelar under ett intergenerationellt möte. På grund av bristen              

på rollperspektiv i forskningen om intergenerationella program har vi valt att använda oss av              

den forskning som som haft utvärderingssyfte istället, och då framförallt den implicita            

beskrivningen av aktörernas roller under mötet. Trots att syftet i dessa studier är utvärdering              

kan det även utläsas vilka roller aktörerna spelar under mötet. Detta är relevant för vår studie                

av personalens uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten. 

I den internationella forskningen kallas det intergenerationella samarbetet mellan institutioner          

för äldre och barn för intergenerational programs varför vi i benämningen av dessa kommer              

använda termen intergenerationella program. 

 

2.1 Urvalet - forskning om intergenerationella program 

För att finna den tidigare forskningen har vi använt oss av databaserna ProQuest och Uppsala               

Universitetsbiblioteks artikelsök DISA. Vi använde i sökprocessen flertalet sökord i olika           

kombinationer som: “children”, “nursing home”, “intergenerational”, “intergenerational       

programs”, “elderly”, “preschool”, “role”, “stereotypes” och “older adults”. I alla sökningar           

har vi valt att endast visa artiklar som är peer reviewed. På de resultat som kommit upp vid                  

dessa sökningar har vi sedan gått igenom först titlarna och sedan abstract uppifrån och ned i                

sökresultaten för att finna de artiklar som har relevans för denna studie. Återkommande             

exempel på irrelevanta sökresultat är forskning som fokuserat på mor- och farföräldrars            

relation till barnbarn och hur länders olika kultur påverkar äldres funktion i familjer.             

Forskning som berört detta har varit övervägande i nästan alla sökresultat som skett oavsett              

försök att avgränsa sökningarna. “Intergenerational programs” har visat sig vara ett           

nyckelbegrepp i sökprocessen för att få fram forskning om den typ av intergenerationella             

möten vi studerat som rör samarbeten mellan äldreboenden och förskolor. Då vi inte lyckats              

finna forskning om personalens uppfattningar om roller under de intergenerationella mötena           
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har vi letat efter artiklar som handlar om intergenerationella möten ur ett utvärderande             

perspektiv. Detta på grund av att de beskriver mötet på ett liknande sätt som personalen gjort i                 

intervjuerna i denna studie. De program som studerats i de artiklar vi valt har många gånger                

haft syftet att bekämpa stereotyper hos de deltagande barnen gentemot äldre. Med anledning             

av att några ur personalen i våra intervjuer uttryckt att detta är ett delsyfte med deras                

samarbete har vi valt ut flertalet sådana artiklar. 

 

2.2 Aktörernas roller i det intergenerationella mötet 

Morita & Kobayashi (2013) har gjort en studie där de undersökt huruvida äldre får mest ut av                 

att förskolebarn uppträder för dem eller att barnen är socialt aktiva med dem genom spel och                

liknande. I studien har de kommit fram till att det intergenerationella mötet där äldre är aktiva                

ger större glädje än när de är passiv publik. Detta har de mätt fram genom att studera                 

ansiktsuttryck och då framförallt hur mycket den äldre ler. Morita och Kobayashi kommer till              

slutsatsen att de äldre får ut mer glädje av det sociala intergenerationella mötet därför att deras                

roll där blir bredare och innehåller större mångfald av rollaspekter, till skillnad mot om de               

endast är publik när barnen uppträder. Det är i artikeln tydligt att barnet i sin roll förväntas                 

agera glädjespridare då det är just mängden glädje de äldre fått som mätts i studien. 

Teater (2016) undersöker i sin artikel ett intergenerationellt program kallat Time after Time             

och försöker få fram vad äldre kan få ut av att delta i sådana. Det hon kom fram till är att de                      

äldre fick förbättrat självförtroende, blev mer avslappnade, fick ökat psykiskt välmående och            

de upplevde även att de fick en aktivare fritid med mer sociala kontakter. Dessutom kände de                

äldre sig viktiga, behövda och respekterade vilket gjorde att de kände sig värdefulla.             

Fördelarna för barnen ges ingen uppmärksamhet i den här studien vilket skulle kunna tolkas              

som att det i förskolebarnens roll endast ingår att skapa glädje för de äldre. I de äldres roll                  

finns en förväntan att agera som mottagande part i mötena och de ska genom mötet uppnå ett                 

förbättrat mående. 

Enligt David Corbin (1998) blir institutionaliserade grupper som känner sig styrda av            

personalen deprimerade och nedgångna, men detta kan motverkas genom att de äldre blir             

tilldelade ett ansvar som exempelvis att ta hand om en växt eller att få välja en aktivitet.                 

Corbin tar upp The Eden Alternative vilket var ett projekt som gick ut på att minska äldres                 
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ohälsa genom intergenerationell kontakt med barn. Detta ledde till att de äldre blev friskare.              

Enligt Corbin är det just att anta rollen som ledare som gör att de äldre får ökat välmående.                  

Barnens roll i Corbins artikel är svårare att utläsa då han lägger stort fokus på nyttan för de                  

äldre. På sätt och vis verkar det som att barnen i projektet The Eden Alternative fick rollen                 

som elever med den underliggande aspekten att agera glädjespridare, och att det var genom att               

vara elever som de indirekt skänkte glädje då de äldre blev glada av att kunna leda dem. 

Viss tidigare forskning om intergenerationella program har haft syftet att undersöka om            

programmen kan minska barns negativa stereotyper om äldre. I många av dessa fall förväntas              

de äldre i sin roll vara tillbakadragna snarare än faktiskt deltagande aktörer. Mötena är              

uppbyggda med tanken att barnen ska få möta och se personer som ser annorlunda ut eller har                 

fysiska åkommor de annars inte möter. Heyman, Gutheil & White-Ryan (2011) är exempel på              

en sådan studie. I denna hade barnen rollen som elever och i de äldres roll ingick att agera                  

som representanter för åldersgruppen. De kom fram till att deltagande barn fick positivare syn              

på äldre och såg dem som friskare. Författarna spekulerar om att detta kan bero på att barnen                 

vid mötet med äldre fokuserar på deras styrkor istället för svagheter. 

Galbraith m fl (2015) har gjort en sammanställning av studier gjorda på intergenerationella             

program för att se hur sådana kan hjälpa äldre med demens. De har tagit upp flera olika                 

program, inte enbart stereotypbekämpande. Syftet kunde bland annat vara att barnen fick            

möta och se hur demens yttrar sig, att skapa ett intergenerationellt utbyte mellan äldre och               

barn, eller att äldre lär ut till barnen. Eftersom artikeln tar upp så många olika studier är det                  

svårt att säga endast en aspekt som ingått i de äldre respektive barnens roll under mötet. De                 

äldre har förväntats vara allt från tillbakadragna representanter för äldre i allmänhet till aktiva              

lärare medan barnen varit både aktivt lärande och passivt iakttagande. Slutsatsen är ändå att              

barnen fått en positivare attityd till och förståelse för både äldre och demenssjuka genom              

deltagandet. 

I den tidigare forskningen finns få exempel på intergenerationella program som inte minskat             

negativa stereotyper. Programmet som Chamberlain, Fetterman & Maher (1997) studerat är           

dock ett sådant exempel. De fick fram ett intressant resultat i sin studie som visade att de barn                  

i programmet som umgicks mest med äldre (4 gånger/vecka) hade liknande negativa            

stereotyper som de som aldrig umgicks med äldre, medan de som umgicks med äldre ibland               
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fick mindre negativa stereotyper. När barnen gjorde besök på äldreboendet fick de enligt             

artikeln vanligtvis möta en passiv och stillasittande äldre person. Artikeln beskriver också att             

meningen med mötena är att barnen ska få positivare attityd till äldre och åldrande. I barnens                

roll som förskolebarn ingår att aktivt observera medan de äldre spelar en roll där det ingår att                 

vara tillbakadragen. 

I ett intergenerationellt program har man lagt fokus på att dela minnen från äldre till barn. De                 

äldre delar i grupper under ledning av en psykolog med sig av minnen och erfarenheter till                

barnen med en positivare attityd kring äldre och åldrande som resultat (Gaggioli m fl 2014).               

Detta är ett av få exempel där rollen som förskolebarn förväntats vara passiv och mottagande.               

De äldres roll däremot var inte enbart givare utan syftet var även att dessa skulle dra fördelar                 

genom att förbättras kognitivt genom berättande och delande av minnen med barnen. 

Femia m fl (2008) har undersökt huruvida förskolebarn kan få fördelar av att delta i ett                

intergenerationellt program. I de fall som undersökts har förskolebarn deltagit i aktiviteter            

tillsammans med de äldre som varierat från matlagning till historieberättande. Gemensamt för            

aktiviteterna är att de äldres roll delvis förväntats att agera som en slags mentor för barnen                

och leda dem genom aktiviteten. Rollen som förskolebarn har främst inneburit att agera elev.              

Barnen utvecklades och erhöll fördelar genom ökat socialt och emotionellt välmående, ökad            

empatisk förmåga, större acceptans för äldre och högre förmåga till självkontroll. 

I en annan studie som undersökte hur intergenerationella program påverkar äldres psykiska            

hälsa och välmående ställde de äldre upp som frivilliga i skolor och läste bilderböcker för               

barnen (Murayama m fl 2015). De positiva effekterna var att de äldre upplevde att de kände                

sig meningsfulla och kapabla och programmen verkar kunna fungera hälsofrämjande för äldre            

genom att de minskar risken för social isolering och ensamhet. De äldres roll är här att agera                 

ledare för barnen medan det i förskolebarnens roll finns en förväntan på att sprida glädje. 

Cohen-Mansfield & Jensen (2017) har gjort en utvärderande studie på olika           

intergenerationella program som bedrivs i skolor i Tel Aviv-regionen. Programmen var att            

äldre frivilliga hjälpte till att stötta eleverna eller att eleverna fick umgås med äldre. Eftersom               

denna studie gjordes på olika intergenerationella program innebar det att de äldre och barnens              

roller kunde ha olika aspekter i olika program. Den första typen av program där frivilliga               

äldre stöttade elever lockade främst pensionerade pedagoger. I det fallet ingick i de äldres roll               
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att lära ut, och barnen hade rollen som just elever. I den andra typen kom barnen och umgicks                  

med de äldre. Då var rollerna ombytta och barnen kunde lära de äldre på seniorboenden att                

exempelvis använda en dator. 

Meshel & MCGlynn (2004) har gjort en studie där de försökt se om det intergenerationella               

mötet kan motarbeta stereotyper åldersgrupperna har om den andre. Detta har gjorts genom att              

indela de äldre och barnen i par där de under sex tillfällen behövt samarbeta med varandra och                 

lyssna till varandras intressen och tankar. Intressant med den här studien är att de äldre och                

barnen innehaft precis samma roll. Båda grupperna har haft exakt samma uppgifter och             

tanken har varit att de ska samarbeta för att nå konsensus snarare än att den ena ska leda den                   

andre. Det ledde också till att de hade en större förståelse för varandra efter studiens slut. 

Varför det är viktigt att motverka stereotyperna hos barnen är enligt Holmes (2009) att barn               

som har negativ syn på äldre och åldrande kan bli rädda för sitt eget åldrande och att den                  

negativa synen kan påverka hur de som vuxna tar hand om äldre. I studien Holmes gjort har                 

de äldre fått agera som en sorts rollfigur för barnen i syfte att lära dem och visa dem att alla                    

människor är samma sorts människor trots att de ser annorlunda ut eller är åldrade. I de äldres                 

roll kan därför sägas att det vilar en förväntan att agera representant för äldre medan det i                 

barnens roll finns en aspekt att lära sig och låta sig inspireras av de äldre. 

I det intergenerationella programmet Together Old and Young (TOY) upplevde de ansvariga            

att barnen inte förstod vad ålderdom var och att barnen associerade det med mycket negativt               

som döden, sjukdom, skakande händer, pension, rullstol och glömska (Cortellesi & Kernan            

2016). Författarna menar att det intergenerationella mötet kan få barnen att sluta associera             

åldrande med enbart något negativt genom att de får möta äldre. Om de äldre i sin roll                 

förväntas agera positiv representant för äldre i allmänhet och de möter dessa förväntningar             

kan barnen få en positivare syn på ålderdom. På samma sätt måste barnen i sin roll möta                 

förväntningen att ta till sig av det positiva för att associationen med något negativt kan brytas.  

Dellmann-Jenkins (1997) skriver om den äldrecentrerade modellen som innebär att även äldre            

ska kunna dra nytta av de intergenerationella programmen i ett jämlikt samarbete där flödet av               

positiva effekter inte bara går i en riktning. Dellmann-Jenkins skriver att programmen oftast             

är upplagda främst för att ge fördelar för barn genom att minska stereotyper om äldre. Hon                

menar att de äldre kan dra fler fördelar om de får vara aktivt deltagande i planeringen av                 
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programmets upplägg genom att tillsammans bestämma aktiviteter. Genom att de äldre i sin             

roll tillåts agera aktivt och ledande kan de känna sig delaktiga och uppleva meningsfullhet. 

 

2.3 Sammanfattning och slutsatser av tidigare forskning 

Det finns förvisso en del forskning om intergenerationella möten mellan äldre och barn på              

äldreboende och förskola, men det saknas fokus på roller, och vilka aspekter dessa roller              

inkluderar, som denna studie undersöker. Istället är forskningen inriktad på utvärdering för att             

se huruvida mötena generellt är bra och vilka fördelar som kan dras av dem. De               

intergenerationella mötena mellan äldre och barn är i forskningen oftast i form av ett              

intergenerationellt program, vilket är ett samarbete mellan äldreomsorg och barnomsorg. 

I den tidigare forskningen har några särskilda teman rörande de äldres och barnens roller              

framträtt: först och främst är programmen oftast inledda för att bekämpa stereotyper av äldre              

och åldrande hos barn. Därför förväntas de äldres roll oftast vara tillbakadragen och främst gå               

ut på att finnas till för barnen att se och studera. Även barnens roll får då en särskild aspekt                   

som elev i den meningen att de deltar i mötet för att lära sig. De äldres roll har dock även                    

ganska ofta aspekten av att vara ledare eller rentav lärare eftersom de anses inneha kunskap               

och visdom som kan delas med barnen. En vanlig aspekt av barnens roll är att de ses som                  

glädjespridare eller en sorts lyckopiller vars syfte är att skänka glädje och liva upp de äldre. I                 

de fall barnen agerar som glädjespridare är det inte ovanligt att det i de äldres roll ingår att                  

vara mer passiv och mottagande under det intergenerationella mötet. 

Trots att det har gjorts forskning om intergenerationella möten i allmänhet saknas det             

perspektivet den här uppsatsen har då vårt syfte är att undersöka vad personal på              

samarbetande äldreboenden och förskolor i Sverige har för uppfattningar om aktörernas roller            

under intergenerationella möten. Det saknas svensk forskning på området och det närmaste vi             

kunnat finna är en studie kring ett projekt i Stockholm där frivilliga män över femtio år                

deltagit i skolor som en slags stöttande mentor till eleverna (Boström 2009). Dessutom är den               

forskning som finns om intergenerationella möten inte ur personalens perspektiv och           

framförallt lyser personalen med sin frånvaro i den tidigare forskningen. Det är oklart vad de               

gör under mötet och vad som ingår i den roll de själva innehar. Den här uppsatsen kan därför                  

sägas verka på ett relativt outforskat område både ur svenskt och internationellt perspektiv. 
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3. Teori 

Studiens teoretiska ansats hämtar begrepp framför allt från Goffmans (1959/2014)          

dramaturgiska perspektiv. I detta kapitel redogörs först kort för den teoretiska ansatsen            

kopplad till tidigare forskning, därefter beskrivs grunddragen i det dramaturgiska          

perspektivet. Vidare presenteras relevanta begrepp som används för att analysera personalens           

uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten. Dessa begrepp utgörs          

framför allt av roll men även inramning. Begreppen bidrar till att i analysen relatera              

personalens uppfattningar om de konkreta roller aktörerna innehar i mötessituationen till           

uppfattningar om förväntningar och ideal kring rollen. 

Goffmans arbete är välkänt men förefaller inte tidigare ha använts för en jämförande studie av               

äldre- och förskolepersonals uppfattningar om roller under intergenerationella möten. Vad          

gäller intergenerationella möten har den internationella forskningen snarare handlat om          

utvärdering av intergenerationella program (se kapitlet om tidigare forskning) och teoretiska           

resonemang har många gånger utelämnats. Studien verkar således inom ett område där det             

teoretiska perspektivet trots att det är så pass välkänt inte förefaller ha använts tidigare. Nedan               

presenteras den teoretiska utgångspunkten kortfattat. 

 

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

I detta avsnitt tas Goffmans dramaturgiska perspektiv upp, dessutom något om institutionens            

betydelse för rollspelande och hur detta kan användas i relation till intergenerationella möten.  

I Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik talar Goffman (1959/2014) om att               

vi ständigt spelar olika roller och han använder sig av en vokabulär från teaterns värld för att                 

synliggöra mänskligt samspel. Ett flertal dramaturgiska principer lyfts fram varav några           

kommer att användas som analytiska begrepp (se avsnitt 3.2) i denna studie. I boken              

presenteras en modell som kan användas för att undersöka hur personer presenterar sig själva              

och sin aktivitet inför andra i vardagliga situationer såsom till exempel arbete. Goffman talar              

om att människor gör framträdanden inför varandra. Med framträdande menas “den samlade            
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aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt                  

påverka någon av de andra deltagarna” (Goffman 1959/2014:23). Goffman menar vidare att            

individer försöker kontrollera det intryck de förmedlar om sig själva i de roller som spelas i                

samband med framträdanden. Ett smidigt flöde i sociala situationer bygger på att de andra              

deltagarna i sin tur accepterar det som andra försöker förmedla angående sin identitet, det vill               

säga accepterar rollen. Det är just dessa roller som är intressanta att fånga upp i det empiriska                 

materialet. Goffmans dramaturgiska perspektiv används traditionellt för observationsstudier,        

det är sedan observatören som beskriver och tolkar vad som skett under framträdandet.             

Genom att göra en intervjustudie kan istället informanterna själva berätta om hur just de              

upplever och uppfattar rollerna under framträdanden. Andra aspekter än de som skulle komma             

fram vid en observationsstudie rörande roller kan då fångas upp, till exempel personalens             

egna uppfattningar om hur roller accepteras, förkastas eller kontrolleras för att förmedla det             

önskade intrycket av sig själva och andra.  

Det är också intressant att notera att äldreboendet, till skillnad från förskoleverksamheten, i             

vissa delar kan relateras till Goffmans tankar om den totala institutionens påverkan på             

individen och interaktionen med andra. Goffman (1961/2014:13ff) beskriver totala         

institutioner som sociala arrangemang med någon form av barriär, ofta fysisk, som begränsar             

socialt umgänge med världen utanför och hindrar de boende att lämna platsen. De intagna              

sover, roar sig eller arbetar på samma ställe tillsammans med människor i samma situation              

och de dagliga göromålen är planerade för att uppfylla institutionens officiella målsättningar.            

Enligt Goffman (1961/1997) blir den sociala interaktionen i en sådan miljö speciell. De som              

vistas på institutionen förminskas genom att de ifråntas sådant som normalt utgör deras             

identitet. Det handlar om i vilken grad det går bevara sitt eget jag inom institutionens väggar                

och hur den process går till som förändrar en människas vanliga roll till den intagnes. Idag                

kan sägas att äldreboenden förefaller aktivt arbeta mot denna form av avidentifiering och             

rollöverflyttning samtidigt som institutionalisering kan tänkas vara svår att komma ifrån.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det dramaturgiska perspektivet hämtar sina begrepp från           

teaterns värld och att rollerna påverkas av den institution de intagna befinner sig i. Detta               

innebär att mötena kan ses som en föreställning med framträdanden av aktörer från två skilda               

verksamheter, äldrepersonal och äldre samt förskolepersonal och barn. Mötet har en tydlig            

handling med början, mitten och slut. Den fysiska plats, eller scenen, där mötena äger rum               
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kan avgränsas till exempelvis äldreboendet eller förskolan. Aktörerna kan spela sina roller så             

att de går i linje med eller utmanar förväntade och ideala bilder av hur ett möte ska vara och                   

hur aktörerna bör bete sig. Mötena sker också i ett sammanhang som gör dem meningsfulla               

och begripliga för aktörerna. Perspektivet bidrar till en tydlig avgränsning eller plattform till             

den sociala praktik, det vill säga intergenerationella möten, som undersöks. Det ger en arena              

för interaktion och utrymme för analys av aktörernas roller. Med begrepp lånade från detta              

perspektiv kan personalens uppfattningar om aktörernas roller i mötessituationen tydligare          

synliggöras. 

 

3.2 Begrepp 

Detta avsnitt tar upp relevanta begrepp från Goffmans teoribildning, det vill säga roll och              

inramning , och hur de kan relateras till personalens uppfattningar om just aktörernas roller             1

under intergenerationella möten och utgöra analytiska verktyg i studiens resultatdel.          

Dessutom resonerar vi kring förväntningar och ideal vad gäller roller. 

Först något kort om inramning - med inramning, eller framing, avses principer som styr              

innebörden av en viss social praktik (Goffman 1974/1997:157), det vill säga en social             

inramning som innebär till exempel att en aktivitet kan inramas som hobby eller arbete och               

därmed få en specifik mening för aktörerna. I denna studie används begreppet för att ge en                

ram till de framträdanden som spelas upp i samband med intergenerationella möten. Det             

betyder att inramningen för båda personalgrupperna är yrkesmässig. Äldrepersonalen arbetar i           

en vårdande omsorgsverksamhet och förskolepersonalen i en pedagogisk omsorgsverksamhet.         

Verksamhetens art har, som visas i resultatdelen, betydelse för hur de olika personalgrupperna             

uppfattar aktörernas roller i mötessituationen. 

Vad gäller roller talar Goffman (1959/2014:23) om en roll som “det redan i förväg fastställda               

handlingsmönster som rullas upp under ett framträdande och som kan läggas fram eller spelas              

upp också vid andra tillfällen kan kallas för en roll eller en rutin”. Goffman definierar även en                 

roll som “the basic unit of socialization. It is through roles that tasks in society are allocated                 

and arrangements made to enforce their performance” (Goffman 1961:87). Dessa citat säger            

oss dels att en roll är något som görs, eller ageras, och att det sker i ett socialt sammanhang.                   

1 Begreppet inramning diskuteras framför allt i Goffmans bok Frame Analysis, i Jaget och maskerna talas om                 
ramen som en fysisk plats mer än den sociala inramning som avses här.  
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Den som spelar rollen behöver se till att det görs trovärdigt både för sig själv och för att                  

publiken ska uppfatta rollen på rätt sätt (Goffman 1959/2014:25). Vidare kan rollinnehavaren            

gå in i sin roll mer eller mindre helhjärtat, “embracement”. Goffman menar att detta kan bli                

särskilt tydligt i yrken, eller roller, där rollinnehavaren dirigerar andra personer med gester             

(Goffman 1961:106f). Ibland håller rollinnehavaren en distans till sin roll, rolldistans, som            

kan definieras som “effectively” expressed pointed separateness between the individual and           

his putative role” (Goffman 1961:108). I denna studie används begreppet för att synliggöra             

personalens uppfattningar om roller, fastställda handlingsmönster, hos barn, äldre och sig           

själva under intergenerationella möten. Med personalens uppfattning om dessa aktörers roller           

avses till exempel vilken roll personalen uppfattar att aktören har (exempelvis uppfattas de             

äldre som vårdtagare), om personalen uppfattar att aktören tar distans till rollen eller beskriver              

att aktörerna går de in i den mer helhjärtat (exempelvis drar sig undan arenan för mötet och                 

inte “spelar med”) och hur personalen beskriver att aktörerna gör för att rollen ska uppfattas               

som så trovärdig som möjligt (exempelvis använder rekvisita som förstärker intrycket som            

ska förmedlas). Vad gäller barn och rollbegreppet menar vi att det finns en koppling till               

socialisation då barnen i samband med de intergenerationella mötena socialiseras in i den roll              

de förväntas spela. 

I resultatdelen relateras just personalens uppfattningar om aktörernas konkreta roller till           

personalens förväntningar och ideal kring rollerna. Vad gäller förväntningar på rollen menar            

Goffman (1959/2014:28, 33) att en fasad, den del av framträdandet som syns utåt, kan bli               

institutionaliserad och därmed ge upphov till abstrakta och stereotypiserade förväntningar på           

hur rollen ska spelas. Förväntningar kan även sägas hänga ihop med ideal kring äldre, barn               

och personal som sammantaget mynnar ut i föreställningar om hur ett möte ska vara för att                

anses som bra och lyckat. Ideal kan bidra till att skapa förväntningar på hur rollerna bör spelas                 

och fungera som en mall för konstruktionen av ett lyckat möte. Även Goffman             

(1961/2014:39ff) talar om ideal men då i termer av idealisering. Med detta menas att              

aktörerna i ett framträdande gärna ger en idealiserad version av en viss situation som stämmer               

överens med officiella värden i samhället. Detta kan visas upp, eller för syftet i denna uppsats                

- berättas om, med hjälp av till exempel statussymboler och annat som ger social status. I                

förlängningen kan den idealiserade rollen ge möjlighet till social rörlighet uppåt, eller            

åtminstone förbättrad status i gruppen.  
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Vad gäller barn och ideal konstaterar Börjesson och Palmblad (2003:19ff) i sin studie av vad               

som då benämndes “problembarn” att normalitet allt mer länkas till socialitet. En normal             

individ ska ha en viss social kapacitet och inte minst belyser det ökade fokuset på social                

kompetens denna utveckling. För barnet handlar det om att bete sig på ett sånt sätt som vuxna                 

runt omkring anser önskvärt. Det ideala barnet konstrueras således utifrån vuxnas           

uppfattningar om hur ett barn ska vara - inte för mycket och inte för lite utan balans ska råda                   

mellan till exempel att vara utåtagerande och inåtvänd. Börjesson och Palmblad menar vidare             

att människor överlag fixerar varandra i roller och att detta utgör en förutsättning för              

konformitet. Dessutom säger de att “verksamheter ... bildar basen för ett professionellt            

konstruktionsarbete där idealen, liksom dess motsatser, tar form” (Börjesson och Palmblad           

2003:21). Detta är essentiellt för vår uppsats där äldreboenden och förskolor kan sägas utgöra              

basen för den professionella konstruktionen av idealbilder av äldre och barn. Bland            

pedagogerna skapas till exempel idealbilden av det socialt kompetenta barnet. Vad gäller            

äldre framstår till exempel ett aktivt åldrande som ett ideal (Sjölund 2012:22, 164f), något              

som kan relateras till yrkesrollen som aktivitetsansvarig på ett äldreboende. Enligt Tornstam            

(2010:146ff) saknar åldringsrollen ett tydligt ideal. Tornstam skriver att de ideal som            

förknippas med äldre - att de bör hålla sig aktiva, vara intresserade av barn och undvika                

skilsmässa - är ideal som riktas mot alla vuxna. För personalen skulle en omsorgsrelation              

kunna styras av ett filantropiskt ideal där omsorgen kan ses som en gåva från omsorgsgivare               

till omsorgstagare. Omsorgstagaren bör då svara med vänlig tacksamhet och besvärliga           

klienter riskerar minskat stöd (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:167f). 

Svårigheter med begreppen som presenterats ovan kan till exempel vara att genom att             

förutsätta att det finns konkreta och ideala roller kanske det kan vara lätt att övertolka               

uttalanden och händelser som personalen beskriver. Viktiga nyanser i informanternas          

intervjusvar kan därmed gå förlorade. För att motverka detta så långt som möjligt är en               

reflexiv hållning i analysen av vikt. 

 

3.3 Sammanfattning och slutsatser av teorival 

Efter sökningar på tidigare forskning rörande intergenerationella möten kan konstateras att det            

inte finns forskning som har använt Goffmans dramaturgiska perspektiv i relation till            
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personalens uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten. I denna          

uppsats används det dramaturgiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt för att fånga upp            

dessa uppfattningar. Utöver det dramaturgiska perspektivet används även Goffmans idéer om           

totala institutioners påverkan på individen i analysen. Det dramaturgiska perspektivet bidrar           

till att avgränsa den sociala praktik, det vill säga intergenerationella möten, som undersöks             

och ger en arena för analys av aktörernas roller. För att kunna nyttja det dramaturgiska               

perspektivet praktiskt i analysen används i huvudsak begreppet roll men även inramning. Vad             

gäller inramning bidrar begreppet till att placera aktörernas roller i ett större socialt             

sammanhang. Vad gäller roll avses de fasta rutiner eller fasta handlingsmönster som            

personalen uppfattar att aktörerna går in i. Begreppen gör det möjligt att i analysen relatera               

personalens uppfattningar om de konkreta roller som aktörerna spelar till uppfattningar om de             

förväntningar och ideal kring rollen som personalen ger uttryck för i intervjuerna. 

Begreppen anpassas i analysen för att passa denna studies frågeställningar och           

datainsamlingsmetod intervjuer istället för de traditionella observationsstudierna. Till exempel         

studeras det som personalen uttrycker i intervjuerna snarare än vad aktörerna faktiskt gör i              

mötessituationen vilket skulle ha studerats vid en observation. Det är av vikt att poängtera att               

det är just personalens beskrivningar som är centrala. Det teoretiska perspektivet är ett             

hjälpmedel i förståelsen av det personalen berättar i samtalen. För att nå personalens             

uppfattningar om aktörernas roller har kvalitativa intervjuer genomförts. Nedan följer ett           

kapitel med en redogörelse för vald metod. 

 

4. Metod 

Kapitlet innehåller en beskrivning av den här intervjustudiens metodval. Inledningsvis          

redogörs för forskningsansatsen som är kvalitativ och konstruktivistisk. Vidare redogörs för           

valet av datainsamlingsmetoden intervjuer och hur urvalet gått till. Därefter följer en kort             

beskrivning av den tematiska analysmetod som användes för att analysera insamlat material. I             

slutet av kapitlet resonerar vi kring begränsningar, tillförlitlighet och giltighet samt vilka            

etiska överväganden som gjorts i relation till studiens utförande och analys. 
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4.1 Forskningsansats 

Studien är grundad i en kvalitativ forskningsansats. En sådan ansats innebär bland annat att              

svaret på forskningsfrågan söks i ett personcentrerat inifrånperspektiv, med ett kontextuellt           

synsätt där helheten snarare än delarna undersöks samt med ett visst mått av djup för att                

kunna nå fram till intressanta spår i det material som samlats in (Padgett 2008:2). Detta gör                

det möjligt att komma fram till en fördjupad bild av personalens uppfattningar om rollerna              

under intergenerationella möten. Vidare är studien inspirerad av ett socialkonstruktivistiskt          

perspektiv. Med ett sådant perspektiv ses verkligheten som socialt konstruerad, skapad här            

och nu lokalt av dem som är en del av den. Ontologin, uppfattningen om hur världen är                 

beskaffad, är således subjektiv, situationsbaserad och kontextuell. Epistemologiskt ses         

kunskapsproduktion som något som människor aktivt skapar i interaktion med andra (Howell            

2013:88ff). På så sätt kan personalens uppfattningar om roller vid intergenerationella möten            

ses som konstruerade av dem själva utifrån den kontext de befinner sig i. Personalen ses som                

aktörer och sociala skeenden ses som en process och inte något statiskt. I förlängningen              

innebär den konstruktivistiska kunskapssynen att även den person som utför en studie, till             

exempel genom att göra intervjuer, är medskapare av den kunskap som presenteras i studiens              

resultat. Vad gäller denna uppsats medför det att kunskapen om personalens uppfattningar om             

aktörernas roller under intergenerationella möten bland annat skapades av intervjuare och           

informant under själva intervjutillfället. Det ger möjlighet att med en reflexiv hållning och             

lyhördhet inför individens berättelser om intergenerationella möten fånga upp centrala teman           

gällande personalens uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten. 

 

4.2 Material 

Nedan beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in material till den här studien. Det beskriver                 

både tillvägagångssätt och urvalsprocess samt våra reflektioner kring de val vi gjort. Data har              

samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats. Materialet från           

intervjuerna har sedan kodats efter teman och analyserats genom tematisk innehållsanalys.           

Genom denna form av tillvägagångssätt har vi gjort bedömningen att vi kan få så nyanserade               

svar som möjligt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i först en              

del om datainsamlingen och sedan en del om urvalet. 
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4.2.1 Datainsamling och urval 

För att samla in data har vi använt oss av 10 semistrukturerade intervjuer som spelats in och                 

transkriberats. Datainsamlingsmetoden intervjuer är den vi funnit mest lämpad att använda för            

att få fram material som kan besvara våra frågeställningar. Intervjuformen ger möjlighet att             

kunna se utifrån informanternas perspektiv och få förståelse för deras uppfattning av världen,             

samt fånga den underliggande andemeningen i det de berättar (Kvale & Brinkmann 2014:17).             

Detta har varit viktigt för oss då studien ämnat undersöka hur äldre- respektive             

förskolepersonalens individuella och subjektiva syn på roller under intergenerationella möten.          

Observationer är det som traditionellt förknippas med Goffmans teori, men det hade blivit             

svårt att fånga upp personalens uppfattningar genom att enbart observera möten. Av den             

anledningen har vi valt intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i alla fall utom ett där intervjun            

genomfördes i den samarbetande verksamhetens lokaler i anslutning till ett möte           

verksamheterna emellan. Längden på intervjuerna varierade mellan 30-55 minuter.         

Intervjuerna hölls individuellt med en informant åt gången från respektive omsorgsinstitution.           

Anledningen till att informanterna intervjuats individuellt är för att de inte ska bli guidade av               

varandra till en samstämmighet och för att de ska kunna yttra sig fritt utifrån sitt eget unika                 

perspektiv. Genom att hålla individuella intervjuer har deltagarna dessutom givits möjlighet           

att uttrycka sig utan oro för att kollegorna ska få reda på vad de delger. Vid en av intervjuerna                   

var en praktikant med i rummet under intervjun. Praktikanten deltog i samtalet, men dennes              

svar har ej tagits med i resultatet. Eventuellt kan praktikantens närvaro ha påverkat             

informantens svar dels genom att praktikanten hade inflytande över vart diskussionen ledde            

och dels genom att informanten eventuellt inte ville tala om vissa saker inför praktikanten. 

Till intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) med vissa förbestämda frågor för att              

upprätthålla en viss struktur. Frågorna i intervjuguiden är uppdelade i huvudfrågor med            

möjliga underfrågor ifall informanten inte berört ämnet vid den friare huvudfrågan. Utöver de             

förbestämda frågorna fanns möjlighet att ställa följdfrågor för att följa upp det informanterna             

berättade. Frågorna är inspirerade av Goffmans rollteori och kopplade till frågeställningarna           

och syftet i uppsatsen; att undersöka förskole- och äldrepersonals uppfattningar om aktörernas            

19 



 

roller i intergenerationella möten. Vi har strävat efter en öppenhet i intervjuerna genom att              

välja den semistrukturerade intervjuformen där vi kunnat ha förutbestämda frågor men även            

uppmuntrat informanterna att själva ta upp saker de anser viktiga.  2

Vad gäller urval har vi till vår studie har valt att intervjua personal från äldreboenden och                

förskolor som har arbetat med intergenerationella samarbeten. För att finna samarbeten           

mellan äldreboenden och förskolor har vi sökt efter nyhetsartiklar på internet om sådana             

samarbeten. Utifrån dessa sökresultat sorterades de samarbeten som var på väldigt långt            

avstånd bort på grund av praktiska skäl och då de närliggande samarbetena bedömdes vara              

tillräckligt representativa för att samla material. Vi tog därefter kontakt med de återstående             

äldreboendena och förskolorna genom enhetscheferna/skolcheferna. På de äldreboenden och         

förskolor som var intresserade av att delta gav cheferna sedan sin tillåtelse och namn på               

personer som lämpligen kunde intervjuas. Att chefer varit med i urvalsprocessen kan ha             

påverkat studiens resultat då de har kunnat fråga personal med för verksamheten lämpliga             

åsikter att delta. Eftersom vi kontaktar personalen i yrket på arbetstid uppfattar vi det som att                

det ändå bör sanktioneras av deras chef. Att gå via cheferna har också gjort det möjligt för                 

dem att säga nej till förfrågan om att delta ifall samarbetet inte fungerar som de önskar. Det                 

finns på grund av detta en möjlighet att vårt urval består av endast lyckade samarbeten. Den                

personal vi intervjuat har generellt varit mycket positiva till samarbetet, haft engagemang för             

att genomföra det och haft stöd från kollegor och även uppifrån inom organisationen. 

Totalt valdes fyra samarbeten ut där två personer från tre respektive äldreboenden            

intervjuades och en person från vardera förskola. Vi har strävat efter att få en fördelning av                

hälften äldrepersonal och hälften förskolepersonal. I de samarbeten vi funnit har det varit             

vanligt att det på äldreboendet finns flera ansvariga för mötena medan det på förskolorna              

oftast endast är en ansvarig. Detta har gjort att vi fått fler informanter från äldreboenden än                

förskolor och valt att komplettera med en informant från en förskola i ett fjärde samarbete.               

Eftersom den här studien är ute efter förskole- och äldrepersonals uppfattningar om roller             

under intergenerationella möten generellt snarare än ett specifikt möte har vi bedömt att det är               

möjligt att ha med förskolepersonalen från det fjärde samarbetet trots att vi inte har någon               

informant från äldreboendet. Av informanterna som valdes ut var en övervägande del kvinnor,             

2 En kontakt bad om att få se frågorna innan intervjun men fick endast några övergripande ämnen eftersom vi                   
ville få fram spontana tankar som deras svar.  
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åldersmässigt spridda från unga till närmare pensionsåldern. Könsskillnaderna speglar hur          

personalsammansättningen ser ut generellt på äldreboenden och förskolor. Könsskillnader i ett           

jämförande syfte ligger dock inte inom denna uppsats fokusområde. Informanterna från           

förskolan var förskollärare, lärare för yngre åldrar och barnskötare medan informanterna från            

äldreboendena var uppdelade på två chefer som deltagit i mötena och fyra undersköterskor             

med ansvar för aktiviteter på boendet. 

De fyra samarbetena hade varat från ett nyligen påbörjat samarbete som ägt rum vid ett               

tillfälle till ett samarbete som ägt rum i varierande grad i ungefär tio år. Informanterna hade                

själva varit med i samarbetet i varierande tidslängd, bland annat beroende på hur länge de               

varit på arbetsplatsen och hur länge samarbetet ägt rum. Ett urvalskriterium på informanterna             

var att de skulle ha deltagit vid minst ett mötestillfälle. Fyra av informanterna hade deltagit i                

ett möte, men i dessa fall var fler möten inplanerade och personalen var involverade i               

planeringen. Resterande sex informanter hade flerårig erfarenhet av samarbete mellan          

förskola och äldreboende. I samtliga fall har det hela tiden varit samma förskola och              

äldreboende som samarbetat även om personalen bytts ut. 

 

4.3 Tematisk analys  

I följande avsnitt redogörs för den tematiska analys som använts vid analyserna av             

intervjuerna. En tematisk analys innebär att betydelsefulla teman i insamlat material           

identifieras genom ett metodiskt tillvägagångssätt (Braun & Clarke 2006). Ett tema kan            

definieras som något som “captures something important about the data in relation to the              

research question, and represents some level of patterned response or meaning within the data              

set” (ibid 2006:82). Det avgörande är huruvida temat fångar något centralt i relation till              

forskningsfrågan oavsett hur frekvent underlaget för temat förekommer i materialet. Genom           

att identifiera relevanta teman i intervjuerna kan personalens uppfattningar om aktörernas           

roller vid intergenerationella möten urskiljas. Särskild fokus har därför legat på att lyssna in              

personalens beskrivningar av de roller som spelas, både vad gäller uppfattningar om den             

konkreta rollen men även förväntningar och ideal kring rollen. I analysen har det varit viktigt               

att fokusera på det som sägs och inte händelserna i sig, detta eftersom det är en intervjustudie. 
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Braun & Clarke (2006) beskriver en tematisk analys i sex steg och i arbetet med att analysera                 

intervjuerna har vi följt dessa steg. De sex stegen går från att närma sig insamlat datamaterial                

på ett mer övergripande plan till att definiera särskilt utvalda teman. Nedan beskrivs kort              

dessa steg samt hur vi arbetat i praktiken med varje steg.  

I det första steget lär man känna materialet lite närmare. Under detta steg lyssnades de               

inspelade intervjuerna igenom och transkriberades grovt, till exempel utelämnades noteringar          

om pauser och små ljud som harklingar. Parallellt med transkriptionerna noterades och            

markerades sådant som föreföll särskilt intressant, till exempel hur positivt personalen           

upplever mötena.  

I det andra steget startar kodningen av det transkriberade materialet. En kod identifierar ett              

karaktärsdrag i materialet som kan anses särskilt intressant (Braun & Clarke 2006:88).            

Kodningen av de transkriberade intervjuerna var datastyrd och tog avstamp i vad            

informanterna hade uttryckt i intervjuerna. Exempel på koder som växte fram var “passiva             

äldre” och “spontana barn”.  

Under det tredje steget börjar sorteringen av koder i olika teman, både mer övergripande              

teman och underteman. I det här steget gick vi igenom koderna för att få syn på viktiga                 

uttalanden som kunde utgöra grunden till ett tema. Specifika teman som “barnen som             

glädjespridare” började utkristalliseras.  

I steg fyra revideras speciellt utvalda teman. Under denna fas sorterades vissa teman bort och               

andra visade sig ha större betydelse såsom temat “personalen som länkar”.  

Den femte fasen går ut på att definiera och namnge de utvalda temana vilket innebar arbete                

med att definiera varje temas kärnpunkt. Dessa teman presenteras närmare i resultatdelen.  

Slutligen i den sjätte fasen skrivs rapporten och citat från transkriberingen väljs ut som              

representerar relevanta teman. De citat som valts har i vissa fall justerats något för att passa                

skriftspråket i uppsatsen, till exempel har hummanden och liknande tagits bort, men utan att              

påverka innebörden i citatet. 

Vi har sett analysstegen som en reflexiv, iterativ process där det har varit nödvändigt att               

analysera materialet i flera varv, gå tillbaka till olika texter, både transkriberat material och              

22 



 

teoretiska texter och samtidigt reflektera över hur vi som utför studien förhåller oss och              

påverkar dess resultat. Eftersom kodning och tematisering har varit datastyrd och inte            

teoristyrd har det teoretiska dramaturgiska perspektivet som använts relaterats till resultatet           

mot slutet av analysprocessen. Däremot har vi redan från början varit särskilt intresserade av              

att söka efter uttalanden som säger något om personalens uppfattningar om aktörernas roller.             

Detta har inte hindrat att även andra resultat av särskild betydelse redovisas.  

Den tematiska analysen är relevant eftersom den ger möjlighet att genom ett metodiskt             

tillvägagångssätt i sex steg fånga särskilt centrala teman i det informanterna ger uttryck för i               

intervjuerna gällande uppfattningar om aktörernas roller under intergenerationella möten. 

 

4.4 Begränsningar, tillförlitlighet och giltighet 

Studien baseras på fyra olika samarbeten mellan äldreboenden och förskolor. Vid ett av de              

fyra samarbetena har vi bara informanter från ena sidan, förskolan. Detta gör att vi inte fått                

med äldrepersonalens perspektiv på det specifika samarbetet, men det gör också att det är              

större spridning på informanterna från förskolorna. En begränsning med kvalitativa studier är            

att förförståelsen och subjektivitet hos den som utför studien har inflytande på resultatet och              

att den därför blir svårare att replikera (Padgett 2008:180). Ur ett socialkonstruktivistiskt            

perspektiv ses verkligheten som socialt konstruerad av de personer som upplever den, vilket i              

den här studiens fall är den intervjuade personalen. Deras syn på de intergenerationella             

mötena och roller är konstruerad av dem själva utifrån den kontext de befinner sig i (Howell                

2013:88ff). Detta gör att deras uppfattningar om mötena och rollerna således inte är rakt av               

jämförbara med annan personal inom samma typ av verksamheter. Även den som utför en              

studie påverkar indirekt både svaren och slutresultatet i studien vilket gör att det är viktigt               

med en reflexiv hållning, att redogöra för både vilken förförståelse som finns och om både               

framsteg och misslyckanden under studiens gång (Padgett 2008:202). 

Det vi funnit mest begränsande i studien är att det varit svårt att få fram information om                 

aspekter som kan vara problematiska i samarbetena. Detta kan bero på att personalen känt sig               

som företrädare för verksamheten då vi intervjuade dem på arbetstid. Det kan också bero på               

att det helt enkelt inte funnits några större problem i samarbetena. Det intrycket vi fick under                

intervjuerna var att informanterna ändå var uppriktiga i det de berättade. 
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De traditionella begreppen för att bedöma kvaliteten på forskning är reliabilitet, validitet och             

objektivitet. Dessa begrepp är dock främst till för kvantitativ forskning och inte lämpade för              

kvalitativa studier som denna (Hjerm m fl 2014:82). Därför har vi istället valt att använda oss                

av begreppet tillförlitlighet som delas upp i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet,           

pålitlighet, och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008/2011:354). Vad gäller            

det senare kriteriet så kan vi ur ett konstruktivistiskt perspektiv inte styrka eller konfirmera att               

det resultatet vi kommit fram till kan ses som en generell sanning då varje informant haft en                 

egen subjektiv uppfattning. För att möta de övriga tre kriterierna har vi strävat efter en               

genomgående transparens där vår arbetsprocess är redogjord och återgiven. Vi har också            

presenterat citat från de transkriberade intervjusvaren som grund för det vi påstår i analysen.              

Dessutom har vi undersökt det studien ämnade undersöka genom att dels de resonemang vi              

fört relaterar till studiens syfte och frågeställningar och dels genom att intervjuguidens frågor             

formulerats så att intervjusvaren blivit relevanta för studiens syfte. Vi har använt oss av en               

sexstegad tematisk analys (Braun & Clarke 2006) vid transkribering och analys av materialet             

som beskrivits och redogjorts för vilket gör att analysen blir lättare att följa och får ökad                

transparens. Samtliga informanter var personal som deltagit i intergenerationella samarbeten          

mellan äldreboende och förskola. Detta är de yrkesgrupper vi funnit bäst lämpade att intervjua              

för att få svar på våra frågeställningar vilket bidrar till studiens giltighet. 

I ovanstående avsnitt har frågor om metodologiska begränsningar, tillförlitlighet och giltighet           

diskuterats. Genom att i studiens olika delar ta hänsyn till transparens, implementera en             

reflexiv hållning, använda ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt samt genom att           

presentera utvalda citat från informanter kan studien sägas hålla en hög tillförlitlighet. Trots             

detta gör studien inte anspråk på generaliserbarhet då studiens resultat får anses bundet till              

informanternas subjektiva och individuella perspektiv och således inte kan överföras till andra            

situationer (Kvale & Brinkmann 2014:400). Studien bör ses i relation till sin kontext och kan               

utgöra ett intressant underlag för diskussioner och framtida forskning. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Nedan beskrivs etiska överväganden relevanta för denna uppsats. Vetenskapsrådet (2002) har           

tagit fram fyra krav vad gäller forskningsetiska principer. Dessa fyra krav har sitt ursprung i               
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det övergripande individskyddskravet vilket innebär att personer som deltar i en           

forskningsstudie ska skyddas från olika sorters skador, kränkningar och intrång i           

livsförhållanden som kan förorsakas av studien i fråga. I genomförandet av denna uppsats har              

vi arbetat med kraven på följande sätt: 

Det första kravet är informationskravet. Kravet innebär att informanterna ska informeras om            

studien och vad som gäller för deras deltagande. Den personal som intervjuades med             

anledning av denna uppsats informerades inför intervjutillfället bland annat om att           

intervjuerna skulle användas till ett examensarbete på socionomprogrammet och att arbetets           

ämnesområde är personalens perspektiv på intergenerationella möten. De informerades även          

om att det är helt frivilligt att deltaga och att informanten har rätt att avbryta sin medverkan                 

när som helst utan förklaring. Informationen skedde skriftligt i ett brev (se bilaga 2) som               

skickades både till verksamhetschefer samt den personal som intervjuades. Dessutom          

informerades muntligt i samband med bokning av intervjutillfället och även som ett            

förtydligande vid själva intervjutillfället. 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Kravet innebär att informanterna själva har rätt att             

avgöra om de ska medverka i studien eller inte. De personer som intervjuades till denna               

uppsats skrev under en samtyckesblankett (se bilaga 3) i samband med intervjutillfället.            

Dessutom tillfrågades även verksamhetscheferna om tillåtelse att genomföra intervjuer med          

personalen på de aktuella äldreboendena och förskolorna. 

Det tredje kravet utgörs av konfidentialitetskravet. Kravet innebär att informanterna ska ges            

den konfidentialitet som är möjlig och att uppgifter om enskilda individer ska förvaras på ett               

betryggande sätt så att obehöriga inte kommer åt dem. Detta gör till exempel att deltagarna               

avidentifierats i resultatredovisningen, bland annat har orter och personnamn utelämnats, men           

utan att det som är relevant för uppsatsens resultat ska ha påverkats. Dessutom har vi valt att                 

ge alla informanter fiktiva kvinnonamn, detta för att det inte ska vara möjligt att identifiera               

den enda man som intervjuades. Eftersom flera av informanterna är delaktiga i samma             

samarbete har det även varit viktigt att välja alternativt justera citat på ett sådant sätt att                

kollegor inte ska kunna identifiera varandra i citaten.  
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Slutligen utgörs det sista och fjärde kravet av nyttjandekravet som innebär att inhämtad             

information endast ska användas för forskningsändamål. Det material vi inhämtat kommer           

enbart att användas för denna uppsats.  

Vad gäller övriga etiska överväganden under arbetets gång kan särskilt nämnas ämnesval och             

tredje person. Vad gäller ämnesvalet - personalens uppfattningar om aktörernas roller under            

intergenerationella möten - torde inte ämnet i sig uppfattas som särskilt känsligt för             

informanterna. Det kan dock finnas särskilda omständigheter på en arbetsplats som gör att             

vissa frågor kan uppfattas som känsliga, till exempel relationer mellan kollegor, den andra             

verksamheten och i förhållande till överordnade. Därför formulerades de övergripande          

frågorna i intervjuformuläret (se bilaga 1) på ett neutralt sätt samtidigt som det fanns utrymme               

för oss som intervjuade att på ett lyhört sätt fortsätta ställa underfrågor inom ett visst område.  

När det gäller tredje person har vi valt att intressera oss för just personalens uppfattningar om                

aktörernas roller. Personalen kan inte sägas tillhöra en särskilt utsatt eller marginaliserad            

grupp som har svårt att ta ställning till ett deltagande. De är vuxna personer som själva bör                 

kunna avgöra om de vill delta och vad de vill berätta i samtalen. Samtalen i intervjuerna kom                 

dock till stor del att handla om tredje person - de äldre och barnen. Äldre och barn hanteras                  

därför i resultatredovisningen som två separata grupper och inte som enskilda individer i den              

mån det går och situationer där någon enskild skulle kunna kännas igen beskrivs inte.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de etiska överväganden som gjorts har följt           

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav; informationskravet,      

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessutom har överväganden       

gjorts bland annat vad gäller ämnesval för att säkerställa att intervjufrågorna har varit etiskt              

hållbara och vad gäller hanteringen av uppgifter om tredje person för att säkerställa att              

situationer där äldre och barn skulle kunna kännas igen inte förekommer i            

resultatredovisningen som följer i nästa kapitel. 
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5. Resultat 

I kapitlet ges först en kort bakgrundsbeskrivning av mötenas upplägg och genomförande.            

Därefter följer en beskrivning av personalens uppfattningar om aktörernas roller under           

intergenerationella möten. Beskrivningen baseras på den tematiska innehållsanalys som gjorts          

på transkriberade intervjuer och lyfter fram särskilt centrala teman i intervjuerna. Efter            

beskrivningen av roller följer en analys av desamma med hjälp av begreppen som             

presenterades i teoridelen; inramning och roller. 

 

5.1 Bakgrund - hur mötena beskrivs och går till 

Avsnittet utgör en plattform inför beskrivning och analys av personalens uppfattningar om            

aktörernas roller vid intergenerationella möten. Olika aspekter som har att göra med mötenas             

mer grundläggande karaktärsdrag tas upp.  

 

Scenen 

Mötena ägde rum både inomhus och utomhus och både på äldreboendena och förskolorna.             

Vid fint väder skedde mötena oftast utomhus på gården på äldreboendena eller förskolorna.             

Vanligtvis skedde dock mötena inomhus på äldreboendena. Anledningar som angavs till att            

träffarna oftast ägde rum på äldreboendena var att barnen ansågs lättare att flytta på. 

Eva, äldrepersonal: men det funkar ju bäst, det är ju lättare att frakta barnen än oftast och ja … så det                     

har blivit mest naturligt att dom har kommit till oss 

I huvudsak kan två olika typer av möten urskiljas, dels kortare mer spontana möten och dels                

lite längre planerade möten. I samband med till exempel firande av högtider såsom Lucia,              

påsk eller midsommar är mötena ofta planerade. 

Elisabeth, förskolepersonal: vi har ju mycket [...] bestämda möten men sen har vi ju hela tiden från                 

början haft en väldig spontanitet för det det är ju inte det här också att nu ska vi gå och träffa de gamla                       

utan vi går ner till (äldreboendet) och sen ser vi vad som händer…. 

Avståndet mellan förskola och äldreboende var viktig när det gäller mötenas utformande - om              

en förskola och ett äldreboende låg nära varandra kunde mötena ske mer spontant och              
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frekvent, men varade kortare tid. Längre geografiskt avstånd mellan verksamheterna krävde           

mer planering. Transporter med till exempel buss eller färdtjänst mellan byggnaderna blev en             

fråga och mötena beskrevs som mer sällan, men varade längre tid.  

Ibland beskrevs gemensamma utflykter i närområdet såsom en gemensam promenad eller mer            

organiserat en bit bort men dessa aktiviteter tillhörde inte det vanliga. Äldreboenden,            

förskolor, verksamheternas gårdar och platser för eventuella utflykter utgör scenen där           

mötena spelas upp. 

 

Mötena har en tydlig handling med början, mitten och slut 

Mötena är i stort sett organiserade efter ett likartat mönster. Innan ett möte äger rum sker                

förberedelser på förskolan respektive äldreboendet. Personalen väljer till exempel ut vilka           

äldre och barn som ska vara med, barnen förbereds också på att träffa äldre personer som kan                 

uppfattas som annorlunda: 

Johanna, förskolepersonal: … så samlade vi dom barnen som skulle få åka och så prata vi litegrann om                  

vad vi skulle göra och ställde frågorna har ni är det nån som har varit på ett sånt här boende förut och                      

det här med att hur är det när man är gammal man kanske hör dåligt man kanske sitter i rullstol alltså att                      

det kan man kan det kanske är lite annorlunda. 

I nästa steg beger sig vanligen förskolepersonalen och barnen iväg till boendet. På             

äldreboendet hjälper äldrepersonalen de äldre som ska vara med att komma på plats. 

Väl framme varade mötena i allt från tio minuter till ett par timmar beroende på vilken                

aktivitet som var planerad. Båda personalgrupperna beskriver förhållandevis lika aktiviteter          

man ägnar sig åt under mötena. Barnen sjunger för de äldre, man pysslar tillsammans och               

spelar spel. Där det går leker barnen på äldreboendets gård. Båda personalgrupperna talar             

också om fika som något viktigt. Fika kan förefalla som en trivial aktivitet, men har ett större                 

symboliskt värde som går utanför själva aktiviteten i sig. Fikat är avslappnande, det är något               

tryggt och bekant att samlas kring och står för gemenskap. En förskolepersonal uppgav att de               

hade låtit bli att fika vid ett tillfälle, men det blev inte bra: 

Lisa, förskolepersonal: ... så fika är väldigt bra, det upptäckte vi faktiskt, nä men när barnen var där och                   

intervjua till exempel så är ju ändå fika en, man slappnar av när man har en bulle i handen eller en festis                      

eller vad det kan va…. just det här att ha nånting i handen det hjälper jättemycket för det hära det blir                     

som en social mysig stund em vi provade en gång utan, det blev tråkigt och barnen visste inte jaha vad                    
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ska jag göra nu, dom stod liksom och bara tittade. och så sa vi att det här var ingen bra idé vi kör på                        

med fika helt enkelt, det är avslappnande. 

Graden av interaktion mellan äldre och barn varierar beroende på vilken aktivitet som utförs.              

Det förväntas att äldre och barn ska interagera, men samspelets intensitet kan variera från låg               

då barnen sjunger för de äldre, till hög då äldre och barn samarbetar när de pysslar:  

Pia, förskolepersonal: … när vi sjunger då kanske det inte blir så jättemycket interaktion. Nu sist då                 

hade vi gjort iordning påskkort då hade barnen ritat så att då gick dom fram och gav till dom äldre och                     

så vissa prata ju av dom boende så där och vissa gör ju inte det så att, då blir det väl lite där då och sen                          

så blir det ju när man målar och så där att dom pratar lite grann med varandra och bara den här fånga                      

ögonkontakten med dom som är lite vad ska man säga hängiga det är ju ganska olika hur dom är också                    

dom boende som är där vissa är ju piggare än andra så klart  

Trots det interaktiva inslaget i många möten beskriver båda personalgrupperna endast ett            

begränsat byggande av egentliga personliga relationer - till stor del är det gruppen barn som               

möter gruppen äldre. Förskolepersonalen väljer ofta ut några av de äldre barnen till dessa              

möten och när barnen sedan flyttar över till skolverksamhet avbryts kontakten. På            

äldreboendet förefaller framför allt sjukdom och dödsfall förhindra kontinuitet - något som            

kanske gör att båda personalgrupperna är försiktiga med att arbeta aktivt med att bygga              

personliga relationer mellan barn och äldre.  

Efter mötet, på vägen tillbaka, finns det möjlighet för förskolepersonalen och barnen att prata              

om upplevelserna på äldreboendet: 

Pia, förskolepersonal: … vägen tillbaka så är det ju ofta ganska bra tillfälle att prata om sammanfatta                 

hur dom tyckte att det gick och så där  

 

Rekvisitan 

Rekvisita som användes under mötena var bland annat pysselmaterial, spel och           

utomhusleksaker, men även rullstolar och rullatorer som barnen kunde bli skjutsade i liksom             

möjligheten för barnen att åka hiss mellan våningar på boendet. Även fika som saft och bullar                

kan ses som rekvisita. Rekvisitan som beskrevs var i de flesta fall menad som lek för barnen. 

Elisabeth, förskolepersonal: Vi kan gå ner dit och åka rullstol, vi kan åka hiss, gå upp och säga hej och                    

dricka saft på någon avdelning  
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Rekvisitan kan sägas representera någon av aktörerna. Till barnens värld hör till exempel             

pysselmaterial och till de äldres värld hör till exempel hjälpmedel som rullstolar. De äldres              

och barnens världar möts med hjälp av rekvisitan - de äldre målar och pysslar med barnen och                 

barnen får till exempel prova på att åka rullstol. Kanske är detta ett uttryck för att äldre och                  

barn får liknande förväntningar på sina respektive roller - vid livets sista del sluts cirkeln och                

de äldre förväntas bli som barn.  

Med ovanstående som plattform utgör mötena framträdanden av olika aktörer,          

verksamheternas lokaler eller utegårdar utgör scenen. Mötena följer ett visst mönster med            

förberedelser, aktiviteter med olika grad av interaktion samt ett avslut med hemgång. Till             

mötet hör också viss rekvisita, inte minst fika. Nedan fördjupar vi oss i personalens              

uppfattning om mötenas inramning och aktörernas olika roller.  

 

5.2 Beskrivning av äldrepersonalens uppfattning om roller 

I följande avsnitt beskrivs först äldrepersonalens uppfattningar om intergenerationella möten i           

allmänhet. Därefter beskrivs äldrepersonalens uppfattningar om aktörernas roller under de          

intergenerationella mötena. Beskrivningarna baseras på den tematiska innehållsanalys som         

gjorts på intervjuerna med äldrepersonalen och lyfter fram de mest centrala temana avseende             

roller som vi identifierat i materialet. 

 

Generella teman 

Generellt kan sägas att det hos äldrepersonalen råder konsensus om att intergenerationella            

möten är något positivt. De första ord som kom upp för respektive informant när de skulle                

berätta om mötena var “roligt”, “fantastiskt”, “möten”, “samverkan” och två informanter sa            

även “glädje”. Informanterna uppfattar de äldre som gladare både under och efter mötena.             

Många av de äldre har inga barn eller barnbarn som besöker dem och dessa möten ses därför                 

som en chans för äldre att kunna träffa barn. 

Eva, äldrepersonal: ja men det är ju glädje det är ju både från barnens sida tycker jag och från dom äldre                     

dom visst det kan va härjigt och dom kan va lite trötta en del när barnen har härjat runt men dom blir ju                       

väldigt man märker ju det det är många som är väldigt glada och få sitta och träffa dom här barna 
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Lena, äldrepersonal: jamen de mötet som man har mär de blir bara positivt åsså man ser ju liksom så här                    

å då blir jag glad att de e att alla andra blir glada liksom när dom träffas liksom å så... så att de e bara                         

positivt å... jamen vad ska man säga ja roligt kanske (skrattar) 

Gunnel, äldrepersonal: nämen det e ju fantastiskt när barnen kommer å träffar dom här äldre 

Samtliga informanter från äldreboendena har också berättat att de upplever ett stöd från             

ledningen för samarbetet de driver med förskolorna. En klar majoritet av dem har dessutom              

uttryckt i intervjuerna att de önskar att den här typen av samarbeten ska sprida sig till många                 

fler äldreboenden. 

Margareta, äldrepersonal: Våran chef å ledningen tycker att det här e ju, de e ju så man vill att man ska                     

jobba med olika generationer å samarbete me olika 

Paula, äldrepersonal: jag tror att de här är framtidens modell asså att man integrerar fler å fler                 

verksamheter me varandra, de tror jag 

 

Äldrepersonalen om personalens roll 

Äldrepersonalen vi intervjuat har beskrivit flera olika sätt aspekterna av den roll personalen             

spelar varierar i de intergenerationella mötena. Informanterna har uppfattat både sin och            

förskolepersonalens roll olika beroende på både formen av aktivitet, de äldres dagsform, deras             

egen personliga inställning och vilken form av samarbete deras specifika äldreboende har med             

förskolan. Således verkar det som att personalens roll är flexibel. Äldrepersonalens roll tar             

avstamp i den inramning som gäller för verksamheten - den totala institutionen. I rollen ingår               

att ge vård och omsorg till de äldre, vårdtagarna. På detta sätt skiljer sig deras roll från                 

förskolepersonalens roll som har pedagogiska inslag och inte går ut på att ge vård alls. 

En informant, Margareta, beskrev att hon och hennes kollega på äldreboendet fick ta ett större               

ansvar för mötet än förskolepersonalen. Hon menade att detta berodde på att            

förskolepersonalen inte visste något om de äldre och äldreboendet. I Margaretas samarbete            

var det även så att alla träffar ägt rum på äldreboendet vilket gjorde att det var Margareta och                  

hennes kollega som stod värdar för mötet. Detta skulle eventuellt kunna förklara varför hon              

ansåg att de fick ta större ansvar. Margareta och kollegan uppfattade två motstridiga aspekter              

av yrkesrollen. De stod värdar och förväntades leda och ta hand om personal och barn från                

förskolan samtidigt som deras huvudsakliga fokus förväntas ligga på de äldre. 
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Margareta, äldrepersonal: Jag måste ju värna om dom boende samtidigt som jag måste se till att det blir                  

bra för dom, för personalen eller för barnen och förskolans personal dom, dom måste ju, dom vet ju                  

ingenting om oss så att de blir ju lite så ... att vi får ju en annan roll, (kollega) å jag än vad förskolans                        

personal kanske får 

Informanten Anna beskrev att äldrepersonalen arbetat tillsammans med förskolepersonalen         

för att starta en interaktion mellan de äldre och barnen. Hon berättade att tillvägagångssättet              

de använde sig av var att personalgrupperna började konversera med varandra och sedan             

började de även inkludera de äldre och barnen för att dessa sedan skulle kunna fortsätta själva.                

Det är barnen som brukar följa personalens exempel och ta kontakt med de äldre. 

Anna, äldrepersonal: Vi pratade med varandra liksom äldre och pedagoger för dom äldre frågade ju               

pedagogerna också vad, hur, var kommer ni, vad heter förskolan, ja, hur går det till på eran förskola var                   

ligger den och så där ehm och pedagogerna pratade ju med de äldre vad heter du och hur gammal är du                     

å, å så det vart liksom start och då börja ju barna å spinna på 

Äldrepersonalen uppfattar sig själva som en länk mellan de äldre och barnen under mötena.              

Detta kan vara dels enskilt genom att personal interagerar med något eller några av barnen,               

men kan också vara att personalgrupperna börjar samtala med varandra för att få igång en               

konversation. Informanten Eva berättade att hon brukade föra samman barn med äldre som             

hon visste är förtjusta i barn. 

Eva, äldrepersonal: Man är ju liksom en länk emellan barnen och dom äldre också och ser till att dom                   

som man vet tycker om barn, man liksom länkar ihop dom lite 

Äldrepersonalen kan sägas ha uppfattningen att deras roll är särskilt viktig i början av mötet               

eftersom de har en väsentlig och aktiv funktion för att få igång mötet. Men när de äldre och                  

barnen interagerar drar personalen sig undan och väljer att bli publik till de äldre och barnen.                

Eva fortsätter berätta att hennes roll sedan förändras och att hon drar sig undan för att istället                 

iaktta på standby i väntan på att någon behöver henne. Underliggande tycks finnas en vilja att                

låta de äldre och barnen ta mer plats på scenen. 

Eva, äldrepersonal: Jag liksom har ju hela tiden öron och ögon öppna hur reagerar dom är det nån som                   

tycker det är jobbigt liksom eller nåt sånt där så att jag pejlar ju hela tiden utifrån mina pensionärer vad                    

dom tycker och tänker liksom 
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Detta är något som kommer igen generellt hos äldrepersonalen vi intervjuat, att deras egna              

förväntningar på sin roll egentligen är att de ska hålla sig i bakgrunden efter att de lyckats få                  

igång interaktionen mellan de äldre och barnen. Deras egna rollförväntningar är att enbart             

vara med som en trygghet eller som stöd till de äldre. De tycks uppfatta sig själva som att de                   

inte ska stå i centrum och delta utan att deras roll snarare kan liknas vid en stöttepelare i en                   

byggnad; de ska upprätthålla hela bygget som är mötet och se till att det inte faller samman,                 

men inte synas eller märkas. Margareta påpekar även att det inte bara är ett alternativ att hålla                 

sig i bakgrunden utan att det rentav är viktigt. 

Paula, äldrepersonal: Man e mä som en trygghet för dom äldre men interaktionen sker mellan barnen å                 

dom äldre 

Gunnel, äldrepersonal: Barna börjar ju direkt. Och dom, våra boende dom får man ju fråga. Antingen                

vill dom titta eller så vill dom också sitta me å måla. Å då e man ju där som ett stöd för dom bara 

Margareta, äldrepersonal: Så finnas där liksom bara till hands egentligen ... inte ta över för mycket                

heller för att det e ju också viktigt att man inte tar över 

 

Äldrepersonalen om äldres roll 

I äldrepersonalens svar har vi kunnat utläsa ett genomgående tema där beskrivningen av de              

äldre kan tolkas som att de i grunden är passiviserade. Detta återspeglas i hur de uttrycker de                 

äldres vårdtagande roll som passiv med behov av stöttning och ibland påtryckning för att ett               

möte ska bli lyckat. Det finns i informanternas intervjusvar generellt en beskrivning av de              

äldre mer som mottagare än givare. Informanten Lena berättade att hon ofta upplevde en oro               

inför aktiviteter de planerat där hon kände sig osäker på om de äldre verkligen skulle klara av                 

att delta eller om det var för avancerat för dem på grund av fysiska nedsättningar. Bland annat                 

rörde det en aktivitet där de hyrt bussar för att åka på utflykt tillsammans med förskolan. När                 

bussen kom fram visade det sig vara en dubbeldäckare varpå hon och övrig personal frågade               

sig hur äldre i rullstol och med rollator skulle kunna ta sig in i den bussen. 

Lena, äldrepersonal: Men de va liksom, jamen pensionärerna dom bara klättra upp i den där liksom                

bussen å vi bah ... oj hur ska vi få ut dom sen då men de va, dom kom ut också. Alltså de gick så bra                          

alla var så skärpta dom vart en helt annan människa när dom skulle åka, göra de här liksom. Från å                    

kanske va en som inte har velat suttit på en vanlig stol utan ville bara sitta i sin rullstol, plötsligt så                     

ställer den sig upp å får hjälp in i bussen 
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Utöver att flera informanter beskrev de äldre som fysiskt hindrade beskrivs de även av flera               

informanter som passiva och som att personalen aktivt behöver involvera dem i mötet för att               

de ska delta. Här skiljer sig äldrepersonalens syn på de äldres roll jämfört med barnens. Vid                

flertalet tillfällen har informanterna beskrivit att de uppfattar barnen som framåt, spontana och             

kontaktsökande med ansvar att driva mötet framåt. De äldre däremot beskrivs flera gånger             

som tysta och försiktiga i mötet där det i rollen ingår att ta emot barnens energi och glädje. 

Eva, äldrepersonal: Barnen dom är ju så spontana så dom kommer ju till oss allihopa och går runt och                   

pratar ja men att man ja man får liksom med ett samtal och börjar prata om nåt speciellt å så får man ju                       

med pensionären, ‘ja men det tycker ju du också om å göra (namn)’. Ja eller liksom lite sådär att man                    

får med båda två i ja lite gemensamma intressen om man ska säga så. ‘Det där har väl du gjort när du                      

var yngre och kommer du ihåg hur det var’ och liksom lite sånt där försöker man ju föra in samtalet på 

Att de äldre verkar förväntas vara passiviserade i grunden styrks av äldreboendenas            

verksamhetsmål som några av informanterna tagit upp, där det huvudsakliga målet med            

aktiviteterna på boendet är att aktivera de äldre. En informant, Paula beskriver att mötena ger               

en chans för de äldre att kunna leva igen vilket antyder att de äldre vanligtvis inte lever. 

Paula, äldrepersonal: Det är på nåt sätt att ... komma ut i livet igen, det här när generationer möts 

Vidare beskriver flera informanter från äldreboendena att de uppfattar det som att de äldre i               

mötet med barnen kan släppa på sitt vuxna jag och bli barn på nytt. Detta kan ses som en                   

rollförväntning som finns på de äldre; de ska gå från passiva till aktiva. Det kan också ses som                  

att de äldre möter dessa rollförväntningar. 

Lena, äldrepersonal: barnen e ju liksom som barn är asså dom är påhittiga å dom äldre liksom dom lyser                   

upp. Asså dom nästan blir som barnet själva liksom när dom ser dom här liksom att ja de där, så där                     

gjorde jag när jag var liten (...) de blir sån va ska jag säga sammankopplanden asså dom går tillbaka                   

liksom dom äldre 

Flera informanter talar om vikten av spontana möten som att de anser det vara viktigare med                

ett spontant tio minuter långt besök än en timmes planerat pyssel. Det verkar vara en               

gemensam syn äldrepersonalen har, att det är viktigare att se och möta glädje snarare än att                

delta i aktiviteter som ger glädje. Informanten Gunnel berättade att hon uppfattade att bland              

det viktigaste var att de äldre fick se barnens glädje. Det är inte långsökt att tänka att det vid                   
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planeringen av mötena tas hänsyn till personalens uppfattningar av de äldre som vårdtagare             

och att mötena därför utformas utifrån att de äldres roll inte kan vara aktiv från början. 

Gunnel, äldrepersonal: Men bara det å se barn leka å skratta å ha roligt, det behövs inte mycket mer för                    

att, än att man ska bli glad av det 

 

Äldrepersonalen om barnens roll 

Informanterna från äldreboendena beskriver barnen under mötena som spontana, nyfikna,          

energiska och initiativtagande. Det är ett centralt tema genom intervjusvaren att barnen            

beskrivs som små drivna solstrålar av glädje som ska aktivera och liva upp de äldre. 

Gunnel, äldrepersonal: Dom sprudlar ju bara. Liksom när man har tagit fram allting då sätter ju dom                 

bara igång 

Att en del i barnens roll är att agera glädjespridare är tydligt i informanternas svar. På ett av                  

äldreboendena använde man till och med barnens glädje som en terapeutisk behandling mot             

depression hos de äldre. Gunnel berättar att personalen på deras äldreboende märkt stor             

skillnad på äldre med depression före och efter att de träffat barnen. 

Gunnel, äldrepersonal: Vi har haft det mycket som terapi faktiskt för vissa som e, e ganska                

deprimerade, som har blivit jätte... Det har märkts efter ett par veckor när barna har varit här å, å dom                    

pratar å dom leker med dom äldre å sjunger å allting, så ja, mår dom mycket bättre 

Informanten Anna talar om barnen som nyfikna och fundersamma med frågor till både de              

äldre och personalen vilket påvisar hur viktiga barnen är som motor i de intergenerationella              

mötena. Trots att personalen får hjälpa till att initiera interaktion uppfattar personalen att             

barnen sedan själva tar ansvar för att upprätthålla interaktionen med frågor och funderingar. 

Anna, äldrepersonal: De är roligt [...] att äldre å... att äldre får träffa liksom barn som har sina                  

funderingar å är glada å positiva 

Att barnen har frågor och funderingar är något som återkommer i nästan alla intervjuer med               

äldrepersonalen. Margareta och Eva berättade att det under mötena väcktes en nyfikenhet hos             

barnen med spontana frågor i takt med att de blev mer bekväma i mötet med de äldre. Flera                  

informanter tar upp barnens fascination över de äldres annorlunda utseende och förvåning            

över deras ålder. Gunnel nämner också det faktum att många barn kanske aldrig mött en               

gammal människa förut vilket gör att barnen genom mötena får möjlighet att se och lära sig                
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om både äldre och ålderdom. Det finns en förväntning på att barnen i sin roll ska visa intresse                  

och lära sig av mötet med de äldre. Att äldrepersonalen ständigt återkommer till att barnen är                

nyfikna och har frågor och funderingar tyder också på att barnen möter rollförväntningen. 

Margareta, äldrepersonal: Under tiden som va så väcktes det ju mera liksom hos barna också, dom blir                 

mer o mer nyfikna på varför man inte hör, varför man har sån här haka liksom som hänger å varför man                     

har födelsemärken å varför man har skydd, å sådär så som dom kanske inte alls har tänkt på innan 

Eva, äldrepersonal: Är det nåt som undrar då är det ju spontana direkta frågor [...] det kan ju va när dom                     

går med rullator eller dom sitter i en rullstol, ‘varför sitter han där’. Det är liksom, ja det är kul och men                      

dom är intresserade och dom frågar ju om det är nåt dom funderar över 

Gunnel, äldrepersonal: Oftast ser man så här att dom vill ta på deras händer, du vet gamla händer, fåriga                   

händer, det e spännande. Å många kanske inte ens har sett så här gamla människor tidigare ... nej men                   

dom frågar, nåt som e väldigt spännande de e ‘hur gammal eru’ (andas in chockerat) ‘nittio år’ (skrattar) 

Några enstaka ur äldrepersonalen har tagit upp att barnen inte alltid är framåt och spontana.               

Detta gällde främst i början av mötena då vissa barn var blyga och tillbakadragna. Det skulle                

kunna förklara varför äldrepersonalen upplevde att det krävdes att de initierade interaktionen            

mellan de äldre och barnen. Det kan alltså konstateras att barnen inte alltid lever upp till                

förväntningen äldrepersonalen har om att de ska vara framåt och driva mötet framåt. 

Anna, äldrepersonal: Pedagogerna när dom kom då var dom ju lite mer med barna men om barna ville                  

sitta i knät för att dom kanske var lite blyga först och så 

Sammanfattningsvis har flera centrala teman avseende äldrepersonalens uppfattningar om         

aktörernas roller under intergenerationella möten identifierats i intervjuerna med         

äldrepersonalen. Äldrepersonalen uppfattar att de äldre i rollen som vårdtagare ska gå från             

passiv till aktiv genom de intergenerationella mötena. Personalen beskriver att mötet med            

barnen ger de äldre så mycket glädje att det kan användas som terapeutisk behandling mot               

ohälsa. Själva uppger de sin roll idealt hemmahörande i bakgrunden, men att de även              

förväntas agera som värd eftersom mötet vanligen äger rum på deras institution, äldreboendet.             

Som värdar får de ansvara för mötet och agera som en länk mellan de äldre och barnen.                 

Personalen uppfattar att de innan de kan ta sin plats i bakgrunden måste initiera interaktion               

mellan grupperna, varefter barnen tar vid och blir en motor i mötets interaktion. Personalen              

uppfattar att barnen har en tydlig funktion under mötet: de förväntas vara spontana och              

drivande i mötet, också agera solstrålar som skänker glädje och mening till de äldre. 
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5.3 Beskrivning av förskolepersonalens uppfattning om roller 

I följande avsnitt presenteras först förskolepersonalens syn på intergenerationella möten i           

allmänhet. Därefter beskrivs förskolepersonalens syn på aktörernas roller under de          

intergenerationella mötena. Beskrivningarna baseras på den tematiska innehållsanalys som         

gjorts på intervjuerna med förskolepersonalen och lyfter fram de mest centrala temana            

avseende roller som vi identifierat i materialet. 

 

Generella teman 

Generellt kan sägas att samtliga av de fyra personer vi intervjuade från förskoleverksamhet             

uttryckte sig i positiva ordalag om de samarbeten de var delaktiga i. De första ord som kom                 

upp för respektive personal när de skulle berätta om mötena var “fantastiskt”, “glädje”,             

“naturligt” och “utbyte mellan generationer”: 

Lisa, förskolepersonal: Ja det är fantastiskt!.... ja men på bingo till exempel…. så sitter det där en                 
femåring och sen en 93-åring och så här samarbetar…. och det är ju så fint 

Pia, förskolepersonal: Glädje tänker jag nog allra först och främst på…. och se dom äldre dom verkligen                 
skiner ju upp och uppskattar att barnen kommer att vi kommer 

Elisabeth, förskolepersonal: Jag tänker ett stort ord för en väldigt naturlig situation … den här               
gemenskapen som fanns förr med alltså den här familjära gemenskapen över gränserna den har vi ju                
tagit bort ifrån människan idag 

Johanna, förskolepersonal: Ja men det är ju att barnen ska få möjlighet att träffa människor från en                 
annan generation ..… vad får man för utbyte av varandra 

Orden sammanfattar rätt så väl essensen av förskolepersonalens beskrivningar av          

intergenerationella möten och tangerar två mer övergripande teman av vikt: för det första             

upplever förskolepersonalen mötena som glädjefyllda för de inblandade och för det andra ger             

förskolepersonalen uttryck för ett eget engagemang att motverka stereotypa kategoriseringar          

och segregation av människor. Det senare stämmer även överens med den tidigare forskning             

som presenterats ovan där just att motverka barns stereotypa uppfattningar om äldre är             

central. Förskolepersonalen uppfattar att det är ett uppdrag som omfattas av yrkesrollen. De             

finner stöd för de intergenerationella mötena i verksamhetens grunder i stort, till exempel i              

läroplanen för förskolan och hos överordnade, men beskriver också att ett personligt driv och              

intresse är nödvändigt för att genomföra och upprätthålla samarbetena över tid: 
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Johanna, förskolepersonal: Det finns ju ..ett mål i läroplanen där det står olikhet som värde att alla                 
människor är lika mycket värda oavsett kulturell identitet, sexuell läggning och så vidare….. och det               
flätas ju väldigt väl i det här tycker jag 

Elisabeth, förskolepersonal: … jag menar folk är lite lata för det är lite jobb bakom det är helt klart                   
alltså men det ger ju så vansinnigt mycket…. i vårt fall får vi ju in hela läroplanen när vi går utanför                     
grinden uppe och ner längs vägen till boendet 

De svårigheter förskolepersonalen beskriver handlar om tillräckligt med tid och personal men            

även att den personal som finns behöver vara intresserad och vilja prioritera. Andra             

svårigheter som togs upp var att hitta personal på ett äldreboende som vill samarbeta och för                

långt geografiskt avstånd mellan verksamheterna: 

Lisa, förskolepersonal: Nä men det är ju tid att organisera….att nu ska vi gå då måste vi ha med oss                    
kollegor och sen att dom kollegorna tycker att det här är värt att lägga tid på istället för att, ja för det blir                       
ju man måste ju prioritera 

Johanna, förskolepersonal: Vi gjorde inbjudningar och skickade ut (till äldreboenden) och så men det              
blev aldrig av…...det är svårt att dra från ett håll, att det bara är vi som är intresserade 

Elisabeth, förskolepersonal: Vi har ju så nära så vi sa just det att det är svårt att ha kanske det här                     
samarbetet om man har väldigt långt avstånd 

Ett annat bekymmer som togs upp handlade om risk för smittspridning både på äldreboende              

och förskola. Johanna berättar: 

Johanna, förskolepersonal: … är det bra väder är vi ute, för att minska sjukdoms eventuell               

sjukdomsrisk. Om dom (äldre) kommer hit och vi har många barn inne, dom kan ju va lite extra                  

infektionskänsliga. Här kan det florera mycket konstiga baciller i luften och därför har vi också dragit                

ner det till att vi är färre när vi åker dit också 

Sammantaget kan sägas att personalen uppfattar mötena som glädjefyllda och att de kräver en              

viss sorts engagemang. Vissa svårigheter finns som handlar om tid, personal, geografisk            

närhet och smittorisk.  

 

Förskolepersonalen om personalens roll 

Inte i någon av intervjuerna ger förskolepersonalen uttryck för att de ser sig själva som               

ytterligare en generation i mötet. De pratar mycket om vikten av att äldre och barn möts men                 

inte att de själva deltar i mötet och är med och påverkar och i praktiken styr upp alltihopa. 
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Förskolepersonalen ger en bild av båda yrkesgrupperna som organisatörer - de styr upp mötet,              

eller framträdandet, där de äldre och barnen är huvudrollsinnehavare. Förskolepersonalen          

väljer vilka barn som ska följa med, de väljer lämpliga aktiviteter och de placerar äldre och                

barn bredvid varandra som de tror kan vara passande.  

Lisa, förskolepersonal: när vi kommer dit då har dom ett samlingsrum som ett stort ja men ett rum ett                   

stort bord så sitter det dom äldre runt och sen så placerar vi ut barnen lite 

Förskolepersonalen ger även en beskrivning av sig själva som länkar mellan äldre och barn.              

De stöttar blyga barn att komma igång, de hjälper samtal mellan äldre och barn på traven, de                 

stöttar i samtalen och “översätter” mellan äldre och barn.  

Lisa, förskolepersonal: eh ja vi från förskolan vi peppar ju mer barnen att fråga och våga ta kontakt och                   

vi hjälper till om dom inte riktigt förstår varandra, så kan, om nåt barn blir lite blyg kan man bli tyst och                      

då om dom pratar för tyst kan vi hjälpa till och upprepa det barnet säger högt till den äldre, lite som vi                      

hjälper till och översätta... 

Förskolepersonalen framställer sig själva genomgående i sin yrkesroll som pedagoger. De           

talar om hur de agerar i mötessituationen utifrån en professionell inramning och beskriver hur              

de lär barnen om mångfald och att bli trygga i sig själva genom att interagera med äldre och                  

varför det är bra: 

Elisabeth, förskolepersonal: … och ju mer vi inte förstår om varandra ju mer rädda blir vi för varandra                  

för att just det här att ju mer vi känner till om varandra ju säkrare blir vi i vår egen situation och i vår                        

egen person liksom. 

Förskolepersonalen beskriver att de känner igen sig i den omsorgsgivande aspekten av            

yrkesrollen som de uppfattar som central för äldrepersonalen, men att äldrepersonalen har en             

mer vårdande och möjligtvis “medicinsk” roll då äldre kanske behöver medicineras under            

pågående aktivitet.  

Pia, förskolepersonal: … man har ju bägge två den här omhändertagande biten, det har ju dom också 

Lisa, förskolepersonal: personalen från (boendet) det är ju mycket ja dom stöttar ju lite på samma sätt                 

och översätter vad barnen säger, förklara om det är nån som inte förstår vad som händer och sen när vi                    

har varit där har det varit medicindags, att nån ska få en tablett då, vissa har det varit mer kaffe, så det är                       

ju mer en sån situation. Mer bara finnas där för en uppmuntran. 
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Förskolepersonalen om de äldres roll 

Ett centralt tema i förskolepersonalens uppfattningar om de äldre är att de behöver livas upp.               

Barnens livfullhet och spontanitet bidrar till att pigga upp de äldre som närvarar. Pia berättar               

apropå att de mindre barnen hade varit med vid ett tillfälle: 

Pia, förskolepersonal: … samtidigt som att man märker nu hade vi påsksånger då sist det tycker ju                 

också dom äldre är väldigt roligt och se det här spontana liksom, att dom (barnen) står ju inte bara upp                    

och ner utan dom rör ju på sig är rörliga barnen, så att det tycker dom (äldre) också är roligt. 

Men de äldre beskrivs också ibland som aktiva i mötet med barnen. En del äldre är lite                 

piggare än andra och kan vara med och till exempel måla och sjunga. Genom aktiviteterna de                

gör tillsammans med barnen kan de äldre minnas saker från förr. De agerar kanske glimtvis               

mer som sitt gamla vuxna kapabla jag. 

Pia, förskolepersonal: … det är ju ganska olika hur dom är också dom boenden som är där. Vissa är ju                    

piggare än andra så klart… 

På vissa ställen i det personalen säger finns det en svag tendens att se äldre och barn på ett                   

likartat sätt. Det är inte frekvent och genomgående men samtidigt intressant att kort notera.              

Till exempel säger Lisa så här: 

Lisa, förskolepersonal: ... men ofta dom (barnen) har en väldigt stor alltså dom har så stor förståelse (för                  

de äldre), det är som ett äldreboende och en förskola, det är inte så stor skillnad egentligen. 

Detta innebär att de äldres roll som vårdtagare ibland är svårfångad i det förskolepersonalen              

berättar vilket kan bero på att det finns en diskrepans i förskolepersonalens uppfattning om de               

äldres roll - de äldre förväntas vara i behov av att aktiveras och livas upp samtidigt som de                  

äldre stundtals faktiskt är mer aktiva och tar initiativ i interaktionen. Det som huvudsakligen              

framkommer är dock en bild av ganska trötta äldre som behöver livas upp och de som ska                 

göra det är barnen. När barnen kommer skiner de äldre upp och det lyser i ögonen på dem - de                    

gamla väcks upp men även barnen får något tillbaka i mötet:  

Elisabeth, förskolepersonal: … så att dom (äldre) har ju stängt av den här världen också många av dom                  

och sen när dom får den här spontana lilla handen i sin hand eller det väcker så mycket hos dom och de                      

ser och de får ju dom asså våra barn tillbaka liksom så de blir ju verkligen win win situation och de är                      

jättefränt vi väcker ju massa upplevelser hos dom och dom här barnen får en trygghet i sig själva som e                    

guld värd. 
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Här är det också intressant att relatera Elisabeths uttalande om att “de äldre har stängt av den                 

här världen” till tidigare resonemang om institutionalisering och att de äldres roll som             

vårdtagare placeras i en institutionell inramning. I detta ligger också förväntningar på att             

vården lyckas och att de äldre faktiskt blir upplivade. 

 

Förskolepersonalen om barnens roll 

I förlängningen skulle barnen kunna beskrivas som givare av livskraft i relation till de äldre.               

Barnen kommer med glädje, liv och rörelse till äldreboendet och delar med sig till de äldre. 

Elisabeth, förskolepersonal: … och jag vet att bara det att vi går ner på den gården och leker, alltså vi                    

ritar med tavelkritor på asfalten, såpbubblor, cyklar, så kommer ju dom (äldre) ner och sätter sig en                 

stund och tittar på barnen och skrattar och barnen går fram med spontant en blomma, alltså bara den att                   

att inte integrera dom gamla så att dom inte ser nånting annat bara det liksom dom kan ju sitta ifrån sina                     

balkonger och se barnen leka bara det gör ju livet liksom och skratten och allt det här alltså vi måste ju                     

bara kunna liva upp vem som helst liksom. 

Ett annat centralt tema i förskolepersonalens beskrivning av barnen i mötet handlar om             

lärande. Genom mötet ska barnen utvecklas som individer, lära sig umgås med och få              

förståelse för äldre personer som de vanligtvis inte träffar på, barnens roll som elever i               

förskolan är tydlig. Barnen utvecklar social kompetens och förståelse för de som kan upplevas              

annorlunda. Det är tydligt att personalen ser barnens roll i en utbildningsmässig inramning.             

Johanna berättar så här: 

Johanna, förskolepersonal: ...den sociala dimensionen då det är det här då hur man är mot varandra att                 

man hjälper varandra samarbete och så och det kommer ju verkligen in i det här och att alla barn får inte                     

chansen till att göra det här…. 

Slutligen kan noteras att förskolepersonalen beskriver att de ibland rörs av mötet mellan             

livskraftiga barn och åldrande människor i livets sista fas:  

Pia, förskolepersonal: Det är lite svårt för en själv ibland för man blir så rörd själv, alltså det är väldigt                    

starkt att se dom här mötena. 

Även under intervjusituationen upplevde vi som intervjuade att ett par av informanterna blev             

lite rörda när de beskrev interaktionen mellan de äldre och barnen. Något i mötet verkar slå an                 

en känslig sträng.  
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Sammanfattningsvis har flera centrala teman avseende förskolepersonalens uppfattningar om         

aktörernas roller under intergenerationella möten identifierats i intervjuerna med         

förskolepersonalen. Generellt uppfattas mötena som glädjefyllda för alla aktörer men det           

krävs engagemang från personalen för att det ska fungera. Förskolepersonalen arbetar i en             

pedagogisk omsorgsverksamhet som sätter ramar och mål för vad arbetet ska innehålla. De             

beskriver sig själva utifrån sin yrkesroll som förskolepedagoger men känner även igen sig i              

äldrepersonalens arbete vad gäller omsorgen om barn respektive äldre. I samband med            

intergenerationella möten beskriver personalen att yrkesrollen innehåller olika aspekter. Dels          

utgör personalen en slags organisatörer som styr upp framträdanden där äldre och barn är              

huvudaktörer. Under mötets gång utgör personalen länkar mellan äldre och barn och ser till att               

framträdanden kan iscensättas utan att trovärdigheten skadas. Vad gäller de äldres roll            

uppfattar förskolepersonalen dem som vårdtagare. De äldre beskrivs som trötta och i behov av              

att livas upp. Det är barnens uppgift att göra detta genom att dela med sig av sin spontana                  

glädje och livskraft. Samtidigt sker ett utbyte, ett givande och tagande i interaktionen.             

Barnens roll som förskoleelever är tydlig, barnen ska lära sig socialt samspel och förståelse              

för människors olikheter och här förväntas de äldre bidra genom en positiv närvaro i mötet. 

 

 

Sammantaget innebär resonemanget i kapitlet att båda personalgrupperna uppfattar de äldres           

roll som vårdtagare. Rollen för med sig förväntningar på att de äldre är passiva och i behov av                  

att livas upp. Barnen förväntas i sin tur bidra till vården av de äldre genom spontanitet och                 

lekfullhet. Äldrepersonalen uppfattar barnen så gott som terapeutiskt. Vidare uppfattas          

barnens roll som förskolebarn av båda personalgrupperna. Särskilt förskolepersonalen lägger          

stor vikt vid den lärande delen av rollen, då barnen ska utveckla social kompetens och få                

minskade stereotyper av äldre. De äldre ska bidra till lärandet genom att vara närvarande och               

berätta om sig själva. Detta innebär ett givande och tagande, ett utbyte där äldre och barn både                 

ger och får av varandra. I personalens yrkesroll ligger att se till att mötena mellan barn och                 

äldre blir av och att de blir bra och givande. Personalen behöver därför initiera interaktion               

genom att fungera som länkar mellan äldre och barn. 
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6. Analys 

Beskrivningen ovan av de mest centrala temana som framkommit efter den tematiska            

innehållsanalysen sammanfattas i figur 1 nedan. Figuren innehåller även de analytiska           

begrepp som presenterades i teorikapitlet ovan, nämligen inramning och roll. Efter figur 1             

följer en analys av personalens syn på aktörernas roller under intergenerationella möten med             

hjälp av framför allt dessa begrepp. 

 

Analytiska 

begrepp    

Äldrepersonal 

centrala teman 

Förskolepersonal 

centrala teman 

Inramning 

 Personal  Vårdande omsorgsverksamhet  Pedagogisk omsorgsverksamhet 

Äldre  Vårdande total institution   

Barn    Pedagogisk institution 

Roller  

 

Personal 

Yrkesroll (aktivitetsansvarig) 

Värdar 

Länkar mellan barn och äldre 

Yrkesroll (förskolepedagog) 

Organisatörer 

Länkar mellan barn och äldre 

Äldre 

Vårdtagare 

Passiva, behöver aktiveras, få bättre 

hälsa och ökad livskvalitet 

Vårdtagare 

Trötta, behöver livas upp 

Bidra till social kompetens 

Minska negativa stereotyper 

Barn 

Förskolebarn 

Givare av livskraft, “vitaminpiller” 

Blyga, tillbakadragna 

Förskolebarn 

Glädjespridare 

Elever, utveckla social kompetens och få 

minskade negativa stereotyper 

Blyga, avvaktande inför det annorlunda 

Förväntningar 

och ideal 

Personal 
Få interaktionen att fungera, sen dra 

sig undan 

Möjliggöra möten 

Få interaktionen att fungera 

Äldre 
Ska “leva igen” 

Aktiv ålderdom  

Aktiva i mötet med barnen, dela med sig 

av erfarenheter, ej vara skrämmande 

Barn 

Aktivera de äldre 

Spontana och lekfulla 

Motor i interaktionen 

Socialt kompetenta, fördomsfria, aktiva, 

spontana, pigga upp 

Figur 1 Centrala teman i personalens beskrivning av aktörernas roller relaterat till begreppen inramning och 

roll samt förväntningar och ideal  
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6.1 Analys av personalens uppfattningar om sin egen roll 

Vad gäller inramningen uppfattar båda personalgrupperna tydligt att de agerar inom den            

professionella sfären för respektive verksamhet - äldrepersonalen agerar utifrån en vårdande           

omsorgsverksamhet och förskolepersonalen utifrån en pedagogisk omsorgsverksamhet.       

Verksamheternas art påverkar hur personalen ser på sina egna roller - de ger en vårdande               

respektive pedagogisk utgångspunkt som bidrar till att forma förväntningar och ideal kring            

hur rollerna bör ageras.  

Vad gäller roller agerar personalen under mötena utifrån sina yrkesroller som vårdpersonal            

(aktivitetsansvariga) och förskolepedagoger. I relation till intergenerationella möten uppfattar         

personalen vissa aspekter av sina roller som särskilt centrala. Båda personalgrupperna ser sig             

själva som länkar för interaktion. De peppar barnen till aktiv spontanitet och ser till att även                

de äldre bidrar aktivt i mötet. Äldrepersonalen uppfattar sig själva som värdar eftersom             

mötena oftast äger rum på äldreboendet. Förskolepersonalen beskriver sig i en likartad roll             

som organisatörer. Personalen organiserar då framträdandena i team - minst två personal från             

förskolan och två från äldreboendet brukar vanligtvis delta i mötena. Förskoleteamet           

tillsammans med äldreteamet ser till att föreställningen med äldre och barn flyter på som den               

ska och att alla spelar sin roll trovärdigt för att upprätthålla en korrekt version av ett                

intergenerationellt möte.  

Ideal som personalen beskriver handlar för äldrepersonalen om en tillbakadragen roll - när             

äldrepersonalen kan dra sig tillbaka och interaktionen mellan äldre och barn rullar på utan              

deras insats är mötet som bäst. Äldrepersonalen uppfattar dock fortfarande att de är kvar i sin                

yrkesroll och beskriver sig inte som distanserade från rollen. Snarare är det rollens placering              

som har förflyttats från scenens mittpunkt till dess utkant. I förskolepersonalens beskrivning            

av yrkesrollen anas möjliggörande av intergenerationella möten som något viktigt. Detta           

skapar förväntningar på förskolepersonalen att se till att dessa möten blir av och genomförs i               

praktiken trots att det inte nödvändigtvis ingår i de obligatoriska arbetsuppgifterna.           

Förskolepersonalen uppfattar mötena som vackra och kan själva bli berörda när interaktionen            

mellan äldre och barn fungerar optimalt. Detta kan relateras till filantropiska ideal som ofta              

ingår i en omsorgsrelation då mötena som personalen organiserar kan ses som en gåva till               
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äldre och barn från personalen. Personalens belöning är omsorgstagarnas tacksamhet och           

glädje (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:167f). 

När det gäller störningar i interaktionen handlar det i personalens beskrivningar framför allt             

om hur barn och äldre beter sig och hur personalen måste rädda trovärdigheten i              

framträdanden. Genom att kontrollera det intryck som barn och äldre förmedlar i sina             

framträdanden bidrar personalen till att aktörernas respektive roller spelas enligt          

förväntningarna och i förlängningen till att ideal upprätthålls. Personalen beskriver hur de            

hjälper till att justera när interaktionen går fel och kan missuppfattas, de uppfattar sig själva               

som aktörer på den scen som spelas upp. Personalens roll skiljer sig dock från de äldres och                 

barnens genom att personalen uppfattar sig ha en slags utomstående, upprätthållande roll            

medan själva interaktionen förväntas ske mellan barn och äldre. Rätt rekvisita såsom fika kan              

användas för att trycka på det interaktiva inslaget. Utan personalens aktiva ingripande för att              

styra upp situationer i mötet skulle interaktionen i mötet många gånger utebli. Intressant att              

notera är att inte en enda av våra tio informanter har tagit upp sig själva som ytterligare en                  

generation i mötet. De pratar om att äldre och barn är generationer som möts, men inte att de                  

själva är med och påverkar och i praktiken styr upp alltihopa.  

 

6.2 Analys av personalens uppfattningar om äldres roll 

En bidragande faktor till personalens uppfattningar om alla aktörernas roller handlar om den             

inramning mötena har, det vill säga den sfär mötena äger rum i. Sett ur personalens ögon är                 

inramningen för de äldre både en verksamhet och bostad. Oundvikligen är inramningen            

institutionell, även om personalen arbetar med att försöka skapa ett så vanligt liv som möjligt               

för de äldre. Goffman menar att institutionaliserade grupper formas efter verksamheten och            

blir av med sin egen personliga identitet (1961/1997). På grund av detta kan man tänka att de                 

äldre, till skillnad från barnen och personalen, inte har samma möjligheter att utforma unika              

aspekter av sin roll. De blir inte bara låsta till en särskild roll utifrån sin ålder utan även                  

begränsade till den roll en äldre människa på ett äldreboende uppfattas kunna spela,             

vårdtagaren. Detta påverkar hur personalen uppfattar de äldres roller i mötessituationen.           

Samtidigt kan det intergenerationella mötet ses som en åtgärd menad att minska            

institutionaliseringen. Goffman (1961/2014:13ff) beskriver institutionens avidentifierande      
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som bland annat att hindra socialt umgänge utanför institutionen. Genom det           

intergenerationella mötet får de äldre umgås med en grupp från världen utanför äldreboendet. 

Institutionaliseringens påverkan på personalens uppfattningar om de äldres roll ses tydligast i            

äldrepersonalens uppfattningar om den ideala rollen för äldre. De uppfattar att den ideale             

äldre är initialt passiv och aktiveras under mötets gång av barnen. Mötet blir en möjlighet för                

de äldre att leva igen och blir en del i äldreboendets verksamhetsmål att skapa en aktiv                

ålderdom för de boende. Målet stämmer överens med att de äldre förväntas vara passiva om               

de inte aktiveras externt. Att de äldre ska vara aktiva finns även som ideal i samhället                

(Sjölund 2012). Förskolepersonalens uppfattningar om den ideale äldre är inte lika bunden till             

institutionaliseringens påverkan eftersom de inte arbetar på äldreboendet. För dem är istället            

idealet en mysig gamling som ska förmedla en positiv bild av äldre som grupp. Uppfattningen               

om de äldre som en sorts representant för gruppen äldre som ska ge en positiv bild av äldre till                   

barnen finns även med i flertalet tidigare studier som gjorts om intergenerationella möten             

(Heyman, Gutheil & White-Ryan 2011; Galbraith m fl 2015; Holmes 2009). Det finns således              

vissa förväntningar på rollen hos båda personalgrupperna - de äldre ska vara lagom skröpliga              

och de ska vara i behov av att aktiveras och livas upp. De bör dock inte vara för skröpliga                   

eftersom de då kan vara skrämmande för barnen. Förskolepersonalen förväntar sig också att             

de äldre kan ge barnen ökad social kompetens och minskade stereotypa bilder genom att              

förmedla en positiv bild av åldrande. Här behöver äldrepersonalen svara upp genom att             

presentera rätt sorts äldre som inte skrämmer barnen med exempelvis ett ovant beteende. Inför              

mötet väljs äldre ut som personalen tror kan ha glädje av mötet och som inte förväntas vara                 

skrämmande för barnen. Detta blir ett sätt för personalen att försöka styra så att rollen som                

positiv representant för de äldre kan spelas trovärdigt av någon som kan förmedla den bilden.               

Den ideala äldre i samhället är en fortsatt aktiv och ej isolerad, barnkär person (Tornstam               

2010:146ff). Det är även detta som uttrycks som idealet för de äldre hos personalgrupperna.              

Men personalen uttrycker också att den ideale äldre är passiv och isolerad för att sedan kunna                

utvecklas till aktiv och deltagande. Det vore inte idealt om de äldre inte behöver aktiveras och                

tas ur isolation. Med såna förutsättningar hade inte de intergenerationella mötena behövts. 

Uppfattningarna om de äldres konkreta roll under mötena är till största delen samstämmig             

mellan personalgrupperna. Båda grupperna beskriver de äldre som trötta och det tas upp att de               

behöver vila efter mötet eller att de ibland inte orkar igenom hela mötet. Det skiljer sig dock                 
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mellan personalgrupperna vad gäller uppfattning om aktivitetsgrad. Äldrepersonalen beskriver         

de äldre som mer passiva i mötet, de äldre får ut tillräckligt med glädje av att träffa barnen                  

som en sorts passiv mottagande part i mötet. De äldre uppfattas ibland mer som publik än som                 

aktörer till skillnad från de aktiva barnen som nästan kan sägas uppträda inför de äldre.               

Förskolepersonalen tillskriver de äldre en viss grad av aktivitet i mötet när de interagerar med               

barnen, till exempel spelar spel eller själv tar initiativ till att sjunga. De äldre går in helhjärtat i                  

sin roll som vårdtagare som blir aktiverad, då de själva tar initiativ. Genom dessa initiativ kan                

även sägas att de äldre spelar sin roll trovärdigt eftersom de förväntas bli aktiverade.              

Förskolepersonalen uppfattar också de äldre som annorlunda och ibland lite skrämmande för            

barnen. De äldre kan ha annorlunda utseende och bete sig på sätt som avviker från normen.                

De äldre förväntas i sin roll kunna lära barnen både social kompetens och mänsklig mångfald.               

Detta kan till viss del sägas hänga ihop med det pedagogiska inslaget i förskolans inramning               

där utbyte mellan generationer och att lära av varandra är viktiga inslag. 

 

6.3 Analys av personalens uppfattningar om barnens roll 

Vad gäller den sociala inramningen uppfattar både äldre- och förskolepersonal att barnen            

agerar med förskoleverksamheten som ram, dvs inom en pedagogisk omsorgsinstitution. Till           

skillnad från äldreomsorgen utgör inte förskoleverksamheten en total institution utan är en            

dagverksamhet avskild från hemsfären. Förskolepersonalen uttrycker tydligare det        

pedagogiska inslaget och tillskriver barnen en roll som förskoleelever då de ska utveckla olika              

färdigheter, inte minst social kompetens, och få en positiv bild av äldre. Äldrepersonalen är              

vagare men ser barnens roll som förskolebarn. Båda personalgrupperna uppfattar dock           

barnens roll som spontan och glädjespridande med syfte att liva upp passiva och trötta äldre.               

För äldrepersonalen, som utgår från ett mer vårdande perspektiv går det så långt att barnen till                

och med beskrivits som en behandling mot depression bland de äldre. Äldrepersonalen            

uppfattar även barnen som en viktig motor i interaktionen mellan äldre och barn.  

Dessa uppfattningar ligger i linje med ideal som personalen ger uttryck för - barnens som               

elever och glädjespridare. Eftersom barnen förväntas liva upp de äldre bör barnen idealt vara              

spontana och framåt. De bör vara glada och livfulla - de ska ge av sin livskraft till de äldre -                    

vilket kan sägas vara ett tydligt aktivitetsideal även för barnen. Förskolepersonalen förväntar            

sig utöver detta att barnen samtidigt ska lära sig något, barnen är elever i social kompetens                
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vilket ligger i linje med Börjesson och Palmblads (2003) resonemang om det ideala barnet              

som balanserat och socialt kompetent. De menar också att barnets roll formas i enlighet med               

personalens uppfattningar om hur barn bör vara, i denna studie således spontana och glada. På               

så sätt kan sägas att båda personalgrupperna bidrar till det professionella konstruktionsarbete            

då idealen formas (Börjesson och Palmblad 2003:21).  

Mötet med äldre ska även motverka barns stereotypa bilder av äldre (se t ex Chamberlain,               

Fetterman & Maher 1997; Heyman, Gutheil & White-Ryan 2011) och därför är det viktigt att               

barnen vågar sig i in i mötet. En del barn kan dock vara blyga och tillbakadragna i början av                   

mötena och då får förskolepersonalen sitta med dem en stund så att de ska känna sig trygga.                 

Personalen beskriver att barnen distanserar sig från den glada, spontana delen av rollen och att               

de behöver stöd för att hitta dit. Blyghet togs upp av informanterna som det dominerande               

rollavvikande draget, att barnen skulle vara alltför stojiga eller högljudda framkom inte i             

samma utsträckning. Med blygheten följer en risk för störningar i interaktionen med de äldre,              

det blir en diskrepans mellan ideal och den konkreta situationen. Trovärdigheten i            

framträdandet skadas, det intryck som barnens roll ska förmedla stämmer inte med det intryck              

som önskas och förskolepersonalen måste aktivt gå in för att stötta barnen till ett beteende               

som ligger i linje med hur barnen förväntas vara i mötet med äldre.  

 

 

Sammantaget innebär resonemanget i kapitlet att vad gäller inramning agerar äldrepersonalen           

utifrån en vårdande omsorgsverksamhet och förskolepersonalen utifrån en pedagogisk         

omsorgsverksamhet. De äldres inramning utgår från äldreboendet, en vårdande total          

institution och barnens från förskoleverksamheten. De olika inramningarna påverkar hur          

personalen uppfattar aktörernas roller. För sin egen del ser sig personalen i yrkesrollen som              

vårdpersonal (aktivitetsansvariga) och förskolepedagoger. De äldre är vårdtagare och barnen          

är i huvudsak förskolebarn, men förskolepersonalen betonar barnens roll som elever. Dessa            

roller för med sig förväntningar och ideal. Båda personalgrupperna förväntas få interaktionen            

att fungera, de äldre förväntas gå från ett passivt till ett aktivt sätt att vara och barnen                 

förväntas vara aktiva och spontana samt mottagliga för att utveckla social kompetens. 
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7. Avslutande diskussion 

I det här kapitlet finns en summering av resultatet där studiens frågeställningar besvaras och              

som sedan diskuteras i relation till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med              

att vi resonerar kring den här studiens påverkan på praktik och förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Summering 

Uppsatsens syfte var att i en kvalitativ intervjustudie undersöka personalens uppfattningar om            

aktörernas roller under intergenerationella möten. Frågeställningarna som drivit uppsatsen är:          

1) Hur uppfattar personalen äldres respektive barns roller under intergenerationella möten?           

Vilka förväntningar och ideal uppfattar personalen i relation till dessa roller?  

2) Hur uppfattar personalen sin egen och den andra personalgruppens roller under            

intergenerationella möten? Vilka förväntningar och ideal uppfattar personalen i relation till           

dessa roller? 

För att få svar på ovanstående frågor genomfördes tio intervjuer med personal från             

äldreboenden och förskolor som deltagit i intergenerationella möten. Intervjuerna         

transkriberades och en tematisk analys användes på materialet. Centrala teman i personalens            

beskrivningar kunde därigenom lyftas fram. Resultatet har belysts ur ett dramaturgiskt           

perspektiv. De mest centrala temana vi kunde finna i materialet summeras nedan. 

Äldrepersonalen uttrycker att de initierar en interaktion under mötet genom att agera länkar             

mellan de äldre och barnen och att de sedan håller sig i bakgrunden för att se till så de äldre                    

har det bra. Samtidigt finns underliggande förväntningar på äldrepersonalen som värdar då            

mötena oftast skett på äldreboendet. Förskolepersonalen beskrev sig som organisatörer som           

styr upp framträdanden där äldre och barn är huvudaktörer. Under mötet agerar            

förskolepersonalen länkar mellan äldre och barn och arbetar aktivt för att framträdanden ska             

kunna spelas upp utan att trovärdigheten skadas. Idealet för personalen ansågs av            

äldrepersonalen vara att hålla sig i bakgrunden medan förskolepersonalen snarare fokuserade           

på att personalen ska vara möjliggörare. Den aspekten av rollen där personalen agerat länkar              
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mellan de äldre och barnen ingår inte i den ideala rollen trots att mötet varit beroende av det.                  

De äldre och barnen ska själva skapa och upprätthålla interaktion i ett idealt möte. 

Äldrepersonalen uppfattar de äldre som passiviserade och de framställs som att de deltar för              

att få glädje och att få leva igen. De positiva effekterna för de äldre beskrivs av                

äldrepersonalen som så stora att det fungerar som terapeutisk behandling mot ohälsa.            

Angående förskolepersonalens uppfattning om de äldres roll är det tydligt att de är trötta och               

behöver livas upp och att det är barnen som ska ge dem livskraft. Men de äldre har också en                   

aspekt i sin roll där de är representanter och företräder gruppen äldre och de ska lära barnen                 

social kompetens och minska stereotyper. Det ideala för äldre är enligt äldrepersonalen att gå              

från passiv till aktiv med hjälp av barnen. Det är viktigt att de äldre inte redan är aktiva när                   

mötet börjar så de får möjlighet att aktiveras genom mötet med barnen. Förskolepersonalen             

uppfattar inte att de äldre idealt behöver vara passiva från början, idealet är bara att vara                

aktiva och inte skrämmande för barnen. Denna uppfattning går hand i hand med deras              

uppfattning om att de äldre agerar som representant för äldre. Att representanten är positiv              

och aktiv är viktigt för att barnen ska kunna få maximal lärdom. 

Aspekterna av barnens roll som förskolebarn uppfattas tvärtemot de äldres som vårdtagare.            

Äldrepersonalen uppfattar barnen som spontana och sprudlande glada solstrålar som livar upp            

de äldre i mötena. Barnen beskrivs även som en motor i interaktionen, men det krävs att                

personalen initierar då barnen till en början uppfattas som blyga och försiktiga.            

Förskolepersonalen uppfattar barnen som betydligt mer avvaktande och blyga, och det kan            

sträcka sig över hela mötet. Förskolepersonalen uppfattar också barnen som elever i mångfald             

och socialt samspel och de ska få minskade negativa stereotyper av äldre. I äldrepersonalens              

uppfattning om det ideala barnet finns ingen blyghet alls. Idealt är det en konstant spontanitet               

och lekfullhet i barnen som ska aktivera och ge livskraft till de äldre. Till skillnad från hur de                  

uppfattas vara under mötena ska barnen idealt vara en motor i interaktionen redan från början,               

utan att personalen behöver initiera. Förskolepersonalen uppfattar att barnen idealt ska vara            

socialt kompetenta, fördomsfria, spontana och spridare av glädje till de äldre. Den            

uppfattningen om det ideala barnet är precis det barnen i sin roll förväntas uppnå. 

I övrigt beskriver båda personalgrupperna mötena som glädjefyllda för alla inblandade. De            

menar också att det behövs engagemang och drivkraft för att genomföra mötena. Personalens             
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roll beskriver båda grupperna som organisatörer av mötet och att de under mötets gång utgör               

länkar mellan generationerna. Därefter skiljer sig personalgrupperna åt. Äldrepersonalen har          

oftast rollen som värd och förskolepersonalen är gäster. Äldrepersonalen är delaktiga vid            

mötets uppstart men drar sig sedan tillbaka till en mindre dominerande bakgrundsroll.            

Förskolepersonal agerar genomgående i sin pedagogiska inramning. Äldrepersonalen        

uppfattar de äldres roll som passiv och att de ofta utgör publik till barnens framträdanden.               

Förskolepersonalen beskriver de äldre som trötta och att de behöver livas upp. Det uppfattas              

som viktigt att barnen får interagera med de äldre för att lära sig om mångfald och bli socialt                  

trygga. Det kanske mest centrala temat som genomsyrar personalgruppernas beskrivningar av           

intergenerationella möten är dock barnens roll. Både äldrepersonal och förskolepersonal          

beskriver hur barnen livar upp och delar med sig av livskraft till de äldre. Barnen uppfattas                

som spontana glädjespridare som väcker liv i de äldre. 

Sammantaget innebär detta att båda personalgrupperna uppfattar ett utbyte mellan barn och            

äldre, ett givande och tagande i interaktionen där båda parter både får av och ger till varandra.                 

Personalen gör dessa möten möjliga både genom att organisera och se till att de kan               

genomföras på ett sätt som i så hög grad som möjligt överensstämmer med förväntningar och               

ideal. 

 

7.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

Att diskutera resultatet i den här studien i relation till den tidigare forskningen är inte helt                

oproblematiskt eftersom den tidigare forskningen inte utgått ifrån personalens uppfattningar          

om aktörernas roller under intergenerationella möten. Trots detta är det relevant att diskutera             

uppsatsens resultat i relation till tidigare forskning. 

Några informanter bland äldrepersonalen talade om att barnen var spontana och ställde frågor             

om bland annat de äldres utseende, ålder och hjälpmedel. De tog också upp att de uppfattade                

att vissa av barnen aldrig mött en gammal människa. Detta är något som i den tidigare                

forskningen tas upp som negativa stereotyper hos barnen och som de intergenerationella            

programmen är menade att motarbeta (Dellmann-Jenkins 1997). I den tidigare forskningen           

uppges att barnen har negativ syn på äldre och att de ofta associerar åldrande med mycket                

negativt som döden, sjukdom, skakande händer, pension, rullstol och glömska (Cortellesi &            
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Kernan 2016). Detta skiljer sig från hur personalen i vår studie uppfattar barnen, där de endast                

beskrivs som nyfikna utan att ha några förutbestämda uppfattningar om äldre. Personalen vi             

intervjuat är också eniga om att det är positivt för barnen att få träffa de äldre för att de då får                     

lära sig att ålderdom finns och att det inte är något farligt eller skrämmande. I den tidigare                 

forskningen är man också enig om att barnen får bättre syn på både äldre och åldrande. 

Bland de vi intervjuat beskrivs de äldre ofta som ganska passiva i mötet. I vissa stunder                

verkar rentav ges en antydan att de äldre inte har något att bidra med utöver rent sällskap för                  

barnen. I den tidigare forskningen däremot talas om äldre som en resurs som kan nyttjas till                

barnens fördel (Holmes 2009; Cohen-Mansfield & Jensen 2017; Teater 2016). På de sätten             

barnen kan dra nytta av de äldre är bland annat att de ökade i socialt och emotionellt                 

välmående, fick ökad empatisk förmåga, större acceptans för äldre och högre förmåga till             

självkontroll (Femia m fl 2008). Ingen av dessa studier har dock gjorts i Sverige, eller ens                

Norden, vilket kan göra att det finns skillnader i sjukdomstillstånd som krävs för att kunna               

hamna på äldreboende. Eventuellt är de äldre i dessa studier friskare. 

På de äldreboenden vars samarbete vi undersökt uppfattar personalen fördelarna för de äldre             

kort och gott som att de blir gladare och lyckligare, ibland rentav som terapeutisk behandling.               

Detta sätt att använda intergenerationella möten är inget nytt utan återfinns även i den tidigare               

forskningen där både Corbin (1998) och Teater (2016) funnit samband med minskad psykisk             

ohälsa. Den tidigare forskningen belyser även fler fördelar för de äldre i sina studier. Om de                

får en ansvarsroll redan i planeringen av mötet känner de sig meningsfulla (Dellmann-Jenkins             

1997), att de får bättre självförtroende, blir mer avslappnade, psykiskt välmående, och de fick              

känna sig behövda och respekterade vilket gjorde att de kände sig värdefulla (Teater 2016).              

Eventuellt kan tänkas att personalens uppfattningar om de äldres roll som passiv har gjort att               

mötet planerats utifrån tanken att de äldre inte kan spela någon aktiv roll under mötet och på                 

det sättet tillgodoräkna sig fler fördelar än bara glädje. Det kan också tänkas att vi hade                

kunnat få svar som uppgav uppfattningar om fler fördelar för äldre om vi hade formulerat våra                

intervjufrågor annorlunda. På det stora hela är ändå de uppfattningar som våra informanter har              

i linje med vad den tidigare forskningen kommit fram till. 

 

52 



 

7.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Goffmans dramaturgiska perspektiv valdes som teoretisk utgångspunkt. Perspektivet har         

använts i begränsad omfattning för att beskriva den arena för interaktion som det             

intergenerationella mötet utgör. Perspektivet har varit komplicerat att använda i sin helhet            

eftersom uppsatsen inte bygger på en observationsstudie utan baseras på intervjuer. I en             

intervjustudie kan dock informanterna själva berätta om hur de uppfattar aktörernas roller, det             

är inte en observatör som skapar berättelsen. Det betyder att andra aspekter av rollspelande              

kan synliggöras. Relaterat till den konstruktivistiska ansatsen innebär det i förlängningen att            

informanter och vi som gjort studien tillsammans är medskapare av den kunskap som             

producerats i uppsatsen. Utöver det dramaturgiska perspektivet har inspiration hämtats från           

Goffmans tankar om totala institutioner. Detta har kunnat appliceras framför allt på            

uppfattningar om de äldre på äldreboendet och på så sätt har de äldres roll kunnat belysas ur                 

ytterligare en dimension - intergenerationella möten är en av många aktiviteter avsedda att             

stimulera de äldre och motverka just passivitet och institutionalisering. Med hjälp av            

Goffmans begrepp inramning och roll har personalens uppfattningar om aktörernas roller           

analyserats. När det gäller inramning har det gått att relatera till roller för att påvisa vilken sfär                 

personalen uppfattar att rollen rör sig i - den professionella för personal, den institutionella för               

äldre och den utbildningsmässiga för barn. Vad gäller uppfattningar om de konkreta rollerna             

har de relaterats till förväntningar och ideal kring hur rollerna bör ageras. Personalen uppfattar              

de äldres roll som vårdtagare som i grunden rätt passiv medan idealbilden uppfattas som              

aktiv. Barnens roll som förskolebarn uppfattas med en större spännvidd från blyg till spontan              

men med det ideala målet att utveckla social kompetens. För att nå detta förväntas barnen vara                

aktiva under mötet. Sin egen roll hade personalen svårare att uttrycka, samtalen i intervjuerna              

tenderade att glida över till barn och äldre. Det var också den uppfattning om sin egen roll de                  

uttryckte - att idealt hålla sig i bakgrunden men i praktiken behövdes de för att organisera och                 

styra upp mötet. När det gäller analysen har teori och begrepp inte varit styrande utan har                

snarare setts som ett hjälpmedel i förståelsen av det personalen berättar i samtalen. Den              

teoretiska ramen har givit en bakgrund till studiens resultat och teoretiska begrepp har använts              

för att analysera resultatet när det har varit befogat. 
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7.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Genom att använda en kvalitativ ansats har vi kunnat få fram de subjektiva uppfattningarna              

om aktörernas roller under intergenerationella möten hos ett mindre antal personal från            

äldreboenden och förskolor. Detta har tillåtit oss få en djupare förståelse för respektive             

informants uppfattningar i resultatet. Vidare har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer            

som lät informanterna uttrycka sig relativt fritt och gav oss möjlighet att ställa följdfrågor              

vilket lett till att informanterna kunnat ta upp det de ansett viktigt samtidigt som vi kunnat få                 

svar på de förutbestämda intervjufrågorna. Vårt urval av informanter kan ha bidragit negativt             

till resultatet; det har varit svårt att få information om problematik inom samarbetena vilket              

kan bero på att våra informanter i många fall varit de som dragit igång samarbetet, att                

informanterna kan vara partiska. Det kan också bero på att personalen upplever att de är               

representanter för verksamheten och därför vill vara lojal. Det kan självklart också bero på att               

det helt enkelt inte finns något problematiskt. 

Den sex-stegade tematiska analysen (Braun & Clarke 2006) har hjälpt oss i analysen av              

intervjusvaren när vi transkriberat de tio intervjuerna, jämfört dem med varandra och kunnat             

finna gemensamma teman i personalens svar. I analysen har vi haft särskilt fokus på att lyssna                

in vilka roller personalen tillskriver sig själv, äldre och barn i mötet och vilka aspekter av                

rollen de uppfattar som ideala, något som även finns väl representerat i resultatet. Vi              

transkriberade intervjuerna så snart som möjligt efter att de hållits och detta har gjort att vi                

kunnat komma ihåg gester och vad personen sagt vid tillfällen när ljudet i inspelningen varit               

lite otydligt. 

 

7.5 Implikationer för forskning och praktik 

Den här studien har undersökt ett tidigare relativt outforskat område. Den har gett ny              

förståelse för vilka uppfattningar personal som deltar i samarbeten mellan äldreboenden och            

förskolor i Sverige har om aktörernas roller under intergenerationella möten. Förståelsen för            

uppfattningarnas betydelse för mötets resultat kan hjälpa aktivitetsansvariga på äldreboenden          

och förskollärare som leder intergenerationella möten att planera dem för att göra mest nytta              

för de äldre och barnen. Det skulle dock behövas ytterligare forskning på området, både större               
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studier likt denna som undersöker personalens uppfattningar vidare, och även studier som            

undersöker vilka resultat som ger störst fördelar för äldre respektive barn. 

Ett perspektiv som bör undersökas är hur de äldre och barnen uppfattar aktörernas roller under               

de intergenerationella mötena. Genom att studera deras uppfattningar skulle man kunna få en             

jämförelsepunkt gentemot personalens uppfattningar för att kunna se skillnader och likheter.           

Vår studie har endast kunnat ta fram vad personalen har för uppfattningar vilket bara är en av                 

de tre grupperna som närvarar under mötena. Det bör göras en studie på de andra två                

grupperna, äldre och barn, och låta dem berätta om mötet och rollerna. 

Det vore även intressant att undersöka intergenerationella möten genom en observationsstudie           

där forskarna själva kan se och bilda sig uppfattningar om aktörernas roller. Överlag finns det               

många olika perspektiv som vore intressant att utforska vidare på det här ämnet. Vi hoppas att                

den förståelsen vår studie bidragit till kan inspirera ledare av intergenerationella möten att             

tänka på sin egen påverkan på mötets utkomst genom sina uppfattningar om aktörernas roller. 
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Appendix 
Bilaga 1: Intervjuguide 

________________________________________________________________________________________________ 

Intervjuguide 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Introduktionsfrågor: 
Hur länge/många gånger har du deltagit i den här typen av samarbete? 

Vad är din grundutbildning? 

1. Berätta om intergenerationella möten, vad är det första du kommer att tänka på? 

2. Beskriv det praktiska runt mötena (var, när…) 
Var äger samarbetet rum? 

Hur ofta ses ni i denna form? 

Hur länge varar ett möte? 

Vem tog initiativet till samarbetet? 

Hur många personal från boende respektive förskola är med varje gång? Hur många barn respektive äldre? 

I vilken ålder är barnen respektive de äldre? 

3. Berätta om själva mötet - vad händer innan, under, efter? 
Hur går ett möte till? 

Hur förbereder ni er inför mötet? 

Hade ni med något till mötet (rekvisita)? 

Beskriv vilka aktiviteter barnen och de äldre gör ihop? 

Vad gör ni efter mötet?  

4. Berätta om dig och din yrkesroll i relation till intergenerationella möten? 
Hur upplever du för egen del de här träffarna? 

Är det något som är svårt? Vad gör du då? 

Har det uppstått problem någon gång? Vad hände då? 

Hur uppfattar du din egen roll före/under/efter mötet? Om du jämför med förskolans/äldreboendets personal? 

Vilken betydelse har samarbetet för dig som personal? Vad är bra/mindre bra? 

5. Berätta om hur du uppfattar barnen/de äldre före/under/efter mötet. 
Hur tror du att barnen och de äldre upplever de här träffarna? 

Vad var barnens/de äldres roll före/under/efter mötet? Om du jämför med personalen? 

Vad tror du om betydelsen av mötena för barn/äldre? 

6. Berätta om hur du uppfattar att intergenerationella möten relaterar till målen för respektive 

verksamhet (förskola/äldreboende).  
Kan du se skillnader/likheter? 

Har det uppstått problem under samarbetet? Har du något exempel? 

7. Hur skulle du beskriva vad som kan uppnås med samarbetet? 
Har det uppstått mervärden som ett resultat av samarbetet? För vem? 

Vad kan inte uppnås - har det uppstått problem? Vad hände då? 

Får vi återkomma till dig om vi har några kompletterande frågor?  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

Socionomprogrammet 

Examensarbete i socialt arbete, T6 

Stina Lindroth, Nicolai Kroik 

  

 

Till XX 

  

En förfrågan om deltagande i studie 
  

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi personals 

erfarenheter av intergenerationella samarbeten mellan förskolor och äldreboenden. Studien är 

fokuserad på den deltagande personalens perspektiv och vilka uppfattningar de har kring 

intergenerationella möten samt hur de upplevt dessa samarbeten. 

 

Du tillfrågas därför, som XX på XX som samarbetar med XX om att vara informant i vår studie genom 

att delta i en intervju. Vi kommer då att ställa frågor bl a om hur du ser på intergenerationella möten, 

hur du uppfattar att deltagarna upplevt träffarna och om samarbetet mellan förskola och 

äldreboende. Intervjun förväntas vara cirka 40-45 minuter och spelas in på band.  

 

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under 

arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att inhämtas från dig 

i det fall du väljer att ställa upp som informant där du får ge medgivande till att vi får använda dina 

intervjusvar i vår studie. Om du har några frågor får du gärna kontakta någon av oss. 

  

Uppsala den 19 april 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Stina Lindroth Nicolai Kroik 

 

Socionomstudent Socionomstudent  

Telefon: xxxx-xx xx xx Telefon: xxxx-xx xx xx 

E-post: xx@xx.xx E-post: xx@xx.xx 

 

Handledare: 

Mikael Svensson 

Telefon 018- 4711082 

Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet 

mikael.svensson@soc.uu.se  
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 
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