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Sammanfattning 
Denna studie undersöker socialt statusskapande hos institutionaliserade äldre på tre kommu-

nala äldreboenden i Stockholmsområdet. Tidigare forskning tyder på att ålderdomen är för-

knippad med rollförluster och stora förändringar i de äldres sociala liv. Inträdet till äldreboen-

det innebär en ny social arena där tillgång till tidigare erhållna statusmarkörer är begränsad, 

vilket skapar en neutralisering sett till tidigare social status. Den nyinflyttade står inför utma-

ningen att lyckas tillskriva sig social status inom den grupp och den kultur som är etablerad på 

äldreboendet. Syftet med studien är att undersöka denna statusneutraliserande process samt hur 

social status uttrycker sig hos de boende på äldreboenden. Det empiriska materialet har samlats 

in genom tre fallstudier och består av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med nio respon-

denter mellan åldrarna 76 och 94 år. Materialet har analyserats utifrån Erving Goffmans teorier 

om team, roller och framträdanden, Gary Fines och Randall Collins teorier om gruppkänsla 

och interaktionsritualer samt Arlie Hochschilds teorier om känsloarbete. Resultatet tyder på att 

inträdet till ett äldreboende är förknippat med en förlust av tidigare roller och sociala arenor 

samt en begränsad möjlighet att skapa nya. De boende försöker återskapa tidigare roller med 

hjälp av ett återberättande om dessa för andra boende, en process som försvåras av ålderdomens 

bördor och hälsoproblem. Äldreboendet som institution underlättar det sociala statusskapandet 

hos de äldre med såväl fysiska som sociala åtgärder men logistiska begränsningar leder till att 

interaktionsnivån är limiterad. Slutsatsen är att inträdet till ett äldreboende i kombination med 

tidigare åldersrelaterade rollförluster leder till en neutralisering sett till tidigare status. Åter-

skapandet av denna status underlättas av äldreboendet som institution men begränsas kraftigt 

av majoriteten av de boendes bristande hälsa. 
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1. Inledning 

Social status, något vi tillskrivs genom hela livet via de roller vi axlar i det sociala normsam-

hället. Roller som vanligtvis ger oss hög social status i vuxenlivet är familjerollen då ditt sociala 

nätverk utbreds, yrkesrollen där man professionellt utvecklas och senare rollen som engagerad 

far- eller morförälder samt flitig pensionär. Med åren genomgår vi en rad olika rollförluster 

och rollbyten. Detta innebär exempelvis att man förlorar sin yrkesroll då man går i pension, 

familjerollen då barnen blir vuxna, rollen som den flitiga pensionären på grund av försämrad 

hälsa och den uppskattade far- eller morföräldern när barnbarnen växer upp. I och med dessa 

rollförluster sker ett frånträdande från tidigare sociala arenor vilket ökar graden av beroende 

och minskar det sociala ansvaret hos individen (Tornstam, 2011:125).  

Personer som är 70 år eller äldre tenderar att ha en lägre aktivitetsgrad än yngre. Ju äldre man 

blir, desto lägre grad av engagemang finner man i de roller man är involverad i (Tornstam, 

2011:147). Inträdet i den så kallade fjärde åldern sker, definierad inom gerontologin som män-

niskans sista period i livet. Perioden präglas av förlorad självständighet, integritet samt nedsatt 

funktionsförmåga och sämre hälsa (Thorslund & Wånell, 2008:28). Trots inträdet i den fjärde 

åldern har äldre människor sociala behov och många rön talar för att uppskattning och samhö-

righet hör till de mest grundläggande behoven hos människan (Thorslund & Wånell, 2008:31). 

Socialstyrelsens lägesrapport år 2019 visade att 50 000 personer bor på äldreboenden i Sverige. 

Siffror som uppskattas öka drastiskt enligt SCB då antalet personer över 80 år förväntas öka 

från dagens 530 000 till cirka 808 000 år 2030 (Socialstyrelsen, 2019). Äldreboendet är en 

institution för äldre som ger möjlighet till hjälp dygnet runt för de som har nedsatt kognitiv 

eller fysisk funktionsförmåga. Institutioner som äldreboenden utgår ofta efter ett schema där 

olika aktiviteter och ritualer äger rum samma tid varje dag. Det är en åtgärd för att skapa en 

kontinuerlig vardag för de äldre men också för att kunna hantera en större grupp äldre på de 

personalresurser som finns till hands. Schemat innebär att ritualer såsom måltider, socialise-

ringstillfällen och utevistelse genomförs på daglig basis (Thorslund & Wånell, 2008:187–189). 

Det sociala rummet med dess socialiseringstillfällen ger möjlighet till sociala relationer bland 

de äldre och främjar kontakt i och med de gemensamma mötesplatserna. Forskning visar att 

äldre som får innehåll i sin vardag tillsammans med andra mår bättre, speciellt i fjärde åldern 

(Thorslund & Wånell, 2008:187–189). Äldreboendet som institution underlättar dessa sociala 

relationer.  
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Den totala institutionen definierades av Goffman (1961) som ett slutet boende och arbetsplats 

där en större grupp av personer med liknande livssituation befinner sig under en viss tidsperiod. 

Att ankomma till en total institution innebär att individen i viss mån blir fryst på sina tillgångar 

utanför institutionen. Att inte ha de tillgångar man tidigare haft skapar en modifiering av indi-

viden själv då dennes tidigare civila liv inte längre finns att tillgå och man frånträder sina tidi-

gare sociala arenor och dess tillhörande statusmarkörer. Trots stora skillnader mellan en frivil-

lig flytt till ett äldreboende och den ofrivilliga institutionalisering som skildras av Goffman 

innebär inträdet till äldreboendet transformationer för individens uppfattade sociala roll och 

status. Behovet av att göra sig av med ägodelar inför flytten, förlusten av sociala komponenter 

såsom grannar och husdjur samt utbytet av boendesituation uppfyller i viss mån samma neut-

raliserande funktion i båda fallen (Perry, 2014).  

I och med inträdet i den fjärde åldern och de rollförluster som hör därtill genomgår äldre som 

flyttar till en institution stora förändringar i deras sociala liv. I och med institutionaliseringen 

blir tidigare statusmarkörer inte lika tillgängliga vilket leder till en neutralisering sett till tidi-

gare social status. Flytten innebär att en ny, främmande, social arena blir aktuell. Den nyinflyt-

tade står då inför utmaningen att lyckas tillskrivas social status inom den grupp som den sociala 

arenan innefattar, utan att ha tillgång till sina tidigare statusmarkörer.  

1.1 Syfte & frågeställning 

Studien syftar till att studera skapandet av social status hos individer som har institutionaliserats 

på äldreboenden och upplevt en neutralisering sett till tidigare social status. 

1) Vilken upplevd effekt har äldreboendet som institution för socialt statusskapande hos dess 

boende? 

2)  Hur uttrycks social status hos äldre som upplevt en neutralisering sett till sin tidigare status 

i samband med inträdet till ett äldreboende? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen har delats in i 6 kapitel. I detta avsnitt kommer en presentation av kommande kapitel 

att redovisas.  Kapitel 2, Tidigare forskning presenterar väsentlig forskning rörande social sta-

tus och äldre som har sammanfattats för att kartlägga problemområdet uppsatsen omfattar. Ka-

pitel 3 innehåller ett Teoretiskt ramverk bestående av teorier från Erving Goffman, Gary Fine, 

Randall Collins samt Arlie Hochschild vilka används senare i uppsatsen som verktyg för att 
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analysera resultatet. Då både tidigare forskning och det teoretiska ramverket används genom-

gående i denna deduktivt riktade studie presenteras de tidigt i uppsatsen för att skapa en struktur 

och förståelse för helheten i uppsatsens upplägg. Kapitel 4, Metod & material redogör för val 

av metod, genomförande samt insamlingsprocess av materialet. Där diskuteras och motiveras 

även de metodologiska val som bidragit till slutresultatet. Kapitlet ger en insyn till det metod-

arbete som slutligen gett oss vårt resultat samt redogör för metodens relevans för uppsatsen. I 

kapitel 5, Resultat & analys presenteras och analyseras resultatet med hjälp av det teoretiska 

ramverket. Där har kapitlet delats upp i två avsnitt baserade på våra frågeställningar för en 

tydligare översikt. Det avslutande kapitlet, Diskussion är under vilket vi slutligen sammanstäl-

ler och diskuterar resultatet utifrån tidigare forskning, teoretiskt ramverk samt val av metod. 

Kapitlet avslutas med implikationer för vidare forskning inom området. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kartläggs vårt problemområde genom redogörelse av tidigare forskning som be-

handlat ämnet. Således är samlad tidigare forskning perspektivgrundande och kunskapsgivande 

för att vidare närma oss den problematik vi undersöker. Inom kapitlet presenteras en översiktlig 

bild av forskningsläget som är baserad på sociologisk, psykologisk samt gerontologisk forsk-

ning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för redovisad tidigare forsknings koppling till samt 

motivation för vår studies positionering i rådande forskningsläge. 

2.1 Frånträdande från tidigare sociala arenor 

I detta avsnitt kartläggs frånträdande från tidigare sociala arenor för att få en bredare förståelse 

för området vi undersöker. Således beskrivs livsförändringar som leder till institutionalisering 

samt övergången till åldringsrollen. Detta är väsentligt för att få ett större sammanhang och 

förståelse för den neutralisering av tidigare status som äldre genomgår. 

2.1.1 Rollförlust & inträde i den fjärde åldern 

Livet har olika skeden och övergångar till nya roller som sker genom rollskiften eller rollför-

luster. Sociala vinster och status kopplas ofta samman med dessa övergångar till nya roller. 

Yrkesrollen och familjerollen innebär ökat ansvar för individen vilket medför en högre status 

och ett oberoende. På liknande sätt medför familjebildning sociala vinster, det är under det här 

stadiet i livet man i regel har högst social prestige (Tornstam, 2011:138). Tidigare forsknings-

resultat tyder på att detta mönster bryts vid inträdet i ålderdomen, här börjar rollskiften istället 

förknippas med sociala förluster. Pensionering, änkestånd, ökad grad av beroende och minskat 

socialt ansvar är bidragande faktorer till detta. De flesta äldre har god kontakt med familj och 

vänner men risken för att bli ensam ökar med åldern (Shaw, Krause, Liang & Bennett, 2007). 

Detta skede i livet kallas den fjärde åldern, vilket definieras som en tid präglad av stigman i 

form av änkestånd, ohälsa och senilitet (Tornstam, 2011:125; Thorslund & Wånell, 2008:192). 

I och med inträdet till den fjärde åldern och tillhörande rollförluster blir åldringsrollen aktuell. 

Åldringsrollen är en roll där rollförväntningarna är diffusa. Detta betyder att aktören har en 

frihet i sitt rollagerande. Trots rollförluster identifierar sig äldre ofta fortfarande med sina tidi-

gare roller vilket påverkar de vänskapsrelationer de söker sig till. En hypotes är att man söker 

sig till personer som haft roller vars position man själv värderar högt. Ju fler roller man haft 

genom livet ju bredare vänskapsfront tycks vara möjlig (Tornstam, 2011:162). 
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2.1.2 Institutionalisering & social interaktion 

När man frivilligt eller med socialt tryck från omgivningen beslutar sig för att flytta till ett 

äldreboende accelererar de upplevda rollförlusterna. Bevarandet av sitt sociala umgänge, som 

redan må vara begränsat i den fjärde åldern, genomgår plötsligt stora svårigheter. En av anled-

ningarna till detta är att man överlämnar ansvarsrollen för ens sociala liv till den “totala” in-

stitutionen, äldreboendet (Mor et al., 1995). Trots stora skillnader från resultaten i Goffmans 

(1961) studier av totala institutioner återfinns likheter mellan de mentalsjukhus han undersökte 

på 50-talet och utformandet av äldreboenden vi använder oss av på senare tid. I båda fallen kan 

patienten förvänta sig en begränsad mobilitet, vilket på äldreboenden i viss mån har att göra 

med hälsorelaterade problem men även institutionens regler. Placeringar av de boende på av-

delningar baserat på kognitionsnivå eller övriga hälsotillstånd är ett exempel på denna institut-

ionellt begränsade mobilitet. Goffman beskriver den totala institutionens effekt på patientens 

självbild som en påtvingad acceptans av att man inte är en fungerande medborgare (Goffman, 

1961:150). På ett liknande sätt påtvingas den äldre på ett äldreboende rollen som “sjuk”, vilket 

upplöser dem från de normativa krav som finns kring bevarandet av sociala kontakter (Mor et 

al., 1995). 

Goffmans (1961:16) resultat tyder på att det individuella rollskapandet som pågår utanför in-

stitutionen byts ut mot anpassning till ett kollektiv, vilket han beskriver som en rollförlust. 

Detta skapar isolering inom institutionens väggar vilket bidrar till formandet av en homogen, 

neutraliserad grupp där tidigare status knappt är märkbar (Goffman, 1961:21). Trots äldrebo-

endets öppnare struktur och de boendes friare vardag återfinns komponenter som liknar Goff-

mans totala institution och därför även dess begränsande effekter på den boendes sociala liv. 

Inträdet i en institution innebär stora transformationer i individens uppfattade sociala roll och 

status. Behovet av att göra sig av med ägodelar inför flytten, förlusten av sociala komponenter 

såsom grannar och husdjur samt utbytet av boendesituation uppfyller i viss mån samma neut-

raliserande funktion i båda fallen (Perry, 2014). 

En premiss för att trivas inom äldreboendet tycks, enligt empirin tidigare forskning producerat, 

vara att acceptera vardagens olikhet från ens tidigare vardag och därmed ändra sina krav eller 

förväntningar på innebörden av trivsel. Att acceptera sin rollförlust i och med inträdet i äldre-

boendet och därmed uppdatera sin självbild är en nödvändighet för en positiv rollförändring. 

Vissa äldre tycks inse att livskvalitén de har på äldreboendet och möjligheten till sociala inter-

aktioner är begränsad gentemot deras tidigare situation utanför institutionen. De accepterar 
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dock att samma krav på trivsel inte är densamma inom institutionen som ute i samhället och 

värderar därför de olika livssituationerna med olika mått (Bergland & Kirkevold, 2006).  

2.2 Återskapandet av sociala arenor 

När man talar om gott åldrande refererar man till fyra hörnpelare, fysisk aktivitet, bra matvanor, 

social gemenskap/stöd samt delaktighet/meningsfullhet/att känna sig behövd (Thorslund & 

Wånell, 2008:187). Det följande avsnittet konkretiserar rådande förutsättningar för formande 

av social status hos äldre samt vägen dit. Specifikt presenteras tidigare forskning som rör social 

status i relation till de äldres välmående för att kartlägga potentiella korrelationer mellan de 

äldres rådande förutsättningar och möjligheten att tillskrivas social status.  

2.2.1 Det goda åldrandet 

Den minskade funktionsförmågan och självständigheten i och med inträde i den fjärde åldern 

skapar hinder för människors frihet att forma sina liv. Det är därför av största vikt för folkhäl-

soarbetet att kunna finna en balans för samspel mellan samhälle och individ för att förbättra de 

äldres liv. Detta kräver insatser på såväl samhälls-, grupp och individnivå. Faktorer som bidrar 

till en bra balans är boendemiljön. Det är viktigt att den är trygg, säker och stimulerar till grann-

kontakter då det påvisats vara hälsofrämjande. Andra anpassningar såsom samhällsplanering 

där de äldres rörelseförmåga tas med i beräkningarna är även de viktiga. Trygga och välskötta 

promenadvägar anpassade för rullatorer med naturliga träffpunkter är ett exempel på sådana 

åtgärder (Agahi et al., 2008). 

Insatser som träffverksamhet för äldre, trygghetsriggningar och andra sociala sammanhang 

inom kommunen är åtgärder som underlättar för äldre att finna en gemenskap. Även känslan 

av delaktighet och meningsfullhet främjas med de sociala kontakterna. Andra faktorer för att 

känna meningsfullhet och delaktighet kan vara rutiner där individen känner att denne kan be-

hålla kontrollen över sitt eget liv. Vad rutinerna kan innebära är högst individuellt (Thorslund 

& Wånell, 2008:192). 

För att livskvalitén skall vara hög på just äldreboenden är de boendes sociala interaktioner en 

stor bidragande faktor. Då mycket av interaktionen både begränsas och möjliggörs på institut-

ionens villkor är dess insatser för att underlätta interaktion avgörande i de boendes sociala liv 

och hälsa. Begränsandet av möjligheter till social interaktion kan uttrycka sig på flera sätt. För 

högfunktionerande boende kan aktiviteters simpelhet, för att inkludera alla boende oavsett 

funktionsnivå, vara avskräckande. Även det begränsade urvalet och oförmågan att påverka det 

kan leda till en minskad interaktionsnivå för individer på ett äldreboende (Mor et al., 1995).  
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Äldre som flyttar till en institution kan ha svårt att knyta kontakt med övriga boende på institut-

ionen då många har bristande hälsa. Det kan handla om nedsatt hörsel och syn, nedsatt ork eller 

mental hälsa. Inflyttning på äldreboenden kan således i vissa fall resultera i minskad sociali-

sering med andra individer. Flytten till ett äldreboende innebär många nya ansikten och många 

olika människor. En naturlig mötesplats är matsalen där man har chansen att lära känna sina 

bordsgrannar. Dock kan faktorer såsom hög ljudnivå i kombination med vissa boendes hörsel-

nedsättning göra det svårt att socialisera och föra meningsfulla samtal (Carlsson & Dahlberg, 

2002).  

De boende berättar i vissa fall om behovet att uttrycka sin identitet för att finna gemenskap. En 

del av identiteten uttrycks genom tidigare erfarenheter såsom yrke eller kunskapsområden ge-

nom att deklarera för händelser där man presterat väl. Identitet förknippas också med var man 

tidigare bott och vilka släktingar man har, man talar gärna om barn och barnbarn samt sin 

uppväxt. Mycket av gemenskapen med de andra boende är grundad i en delad livsvärld. 

Aspekter av livsvärlden som delas inrymmer exempelvis samma levnadsvillkor, uppväxtför-

hållanden, geografisk närhet under uppväxt eller gemensamma bekanta. Resultatet av studien 

visar att många boende på äldreboenden känner ensamhet i gemenskapen. Trots att de är flera 

som bor på samma plats är det svårt att skapa näringsgivande relationer på grund av olika 

hälsoaspekter (Carlsson & Dahlberg, 2002).  

2.2.2 Livsvärld & sociala nätverk 

Statuslikhet utgörs av liknande social status mellan individer, vilket kan påverkas av likhet i 

yrke, utbildning, etnicitet, nationalitet, kön eller ålderslikhet. Den sistnämnda har visat sig av 

stor vikt i vänskapsrelationer för äldre. Ålderslikhet innebär att individer födda ungefär samti-

digt har genomgått en rad olika erfarenheter och upplevelser som någon som är yngre inte har. 

Ålderslikheten gör att individerna i större grad befinner sig i samma livscykelsposition samt 

delar samma livsvärld sett till samhällets historia vilket ger dem likartade historiska erfaren-

heter. Även den framtida historien samt framtida livsskeden förväntas vara likartade (Torn-

stam, 2011: 146–147). Således tenderar vänskapsrelationer lättast att uppstå i åldershomogena 

grupper. Sannolikheten att äldre skapar nya vänskapsrelationer ökar ju fler äldre som finns 

inom räckhåll i den egna sociala miljön. Äldre människor söker sig till varandra inom åldrings-

täta områden och antalet vänner varierar utifrån antalet äldre i området (Tornstam, 2011:161). 

Denna syn på äldres sociala interaktioner som uppbyggda av ålderslikhet och geografisk närhet 

leder en till slutsatsen att äldreboenden bör vara en plats där interaktionerna frodas. Ändå har 
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många bilden av ålderdomshem som en plats där äldre spenderar slutet av livsskedet i ensamhet 

och de äldre tycks även de uppleva en bristande möjlighet till social interaktion (Slettebø, 2008; 

Carlsson & Dahlberg, 2002). Detta betyder dock inte att det inte existerar social interaktion. 

Äldreboendet är en plats där de boende flörtar och skämtar, visar uppskattning och uppträder 

hotfullt, likt inom resterande samhällsarenor. Interaktionerna gör det möjligt för de boende att 

presentera en roll, att utmärka sig och konstruera ett meningsskapande kring vardagen på in-

stitutionen (Hubbard, Tester & Downs, 2003). De åkommor och kognitiva begränsningar som 

förknippas med ålderdom tycks inte förklara den bristande interaktionsnivån (Thomas, 2011). 

De kan snarare ges en socialiserande funktion i form av en gemensam skörhet och uttrycker 

sig till exempel med humor baserad på den bristande hälsan (Hubbard et al., 2003). 

2.3 Social status & hälsoeffekter  

Socioekonomisk status (SES) är kopplat till hälsa, välmående och livslängd. Den grupp i ett 

samhälle som enligt traditionella mått av inkomst, yrkesgrupp och utbildning har en hög SES 

lever längre och drabbas inte lika ofta av sjukdomar (Dalstra et al., 2005; Mackenbach et al., 

2017). Äldre människors subjektiva sociala status (SSS), var man skulle placera sig själv på en 

skala av samhällets sociala statushierarki, tycks även den ha en positiv relation till såväl själv-

skattad som fysiologisk hälsa (Hu, Adler, Goldman, Weinstein & Seeman, 2005; Demakakos, 

Biddulph, de Oliveira, Tsakos & Marmot, 2018). Med självskattad hälsa, depression, diabetes 

och andra kroniska sjukdomar som beroende variabler tycks äldre människors SSS kunna pre-

dicera deras hälsa. Vid användandet av SES som kontrollvariabel tycks SSS kunna fånga for-

mer av social status som SES inte kan. Man resonerar att detta beror på att en individs SSS 

utgår ifrån samma mått som SES mäts med, men att man även inkluderar uppfattningen av sitt 

livsverk vilket är en nödvändighet för att fånga äldres sociala status. SSS är därför ett värdefullt 

mått för att predicera äldres hälsa (Demakakos et al., 2018). 

För att mäta individers subjektiva välmående föreslås även användandet av sociometrisk status, 

vilken social status du har i ditt lokala nätverk. Även här resonerar man att SES inte är ett 

lämpligt mått utan att sociometrisk status omfattar fler komponenter av social status som på-

verkar individens subjektiva välmående. Man har kommit fram till att personer som har hög 

status i deras umgängeskretsar ofta upplever sig må bättre än de som anser att de har en låg 

status (Anderson, Kraus, Galinsky & Keltner, 2012). 
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2.4 Studiens relevans utifrån tidigare forskning 

Denna sammanfattning av rådande forskningsläge har kartlagt teman gällande social status och 

äldre på institution. Vi har fått en bild av utvecklingen som sker då äldre frånträder sina tidigare 

roller och sociala arena för att med nya premisser acceptera dessa förluster och inträdandet i 

den fjärde åldern och åldringsrollen. Övergången har tolkats vara nära kopplad till inträdet till 

institutionen äldreboende vilket gett oss perspektiv på de äldres förutsättningar i en social arena 

av homogent slag. Vi har uppmärksammat vikten av sociala interaktioner och gemenskap i 

tidigare forskning vilket tycks vara starkt sammankopplat med hälsa, statuslikhet och åldertät-

het.  

I detta avsnitt har vi givits indikationer på att det finns en problematik gällande socialisering 

trots statuslikhet och åldertäthet då hälsoproblem kan komma att hindra en. Detta motiverar att 

vidare undersöka hälsans effekt på formandet av social status på äldreboende då resultaten i 

tidigare forskning tycks vara motstridiga. Thorslund & Wånell (2008), Tornstam (2011), Hubb-

bard et al., (2003) och Thomas (2011) forskning visar positiva redogörelser för social interakt-

ion kopplad till platser, såsom institutioner, där åldertätheten och således den homogena miljön 

finns. De menar att en sådan miljö är gynnande för sociala kontakter medan övriga studier i 

detta kapitel redovisar resultat om institutioner för äldre som nära kopplat till sämre hälsa och 

på grund av detta förminskade möjligheter till att socialisera.  

Slutligen redovisas forskning om social status som prediktor för hälsa och SSS förmåga att 

rama in social status hos äldre. Demakakos et al. (2018) diskuterar kravet på alternativa instru-

ment till det traditionella SES för att mäta äldres sociala status. SSS tycks kunna predicera 

hälsa då individens subjektiva uppfattning fångar in dimensioner av social status som SES inte 

kan. Även sociometrisk status, vilken status du har i ditt lokala nätverk eller umgängeskrets, 

tycks kunna predicera ditt subjektiva välmående. Man har påvisat en stark koppling mellan 

social status och hälsa och välmående med hjälp av kvantitativa studier och uppmaningar ges 

till fortsatt forskning inom området. Vår studie har relevans utifrån rådande forskning då den 

berör samma fält. Vi ämnar dock studera just institutionens upplevda effekt på social status 

formande och yttrande där tidigare status neutraliserats. Fortsatt forskning inom området är 

nödvändig för att belysa social status och dess koppling till hälsa och välmående. 
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3. Teoretiskt ramverk  

Under denna rubrik återfinns socialpsykologiska teorier från Erving Goffman, Gary Fine, Ran-

dall Collins samt Arlie Hochschild. Att applicera detta ramverk på vår studie av institutional-

iserade äldre är lämpligt för att möjliggöra kopplingar till formandet av social status hos dessa 

individer samt hur det uttrycks i den givna miljön. Teorierna används som analytiska och be-

greppsliga verktyg för att undersöka social status formande i förenlighet med tidigare forskning 

inom området för att besvara vår frågeställning. 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 

Samlingen av Goffmans teorier ger oss analytiska verktyg för att få en förståelse för hur män-

niskors sociala uppträdande präglar våra sociala kontakter. Detta är väsentligt för en förståelse 

för den åldringsroll som beskrivs i tidigare forskning och hur den kan ha effekt på den sociala 

arenan äldre institutionaliseras till. Detta kan alltså appliceras på den “scen” som institutionen 

utgör samt de framträdanden som krävs för att hävda sin identitet bland de övriga boende och 

bli en del av teamet. Många frågor kan ställas och möjligen besvaras angående en grupp eller 

ett samhälles värderingar genom analys av en agerandes uppfattning om hur denne vill fram-

ställa sig själv. 

3.1.1 Roller 

Den sociala roll en aktör väljer att ta har en koppling till aktörens sociala status. Rollspelet 

resulterar i hur vi tolkas av omvärlden. Vi spelar roller inför varandra för att skapa mening, 

ibland flera olika roller samtidigt. Samhällets normer och värderingar skapar en gemensam, 

etablerad grund att utgå från hur aktören bör agera i sin roll men flera olika roller kan vara 

accepterade i ett och samma sammanhang (Goffman, 1959:3). När aktörer agerar i en roll fram-

för de ett framträdande, vilket kan förklaras som den samlade aktivitet hos en viss aktör vid ett 

specifikt tillfälle där denne vill påverka en situation genom att förmedla intryck till de andra, 

publiken, i situationen (Goffman, 1959:13). För att kunna övertyga sin publik krävs det att 

publiken tar aktören på allvar och att aktören har en tro på rollen. Först då har aktören spelrum 

att göra ett trovärdigt framträdande och styra intrycken till sin publik (Goffman, 1959:10). Har 

aktören en publik som inte är väl inställd eller tar aktören på allvar skapas en diskrepant roll 

vilket innebär att aktören hamnar utanför teamet. Detta sker vid en bristande överensstämmelse 

mellan aktörens framträdande och trovärdigheten som aktör. När publiken inte ser aktören som 
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trovärdig i sin roll förlorar teamet kontrollen över definitionen av situationen, vilket gör det 

omöjligt att samspela med publiken (Goffman, 1959:87).  

3.1.2 Team och främre regionen 

Team är den grupp av människor som samarbetar i ett framträdande. När man framträder, inom 

den ram av normer och värderingar som är accepterade, krävs även att medlemmarna i teamet 

beter sig rätt för att fasaden av trovärdighet ska infinna sig. Man har ett typ av ömsesidigt 

beroende av varandras korrekta beteende inom gruppen för att kunna framträda och övertyga. 

Detta ömsesidiga beroende bortser från eventuella strukturella eller sociala klyftor inom grup-

pen såsom status och på så vis skapas en sammanhållande kraft. Varje team måste lyckas ma-

nifestera en symbol som uttrycker innebörden av teamet för att kunna definieras som grupp. 

Utifrån denna definition och symbol, vet medlemmarna i teamet hur de bör bete sig som aktör 

respektive teammedlem (Goffman, 1959:50). Främre regionen beskrivs som den plats där ak-

tiva framträdanden tar plats. Där de agerande observeras av publiken och den idealiserade bil-

den man vill förmedla måste upprätthållas (Goffman, 1959:69).  

3.2 Gruppinteraktioner 

Fines och Collins teorier kan appliceras som ett analytiskt verktyg för att konkretisera vikten 

av kulturella likheter för skapandet av sociala relationer på institutionen.  Det är även en viktig 

aspekt av grupptillhörighet inom en i stort sett homogen grupp sett till ålder och eventuell färg-

ning av institutionens ritualer. 

3.2.1 Ideoculture 

Ideoculture är ett system av de kunskaper, trosföreställningar, beteenden, normer och värde-

ringar som delas av en grupp individer och gör att de kommer fortsätta interagera med varandra. 

Inom gruppen tillkommer sedan ritualer, vilka består av sociala interaktioner som främjar upp-

byggandet av den verklighet som delas av gruppen vilket i sin tur skapar gruppkultur. Denna 

gruppkultur kommer så småningom historiseras genom upprepade ritualer och beteenden som 

rättfärdigas inom gruppens ram av kulturella ideologi (Fine, 1992:36). Gruppdynamiken inom 

gruppen innefattar därmed ett gemensamt kulturellt ursprung vilket bidrar till engagemang i 

producerandet av meningsskapande ritualer och historia för kollektivet av dess medlemmar 

(Fine, 1992:38). Gruppens kultur medlar miljö och handling. Individerna väljer inte själva hur 

de interagerar i en grupp utan deras val påverkas av den signifikanta andra, gruppens medlem-

mar, och den kultur som finns inom gruppen. Ideoculture är baserat på historiska kollektiva 



   
 

12 

 

minnen som formats i gruppen och påverkat dess identitet mellan medlemmarna, leder detta 

till en känsla av meningsfullhet som rättfärdigar de ritualer gruppen har skapat (Fine, 1992:40). 

3.2.2 Emotionell energi & interaktionsritualer 

När Collins diskuterar interaktioner och värderingar delar han in dessa under begreppen mik-

rostruktur och makrostruktur. Mikrostruktur innefattar det som sker mellan människor i en 

interaktion och makrostrukturen innehåller de värderingar, regler och normer som styr inter-

aktionen. Det finns en struktur i alla nivåer men endast i mikronivån genereras energi. Denna 

energi är en emotionell energi som styr människor att agera utifrån vad som ger dem högsta 

möjliga emotionella energi. För att bibehålla denna emotionella energi skapar vi interaktions-

ritualer som ger oss möjlighet att öka vår energi. Denna ritual är en typ av interaktion mellan 

minst två personer där alla parter har möjlighet att öka energin, vilket man inte alltid lyckas 

med (Collins, 2004:6). 

För att lyckas med en ritual finns fyra grundpelare för höjd emotionell energi, där den första är 

fysisk närvaro. Fysisk närvaro innebär att en eller flera personer är på samma plats vilket re-

sulterar i fysisk kontakt, medveten eller omedveten. Det andra är avgränsning, vilket innebär 

en tydlighet kring vilka av de närvarande som deltar i interaktionen. Det tredje, gemensamt 

fokus, menar Collins behandlar det uttalade mellan deltagarna, vad de fokuserar på, vilket kan 

vara allt från ett objekt till en aktivitet. Den sista pelaren för en lyckad interaktion är gemensam 

emotionell erfarenhet. Med detta menar Collins att deltagarna i interaktionen har liknande sin-

nesstämning eller känslomässig erfarenhet. Ett liknande register av emotioner. Känslan av till-

hörighet till gruppen och de delade värderingarna gör att man som medlem försvarar gruppens 

symbol från överträdelser vilket visar på en lyckad interaktionsritual (Collins, 2004:48–49). 

3.3 Emotionellt arbete 

Hochschilds teorier om känsloarbete och den sociala måttstocken kan appliceras på studien för 

att få en förståelse för hur de boende anpassar sina känslor och beteenden för att passa in i 

gruppen och således tillskrivas social status. Hochschilds synsätt ifrågasätter Collins sätt att se 

på känsloarbete då hon menar att han utgår ifrån ett organismiskt synsätt på känslor. Medan 

Collins anser att känslor är låsta reaktioner på andra människors handlingar, och på så sätt 

sociala, menar Hochschild att vi kan göra aktiva val (Hochschild, 1979:554). Hochschild kri-

tiserar även Goffmans behandling av känsloarbete då hans teorier endast belyser förmågan att 

styra visade känslor men inte upplevda känslor och att en viktig komponent därför saknas. För 

att förstå känsloarbete kan vi inte nöja oss med att veta att vi till exempel förtrycker vissa 
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känslor. Vi måste förstå processerna bakom, tekniker som används. Helt enkelt hur vi utför 

känsloarbete (Hochschild, 1979:557). 

3.3.1 Känsloarbete  

Hochschild kategoriserar känsloarbete i två kategorier; Ytligt känsloarbete, vilket innebär att 

korrigera sina känslor till att visa den passande känslan för situationen även fast individen kän-

ner något annat. Djupt känsloarbete, vilket innebär att man medvetet förskjuter de känslor man 

känner inför en situation och tänker på något annat så att känslan förändras (Hochschild, 

1979:558). Det djupa känsloarbetet sker då man medvetet ändrar sin känsla inför situationen 

genom att tänka i nya banor angående den, vilket förändrar känslan i grunden. Dessa undan-

hållna känslor kan få utlopp på annat sätt. Hochschild beskriver att de negativa känslor som 

undanhållits riktas mot individer vars sociala status är lägre än personen som måste få utlopp 

för sina känslor. När det gäller undanhållna positiva känslor riktas dessa motsatt till individer 

med högre social rang. Att vara av högre rang socialt uttrycker sig inte bara genom framgång i 

samhället materiellt utan också socialt skydd mot negativa känslor. Detta skapar en känslo-

vandring där människor med hög social rang gynnas i alla led då rangen visats vara nära kopp-

lad med lön och position såväl som känslopåverkan, vilket i sin tur påverkar hemmet och fa-

miljen (Hochschild, 1979:571). 

3.3.2 Social måttstock  

Hochschild beskriver hur man dels bedömer en persons känsloreaktion utifrån situationen vil-

ken emotionen sätts i relation till, dels med en slags social måttstock. Ramen för vad som anses 

vara en lämplig emotionell reaktion skiljer sig mellan individerna som bedöms. Sociala struk-

turer och normer påverkar denna sociala måttstock. Hochschild menar att den som ämnar stu-

dera känslohantering bör rikta sitt fokus på vad som är lämpligt och inte, samt eventuella vari-

ationer mellan individer som kan bero på dessa sociala strukturer och normer (Hochschild, 

1979:560). Vidare utvecklas den sociala måttstocken efter vilka känslor man upplever sig vara 

skyldig att visa samt skyldig att bemötas med. Även dessa variabler är baserade på socialt 

konstruerade strukturer i samhället såsom klass och könsskillnader (Hochschild, 1979:567). 

Anledningen till att vi så ofta upplever känslor som är anpassade efter situationen vi befinner 

oss i är varken en slump eller en biologisk reaktion. Undermedvetna processer hjälper oss att 

arbeta med våra känslor för att frambringa dem som är acceptabla enligt den sociala måttstock 

vi alla bär med oss. En måttstock som anpassar sig efter situationens aktörer, miljö och sam-

hälleliga förväntningar (Hochschild, 1979:560).  
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3.4 Teoretisk förenlighet 

Ovanstående samling teorier möjliggör en analys av hur en individ genom sitt framträdande, 

känsloarbete samt användning av social måttstock kan lyckas med inträdet till äldreboendets 

sociala arena. Vi kan genom att analysera de boendes emotionella energi, interaktionsritualer 

och ideoculture få en bredare förståelse för rådande gruppdynamik och formandet av status då 

dessa baseras på rättfärdigade beteenden och gemensamt fokus inom gruppen. Individernas 

roller kan ge oss information om status då analys av aktörens roll ger en bild av dennes sociala 

status. Statusskillnader kan tänkas studeras genom att analysera de olika team-medlemmarna 

och deras roll inom framträdandet. Vem har vilken roll? 

4. Metod & material 

I följande kapitel kommer valet av metod och material redovisas, diskuteras och motiveras ut-

ifrån studiens syfte. Presentation av förundersökning, fallstudier samt förhållning till metodo-

logiska och etiska överväganden presenteras även här.   

4.1 Kvalitativ metod & material  

Kvalitativ forskning har människan som sitt fokusobjekt och förstår denne som en varelse som 

tillskriver sin omgivning mening. Metoden undersöker huruvida ett fenomen påverkas utifrån 

olika faktorer (Bryman, 2011:362). Då studien syftar till att studera skapandet av social status 

hos individer som har institutionaliserats på äldreboenden och upplevt en neutralisering sett till 

tidigare social status passar metoden vårt syfte. Med kvalitativ forskning menar man insamling 

av “mjuka” data i form av exempelvis intervjuer och tolkande analyser av verbalt material 

(Patel & Davidson, 2011:14). Kvalitativ forskning ger forskaren möjlighet att uppfatta andras 

sociala verklighet och således få ny social kunskap. Denna typ av undersökningar rymmer ofta 

detaljerade beskrivningar av den miljö som studeras vilket är av stor vikt för studiens analys-

material. Genom deskriptiva detaljer kan mönster hittas som påvisar markörer för statusskap-

ande i den givna miljön (Bryman, 2011:363–364) vilket kan ge oss en kontextuell förståelse 

för de sociala beteenden som leder till socialt statusskapande. Vanligtvis förlitar sig kvalitativa 

forskare på forskningsmetoder som inte kräver fasta frågeställningar. Detta öppnar upp möj-

ligheter för forskaren att socialt engagera sig med respondenten och bättre förstå dennes sociala 

verklighet vilket ger utrymme för flexibilitet (Bryman, 2011:366).  
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Studien består av tre fallstudier vilket innebär att undersökningen sker på en avgränsad 

grupp bestående av nio individer boende på tre äldreboenden i Stockholmsområdet. Fallstudier 

är att föredra då man söker efter ett helhetsperspektiv där informationen är så täckande som 

möjligt och när man vill studera processer och förändringar (Patel & Davidson, 2011:56). Då 

vi är intresserade av att undersöka individer som institutionaliserats, vilket i sig är en pro-

cess bestående av många förändringar möter denna metod vårt syfte.  Insamling av data har 

skett genom semistrukturerade intervjuer via telefon. Med semistrukturerad intervju menas en 

intervju med låg grad av struktur där frågorna är öppna, vilket ger utrymme för respondenten 

att besvara frågan med egna ord. Intervjuerna utformades utifrån en lista av specifika teman 

som sannolikt upplevs ha en effekt på social status hos respondenterna baserat på förundersök-

ningens resultat, tidigare forskning inom ämnet samt teorier från det teoretiska ramverket. Ge-

nom öppna frågor som baserats på dessa förstudier ges utrymme att finna nya statusmarkörer 

som dessa genomförda förstudier inte har berört. Syftet med intervjun är att upptäcka och iden-

tifiera (Patel & Davidson, 2011:82–83) statusmarkörer och få en förståelse för hur de formas 

och uttrycks på institutionen. Materialet som har analyserats består av textdata transkriberad 

från de nio inspelade telefonintervjuerna. Intervjuerna är cirka 30 minuter långa och ljudfilerna 

utgör därför cirka 4.5 timmar råmaterial. Materialet har anonymiserats sett till namn och övrig 

information som identifierar respondenterna eller äldreboendet och ersatts med fingerade upp-

gifter. Endast författarna och handledare har av etiska skäl därför fått tillgång till det fullstän-

diga materialet (Patel & Davidson, 2011:74). Resultatet av funna statusmarkörer analysera-

des med hjälp av det teoretiska ramverket samt diskuterades utifrån tidigare forskning för att 

besvara våra frågeställningar.   

4.2 Förundersökning  

Inför studien genomfördes en förundersökning med syfte att kartlägga statusmarkörer 

hos äldre. Förundersökningar utförs i syfte att finna speciell kunskap inför den studie man tänkt 

att genomföra. Informationen som samlas in kan exempelvis vara till hjälp för att få kunskap 

som inte kan hämtas från litteratur eller för att utforma eventuella frågeformulär för den tänkta 

studien (Patel & Davidson, 2011:60). Resultatet av förundersökningen analyserades uti-

från samma teoretiska ramverk som redovisas i denna uppsats och användes sedan som en av 

utgångspunkterna för skapandet av kodbok samt intervjufrågor. I följande avsnitt redovisas ge-

nomförandet, insamlingen av data samt resultat vilket sedan motiveras utifrån dess använd-

ningspotential för denna studie.   
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I och med Folkhälsomyndighetens uppmaning om att undvika onödiga besök på sjukhus och 

äldreboende på grund av covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2020) tog vi beslutet att inte ge-

nomföra intervjuer ansikte mot ansikte i vår förundersökning. Istället utfördes en observation 

på offentlig plats där äldre vistas.  Anledningen till att vi inte valde att genomföra telefoninter-

vjuer var på grund av tidsbrist då informationen från Folkhälsomyndigheten var oväntad. 

En ostrukturerad, icke-deltagande observation genomfördes vilket innebär att vi inte ut-

gick från ett observationsschema och inte hade en deltagande roll vid observationstill-

fället. Denna typ av observation valdes då vi genom att inte vara deltagande kunde få en inblick 

i de samtalsämnen som naturligt tas upp mellan äldre personer i sociala sammanhang. Vid 

observationstillfället iakttog och lyssnade vi på vad som skedde i miljön och förde diskreta 

anteckningar (Bryman, 2011:266). Vår intention var att genom denna data kartlägga vad äldre 

diskuterar som kan vara kopplat till vad som upplevs ge social status hos äldre.   

  

Efter insamlingen av materialet genomfördes först en individuell följt av en gemensam induktiv 

kodning av materialet där såväl underliggande latenta som uttryckta manifesta teman togs i akt 

för att skapa övergripande axiala koder (David & Sutton, 2016:276). De centrala teman vi fann 

i materialet enskilt jämfördes med varandra för att finna gemensamma tolkningar av materi-

alets centrala teman och därmed centrala koder. Denna process förbättrade utformandet av de 

övergripande axiala koderna vi enats om då den åskådliggjorde vissa misstolkningar i materi-

alet vilka kunde förkastas och därmed öka observationernas tillförlitlighet (David & Sutton, 

2016:277). Kodning genomfördes med färger för att underlätta åskådlighet över hur frekventa 

de olika teman var i materialet. Genom att använda dessa axiala koder reducerade vi materialet 

till den essens vi intresserar oss för (David & Sutton, 2016:277), vilket är uttryck för och for-

mandet av social status. Utifrån vår kodning av det insamlade materialet fann vi följande åter-

kommande teman i konversationerna: [Vänner], [Socialt umgänge], [Skvaller], [Familj], [Fli-

tighet], [Ålder], [Humor], [Hälsa], [Teknisk kunskap], [Intressen] och [Politik].  

  

Observationen erbjöd tillgång till information gällande statusmarkörer för äldre vilket gav oss 

en kartläggande bild för potentiella intervjufrågor och koder som sedan kunde användas i denna 

studie. De teman som identifierades i materialet analyserades med hjälp av det teoretiska ram-

verket och användes för att skapa intervjuguiden (se bilaga 1) där frågor baserade på frekventa 

teman formulerades. Således fick förundersökningen funktion i dels intervjuguiden dels i kod-

boken där de teman vi funnit i förundersökningen i stor grad visade sig stämma överens med 

de vi identifierade i det transkriberade materialet i denna studie. 
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4.3 Metodologiska överväganden  

Studiens kvalitativa ansats har stått inför vissa begränsningar där överväganden varit nödvän-

diga. Detta avsnitt presenterar och diskuterar hur vi bemött begränsningar gällande metodva-

let, studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

4.3.1 Begränsningar  

Svårigheter som kan komma att uppstå vid kvalitativ forskning är att man som forskare ofta 

använder sig av en referensram i form av tidigare forskning och teoretiska ansatser. Detta kan 

tänkas färga forskarens förväntningar vilket kan leda till felaktiga tolkningar av materialet och 

begränsningar gällande att fånga det perspektiv man får av respondenterna (Bry-

man, 2011:366). Eftersom vi sammanfattat tidigare forskning samt teorier i ett ramverk kan vi 

inte bortse från att vi har färgats av denna information. Därför var det av största vikt att vi var 

medvetna om de antaganden tidigare forskning samt det teoretiska ramverket gett oss så att vi 

kunde utgå ifrån dem, men också reflektera kring hur just denna förkunskap färgar våra tolk-

ningar. Övervägandet som tagits i beaktning gav oss förhoppningsvis en rättvisare tolkning av 

resultatet då vi genomfört vår analys utifrån denna aspekt (Kvale & Brinkmann, 2009:260). 

4.3.2 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet är ett begrepp som används inom kvalitativ forskning för att motsvara den kvan-

titativa forskningens reliabilitet. Anledningen till att ett separat begrepp anses vara nödvändigt 

för den kvalitativa forskningen är att begreppet reliabilitet förutsätter att det finns en absolut 

sanning bakom varje socialt fenomen, vilket det sällan, om någonsin gör (Bry-

man, 2011:354). Den sociala verkligheten har oftast flera legitima infallsvinklar och beskriv-

ningar, vilket gör att ett begrepp som mäter hur nära en undersökning kommer den absoluta 

sanningen blir opassande. Vi har därför gjort övervägandet att eftersträva en hög tillförlitlighet 

snarare än att utgå ifrån det kvantitativa begreppet reliabilitet.  

  

Denna studies tillförlitlighet grundar sig i att vi eftersträvar en trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet i vår tolkning av det insamlade materialet (Bryman, 2011:355). För att öka trovär-

digheten i vår tolkning har vi genomfört kodningen gemensamt där diskussioner förts kring 

kodningen, särskilt i de fall vi använt oss av latenta, underliggande koder. Användandet av 

latenta koder, där vi som forskare tolkar ett uttalandes underliggande innebörd, innebär risker 

för feltolkning. Det är möjligt att respondenten syftar på någonting annat som inte framgår i 

materialet. För att motverka detta har dels förtydliganden eftersträvats i intervjuerna i form av 



   
 

18 

 

följdfrågor, men i de fall förtydliganden inte gjorts har diskussioner förts för att klargöra att 

båda författarna gjort samma tolkning av innebörden.  

  

Överförbarhet syftar på hur väl en studie beskriver den aktuella situationen för att andra fors-

kare ska kunna skapa sig en uppfattning om studieresultatens relevans för sin egen forsk-

ning (Bryman, 2011:354). I avsnitt 4.3 Urval & respondenter samt 4.4 Intervjusituationen ges 

därför en redogörelse av respondenterna, vilken typ av äldreboenden respondenterna bor på 

samt en beskrivning av genomförandet av intervjuerna. Dessa avsnitt ämnar tydliggöra studi-

ens utförande och begränsningar för att åskådliggöra hur vi kommit fram till våra resultat och 

genom det styrka studiens pålitlighet. Vi har även övervägt presentationen av det insamlade 

materialet och den eventuella effekt som fragmentering av materialet har på studiens pålitlig-

het (Bryman, 2011:526). I denna fråga har vi kommit fram till att bevarandet av materialets 

karaktär, sättet respondenterna uttrycker sig på, är vitalt för att förmedla intrycket vi baserar 

vår tolkning på. I vissa fall kan därför presentationens överskådlighet tänkas få lida då använ-

dandet av fullständiga citat och inte stiliserade kan försvåra denna överskådlighet. 

4.3.3 Etiska överväganden   

Gällande etiska överväganden har vi utgått från de fyra forskningsetiska aspekterna; informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I anslutning till in-

tervjuförfrågningarna informerades vårdpersonal och respondenter genom ett informationsbrev 

om studiens syfte, genomförande samt deras rätt till att ta del av resultatet. I brevet berördes 

även samtyckeskravet vilket upprepades muntligt vid intervjutillfället för att säkerställa tydlig-

het och medgivande från respondenten. Respondenterna informerades således om deras rätt att 

själv bestämma över sin medverkan och rättighet att avbryta när de vill utan att berätta varför 

samt att intervjun i fråga spelades in. Gällande konfidentialitet ämnar vi genom hela studiens 

gång att hantera personuppgifter och insamlade data så att obehöriga inte kan ta del av inform-

ationen. Materialet har således anonymiserats gällande namn, plats och andra uppgifter som 

kan identifiera respondenterna eller äldreboendet och ersatts med fingerade uppgifter. Samtligt 

insamlat material har endast använts i forskningssyfte vilket möter nyttjandekravet (Veten-

skapsrådet, 2002). 
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4.4 Urval & informanter   

Urvalet för denna studie består av individer boende på institution i form av äldreboende. De 

deltagande respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då de kontaktades via be-

kanta med kontakter inom äldrevården och således fanns tillgängliga i direkt närhet (Bry-

man, 2011:194). Vi ansåg att det var till vår fördel att söka respondenter via bekanta då det gav 

oss direkt tillträde till äldreboenden utan att behöva försöka kontakta på måfå. Avgränsningen 

till kommunalt äldreboende är kopplad till att vi är intresserade av individers sociala status-

skapande utan påverkan av ekonomiskt kapital då studiens syfte fokuserar på social status. 

Denna typ av urval är passande för vår studie då vi gör ett småskaligt forskningsprojekt (Bry-

man, 2011:191) med begränsad tid och budget. 

  

De nio respondenter som deltagit i studien är bosatta på tre olika äldreboenden i Stockholms-

området och är mellan 76 och 94 år. Vid förfrågan om eventuellt intresse att medverka i studien 

kontaktades personal på de respektive äldreboenden via rekommendation av bekanta. Tillträdet 

till fältet var beroende av personalen på äldreboendet, vilka fungerat som våra nyckelinforman-

ter. När personalen hade tagit del av studiens syfte, var det dem som hjälpte oss att söka efter 

respondenter genom att informera de boende om möjlighet till medverkan (Bry-

man, 2011:387). Vi informerade nyckelinformanterna om att vi specifikt sökte efter respon-

denter vars hälsa var i så pass gott skick att de skulle orka en intervju på cirka 45 minuter samt 

att de inte fick lida av demens eller annan minnesrelaterad sjukdom. Eftersom vi hade kriterier 

för respondenterna innebär det att vårt urval var målinriktat. De fysiska och psykiska kriterierna 

grundar sig i att vi som forskare ska kunna få en rättvis och sanningsenlig bild av de sociala fö-

reteelser (Bryman, 2011:392) som faktiskt finns på äldreboenden.  Respondenter som ej har 

möjlighet att delta i det sociala livet på äldreboenden på grund av bristande ork eller hälsotill-

stånd har förmodligen en mycket begränsad uppfattning om detta, vilket inte gör dem till lämp-

liga deltagare. Att vissa individer inte lämpar sig som respondenter innebär dock inte att de inte 

är av intresse för studien, men vi anser att de socialt aktiva och relativt friska individerna kan 

ge oss en bättre bild av de sjukas roll i det sociala samspelet än vad de hade kunnat göra själva.  

  

4.5 Intervjusituationen   

På grund av den rådande situationen med covid-19 viruset erfor vår studie en rad begränsningar 

gällande tillvägagångssättet för intervjuerna. Då ett besöksförbud just nu råder på alla äldrebo-
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enden i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020) var intervjuer ansikte mot ansikte, som vi ur-

sprungligen planerat, inte längre ett alternativ. Vi misstänkte att användandet av videosamtal 

för att genomföra intervjuerna skulle komma att medföra komplikationer på grund av bristande 

teknisk kompetens hos respondenterna. Det är av stor vikt att respondenterna känner sig be-

kväma med intervjusituationen vilket kan påverkas negativt vid en känsla av okunskap. 

Vi valde därför att använda oss av telefonintervjuer vilket visade sig ha både fördelar och nack-

delar. I intervjuguiden specificerar vi att intervjun handlar om respondenternas upplevelser in-

nan covid-19 utbröt då det kraftigt påverkat det sociala livet på äldreboendet. Utbrottet innebär 

restriktioner för både sociala interaktioner inom boendet samt besök utifrån. Trots detta förtyd-

ligande tenderade många respondenter att glömma bort intervjuns fokus och istället besvara 

frågorna utifrån den rådande situationen. Vi fick då uppmana respondenterna att besvara frågan 

utifrån tidigare upplevelser vilket har lett till en del återupprepningar i det transkriberade 

materialet. 

 

När man intervjuar respondenter som är marginaliserade i någon aspekt och har erfarenhet av 

människor vars uppgift är att professionellt granska deras liv kan den bevarade integriteten 

telefonintervjun erbjuder leda till att respondenten blir mer avslappnad (Holt, 2010). När man 

intervjuar ansikte mot ansikte erbjuds möjligheten till en bredare tolkning av respondentens 

minspel, rörelsemönster och övrig information miljön erbjuder.  Dessa informationskällor för-

svinner helt eller begränsas kraftigt vid användandet av telefonintervjuer vilket i vissa fall kan 

ses som en nackdel (Bryman, 2011:433). Då vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys 

kunde dessa begränsningar dock agera till vår fördel. När vi uteslöt dessa element uteslöt vi 

även risken att vi som forskare feltolkar informationen dessa källor erbjuder vilket kan färga 

helhetsbilden av intervjun. Vid användandet av telefonintervjuer koncentreras det insamlade 

materialet till vad som faktiskt har sagts av respondenten vilket slutligen utgör det transkribe-

rade textmaterialet (Holt, 2010). Begränsandet av kommunikation genom gester eller minspel 

ledde även till att allting som utryckes under ett intervjutillfälle behövde ske muntligt, vilket 

kan ha resulterat i ett rikare, mer deskriptivt språkbruk (Holt, 2010).  

  

4.5.1 Intervjuguide  

Frågorna i intervjuguiden baserades på resultat i förundersökningen samt tidigare forskning 

och teorier om äldre och social status. Då syftet med en semistrukturerad kvalitativ intervju är 
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att upptäcka och identifiera djupare aspekter av ett fenomen agerade frågorna bara som ur-

sprungliga ramar. Intervjuerna präglades av öppenhet och följdfrågor ställdes baserade på 

de svar som respondenterna gav oss (Patel & Davidson, 2011:82). Detta betyder dock inte 

att intervjuerna saknade struktur, då vi alltid haft studiens syfte i åtanke under intervjuernas 

gång (Bryman, 2011:252).  

 

Förutom de öppna frågorna valde vi att avsluta med en skattningsfråga baserad på tidigare 

kvantitativ forskning där subjektiv social status kopplats till såväl subjektiv som fysiologisk 

hälsa. Frågan lyder ”På en skala mellan 1–10 där 1 är lägst och 10 är högst, vilken social status 

skulle du själv säga att du har i samhället?”. Meningen är att fånga äldres sociala status genom 

att de själva, utöver traditionella socioekonomiska mått, reflekterar över sin egen uppfattning 

om sitt livsverk (Demakakos et al., 2018). Då respondenterna genom den kvalitativa forsk-

ningsmetoden muntligt värderade sin sociala status erbjöd frågan en slutlig summering av de 

äldres egna uppfattning, men även följdfrågor direkt kopplade till social status. Vi valde att 

placera frågan sist i intervjustrukturen då en tidigare placering hade kunnat komma att påverka 

svaren på resterande frågor på grund av dess begränsade natur i förhållande till studiens utfors-

kande kvalitativa syfte. 

 

Valet av telefonintervju som metod innefattar vissa begränsningar gällande visuella hintar som 

ofta används i samtal som förs ansikte mot ansikte. Det väckte frågan hur man visar intresse 

för respondentens svar samtidigt som man inte avbryter dem. En beprövad metod för att bemöta 

detta problem är användandet av bekräftande utspel i form av “okej”, “mmh” eller “aah”. Med 

denna metod bekräftade vi vår närvaro utan att nödvändigtvis avbryta respondenten vid längre 

utläggningar (Holt, 2010).  

  

Med tanke på respondenternas ålder och våra tidigare erfarenheter av samtal med denna ålders-

grupp har frågor formulerats med målet att enkelt kunna uppfattas. Detta innebär att ett anpass-

sat språkbruk har förts utan vare sig slang eller socialpsykologiska termer. Frågorna äm-

nade fånga studiens syfte utan användandet av den ämnesspecifika jargong som används i res-

terande delar av studien (Bryman, 2011:254,419). Det var av stor vikt att respondenterna 

kunde samtala kring ämnet utifrån sin egen livsvärld. Vi ställde frågor som uppmanade dem 

att diskutera ämnet med egna ord och egen terminologi för att materialet skulle bli så represen-

tativt för verkligheten som möjligt. Om vi med våra frågor hade skapat en terminologi i inter-

vjun grundad i den bakomliggande teorin hade vi riskerat att materialet och således analysen 
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färgats av den. (Patel & Davidson, 2011:83). Sammanfattningsvis ämnade intervjuguiden (bi-

laga 1) underlätta för oss att föra en öppen, utforskande och anpassningsbar intervju med rum 

för förändringar men med studiens syfte ständigt i åtanke.   

4.6 Analysmetod  

Det transkriberade textmaterialet har analyserats med hjälp av en deduktiv kvalitativ innehålls-

analys baserad på studiens teoretiska ramverk, tidigare forskning samt vår förundersök-

ning Kartläggning av social status hos äldre – “en förundersökning av samtal”. Detta innebär 

att både analysen och de övergripande axiala koderna är riktade och färgades av detta material 

(David & Sutton, 2016:274). Trots tyngre arbetsbörda har materialet i allra högsta mån bear-

betats, tolkats samt kodats av båda författarna för att öka sannolikheten för en konsekvent ana-

lys. Vid själva transkriberingen har vi dock av praktiska skäl delat upp arbetsbördan i lika delar 

då det ofta är en mycket tidskrävande process (Bryman, 2011:429).  

  

Efter att en intervju transkriberats påbörjades det analytiska arbetet av materialet. Först med ett 

överskådligt genomläsande för att skapa en helhetsbild av materialet, som av erfarenhet kan 

vara svår att få under själva transkriberingen. Vid efterföljande bearbetningar har anteckningar 

samt tolkningar dokumenterats kontinuerligt utifrån de teman och de axiala koder förunder-

sökningen, det teoretiska ramverket samt tidigare forskning om äldre och social status givit 

oss. Vi har varit öppna för nya axiala koder där kopplingen till en förutbestämd kategori 

inte varit självklar. Koden [Hjälp] till exempel, som markerar tillfällen då personalen eller bo-

endets struktur underlättar social interaktion mellan de boende, uppmärksammade vi tidigt ett 

behov av. I nästa steg utvecklade vi de nya samt de förutbestämda övergripande axiala koderna 

med underkategorier baserade på det transkriberade materialet. I skapandet av vår kodbok och 

bearbetningen av det insamlade materialet har vi använt oss av såväl manifesta som latenta 

koder (David & Sutton, 2016:274). Vissa koder är således baserade på uttalade termer såsom 

[Barn], [Utbildning] och [Yrke] medan andra består av vad vi anser är återkommande under-

liggande teman i materialet, till exempel [Ensamhet] och [Hävda sig].   

  

Utformandet av kodboken var ett pågående arbete genom hela analysen av det insamlade 

materialet och har kontinuerligt genomgått förändringar och förfiningar vid senare steg i ana-

lysprocessen (David & Sutton, 2016:277). Den axiala koden [Familj], ett tema som är ständigt 

återkommande i såväl tidigare forskning som i förundersökningen (Carlsson & Dahlberg, 
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2002; Tornstam, 2011), har till exempel delats in i mer specifika koder i form av [Äkten-

skap], [Barn] och [Barnbarn]. Med hjälp av detta tillvägagångssätt ämnade vi skapa en kod-

bok för att på ett överskådligt sätt kunna kartlägga materialet för att underlätta vidare katego-

risering samt analys baserad på det teoretiska ramverket (Bryman, 2011:525).  

5. Resultat & analys 

Studien syftar till att studera skapandet av social status hos individer som har institutionaliserats 

på äldreboenden och upplevt en neutralisering sett till tidigare social status. Kapitlet är struk-

turerat utifrån våra frågeställningar. Avsnitt 5.1 representerar frågeställning 1) Vilken upplevd 

effekt har äldreboendet som institution för socialt statusskapande hos dess boende? Avsnitt 5.2 

representerar frågeställning 2) Hur uttrycks social status hos äldre som upplevt en neutrali-

sering sett till sin tidigare status i samband med inträdet till ett äldreboende? De båda avsnitten 

utgörs av underavsnitt som representerar de teman vi identifierat i materialet och analyseras 

avsnittsvis med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

5.1 Institutionens roll i statusskapandet 

I detta avsnitt analyseras institutionens främjande och begränsande faktorer för formandet av 

de boendes sociala status. Teorierna som används för att analysera resultatet i detta avsnitt är 

följande; Collins – Emotionell energi och interaktionsritualer. Fine – Ideoculture. Goffman – 

Team & regioner, roller. Hochschild - Känsloarbete, social måttstock. 

5.1.1 De boendes sociala förutsättningar 

I och med en institutionalisering förändras de boendes sociala förutsättningar jämfört med ti-

digare sociala arenors. Resultatet tyder på att respondenterna tidigare haft friheten att själva 

välja umgänge och miljö men att detta inte längre är möjligt i lika stor utsträckning. De boende 

måste vara initiativtagande för att lyckas socialisera vilket tycks begränsas och främjas av olika 

faktorer. Faktorer som genom det empiriska materialet tolkas främja de sociala förutsättning-

arna är tillgång till mötesplats, aktiviteter, initiativtagande, rörelsefrihet, besök och introdukt-

ion vid inflyttning.  

Så att, och, underbar personal. Och sen var jag ju fri också! Jag kunde beställa färdtjänst, och åka 

vart jag ville… Och vi kunde åka, vi åkte till Sickla köpkvarter till exempel och, herrarna var väldigt 

artiga och hjälpte oss…  

- Respondent 8 
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Vidare förklarar denna respondent att mycket initiativ till socialisering med andra boende fö-

rekommer som en produkt av den rörelsefrihet och det stöd som äldreboendet bidrar med. Så-

ledes tolkas dessa faktorer som främjande för detta boende. De begränsningar som visat sig 

vara väsentliga är bland annat hälsotillstånd, hjälp och stöd från personal samt begränsad rö-

relsefrihet och brist på aktiviteter. Det empiriska materialet skiljer sig dock något mellan de 

olika boendena och det finns skilda åsikter om vad som är främjande och vad som är begrän-

sande faktorer. Ett annat boende visade sig inte ha samma möjligheter till rörelsefrihet och 

hjälp, här tolkas de främjande faktorerna istället vara i form av initiativtagande hos de boende 

samt mötesplatsens betydelse för socialisering.  

(…) det är en liten personal, politikerna är snåla så här är ibland bara tre personer, ibland är det 4, 

för en avdelning där det är 12 varav de flesta är väldigt sjuka så många kommer aldrig till bordet. 

Dom har man inte sett… Och vi tänkte försöka tre personer som ska försöka friska upp lite grann 

valborgsmässoafton här och försöka sjunga lite grann. Vi har något som heter senior... seniorkören. 

Så vi har alltså en seniorkör med tre personer som inte kan sjunga haha. Jo han kan sjunga men vi 

har i alla fall texterna till "Vårvindar friska" och det ska vi försöka gaska upp dom andra med lite 

grann.  

- Respondent 4 

De främjande samt begränsande faktorerna, som vi tolkar är en produkt av institutionen, är vad 

de boende har att utgå från. Utöver detta krävs ett eget initiativtagande för att de sociala inter-

aktionerna ska fungera. För att bibehålla en hög emotionell energi i gruppen behöver medlem-

marna skapa interaktionsritualer utifrån de förutsättningar institutionen ger. För att lyckas med 

denna ritual krävs fysisk närvaro av de boende vilket kan främjas genom mötesplatsen. Av-

gränsning vilket naturligt sker genom institutionaliseringen. Gemensamt fokus vilket kan vara 

aktiviteter som öppnar för socialisering och gemensam emotionell erfarenhet, vilket kan tolkas 

i detta fall som möjligheten att socialisera (Collins, 2004:48–49). Respondenterna redogör för 

sociala interaktioner som främjar uppbyggnaden av den verklighet som delas av gruppen vilket 

i sin tur skapar ideoculture, gruppkultur. De individer som tillhör gruppen bidrar, efter sin för-

måga, till kontinuerligt engagemang i producerandet av meningsskapande ritualer och historia 

för kollektivet och dess medlemmar (Fine, 1992:38). 

5.1.2 Institutionens sociala insatser  

Utöver de främjande faktorer som äldreboendet som institution möjliggör, utförs en rad insatser 

som direkt skapar social interaktion. Styrda aktiviteter i form av allsång, bingo och kvinno-

klubbar organiseras och hålls av personalen. Hjälp att ta sig till och från aktiviteter, rekommen-

dationer om likasinnade och samtal med de boende tycks vara en stor del och nyckelaspekt i 

deras sociala liv. 
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Bland annat personal som är intresserade. Dom i sin tur för väl det vidare då. Att det finns en del här 

som gillar jazz va.  

- Respondent 3 

Personalen har beskrivits vara en stor hjälp för de boende i sökandet efter personer med lik-

nande intressen då initiativ till socialisering möjliggjorts. Även möjligheten till deltagande i 

äldreboendets styrda aktiviteter tas upp som en främjande faktor för socialisering. 

Dom flesta som jag ser från andra avdelningar här va dom sitter i rullstol. Men personalen skjutsar 

ner dom… Ja vi har mycket trevligt här. Men det ska jag säga det ger jag personalen, det ska dom 

ha, hela. Det är dom som har fixat att det ska vara så.  

- Respondent 6 

Då personalen på så många sätt skapar social interaktion mellan de äldre leder eventuell per-

sonalbrist under vissa timmar av dygnet till att social interaktion för många boende blir en 

omöjlighet. De individer som sitter i rullstol, de som är blinda eller inte har ork att ta eget 

initiativ litar i många fall fullständigt på personalens närvaro. 

Det måste ju finnas personal som... drar i rullstolar och sånt... dom som är mest framme, som är ute 

ur rummet kan man ju prata med... så att säga... det faller sig naturligt. 

- Respondent 9 

För att en grupp människor ska ha möjlighet att skapa emotionell energi krävs fyra grundpelare; 

fysisk närvaro, en avgränsning av deltagare, ett gemensamt fokus samt delat emotionellt humör 

eller erfarenheter (Collins, 2004:48–49). I många fall uppfyller boendets organiserade aktivi-

teter de tre första aspekterna, vilket leder till att de boende enligt denna teori endast behöver 

ett delat emotionellt humör eller erfarenheter för att en lyckad interaktionsritual skall uppstå. 

De svårigheter som ofta uppstår vid en högre ålder i form av rörelsebegränsningar och bristande 

ork, vilket ofta kan leda till en begränsad socialitet, besvaras av äldreboendet som institution. 

Det man måste ha i åtanke är dock att Collins teorier riktar sig till friska, fullt funktionella 

individer. Teorin behandlar till exempel inte uppståndelsen av interaktionsritualer där flera av 

deltagarna har kognitiva eller fysiska begränsningar som försvårar möjligheten att ha ett ge-

mensamt fokus. På grund av dessa begränsningar uppstår svårigheter i interaktionsritualen och 

därför skapandet av emotionell energi. 

5.1.3 Interaktion med personal 

De boende och personalen på äldreboendet kan tolkas utgöra ett team då de är en grupp med 

människor som har ett ömsesidigt beroende av varandras korrekta beteenden för att kunna sam-

arbeta och för att få vardagen att fungera. Det ömsesidiga beroendet bortser från eventuella 

strukturella eller sociala klyftor såsom statusskillnader mellan individerna (Goffman, 1959:50). 
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Personalen måste i sitt framträdande vara den ansvarige och vårdande vilket kräver att de bo-

ende tar aktören på allvar (Goffman, 1959:10). De boende, vars liv nu är på institutionen, måste 

agera utifrån den etablerade grund som institutionen redan har vilket innebär att de i sin roll 

bör agera utifrån de normer och värderingar som existerar (Goffman, 1959:3). De boende är 

medvetna om vilket stort direkt ansvar personalen har för deras välmående. I de flesta fall visar 

det empiriska materialet att de boende inte uttalar sig negativt om personalen, och i de enstaka 

fall man gör det så rättfärdigar man personalens handlingar. 

Alltså somliga människor är ju besvärliga och hon är besvärlig men alltså dom är ju snälla mot henne 

i alla fall... Personalen, dom blir ju trötta när dom inte får bädda sängen när hon inte är där... och 

hon vill ta in yoghurt och sitt egna kylskåp och det är alltid någonting! Dom är heroiska ibland, 

personalen. 
- Respondent 9 

 

Vi tolkar att man använder sig av djupare känsloarbete för att medvetet ändra sin känsla inför 

situationen genom att tänka i nya banor runt den, i detta fall genom att rättfärdiga negativa 

aspekter angående personalen. De negativa känslorna som undanhålls projiceras istället på in-

divider vars sociala status är lägre (Hochschild, 1979:571), till exempel bemanningspersona-

len.  

Det enda är ju, det jag är lite missnöjd med kanske. Det är den här inhyrda personalen som kommer 

hit. Och ibland så tror jag att dom är handplockade direkt ifrån gatan, dom kan ingenting… Det är 

många som inte begriper vad man säger... utan man måste peka och peka och peka. Det kan ju vara 

ett exempel som i morse här när vi åt frukost. Så ber jag henne i köket där va, att hälla upp kaffe. 

Hon häller upp kaffe åt mig och då gick hon och gjorde något annat, så då sa jag till henne att "min 

fru vill också ha kaffe".  

- Respondent 6  

De boende tolkas här få utlopp för sina negativa känslor utan att riskera att förlora sin plats i 

teamet. När det gäller positiva känslor riktas dessa istället mot de medlemmar i teamet med 

högre social rang, vilket i detta fall kan tolkas som den ordinarie personalen som de boende 

tenderar att tala gott om. Detta kan beskrivas som en känslovandring där den ordinarie perso-

nalen gynnas men också de boende då det skapas en positiv jargong inom teamet (Hochschild, 

1979:571). 

Då personalen är en del av det huvudsakliga teamet på äldreboendet och dessutom tycks stå 

högre än de boende i den sociala hierarkin uppfattar vi det som att den sociala måttstocken för 

de boende kräver en positiv attityd till personalen. Den sociala måttstocken baseras bland annat 

på eventuella klasskillnader (Hochschild, 1979:567) som vi anser existerar mellan personalen 

och de boende. Det tycks därför finnas en social praxis att endast yttra positiva känslor om 
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personalen. Ett frånträdande från denna praxis, ett brott mot den sociala måttstocken, tycks i 

empirin visa att man förlorar sin roll i teamet. 

Det finns en här som alla är arga på stackarn. Hon är också urgammal men jättepigg. Och larmar 

hela tiden! Hon tar för stor plats tror jag. Hon hänger mer med personalen och säger "kom och bädda 

sängen", "ni får inte bädda sängen när jag inte är där". Alltså det är tusen saker... som man måste 

lyssna på… Hon umgås inte med någon, hälsar inte eller... Hon är inte omtyckt helt enkelt. 

- Respondent 9 

Kvinnan som beskrivs i citatet ovan bryter mot en av de gemensamma regler teamets framträ-

dande bygger på, att visa respekt och uppskattning för personalen. Resultatet av detta sociala 

regelbrott tycks leda till att hon intar en diskrepant roll och förlorar sin plats i teamet då hon 

riskerar att definitionen av situationen rubbas (Goffman, 1959:87). Hon har inte längre en tro-

värdighet som aktör inför publiken, vilket i detta fall utgörs av resterande boende, då hon möj-

ligtvis riskerar att rubba det lukrativa förhållandet mellan personalen som vårdgivare och de 

äldre som vårdtagare. 

5.2 Framträdande av ny social status  

I detta avsnitt analyseras de boendes framträdanden och skapande av social status ut ifrån våra 

tolkningar av det empiriska materialet. Vi har genom kodning uppmärksammat markörer vi 

tolkar vara nära kopplade till social status och analyserar dessa utifrån följande teorier; Fine – 

Ideoculture. Goffman - Roller, team & främre regionen. Hochschild – Social måttstock, käns-

loarbete.  

5.2.1 Bevarandet av relationer 

Att lyckas bevara relationer i en situation där man ofta frånskiljs sina tidigare roller och sociala 

arenor tycks bli en statusmarkör. Empirin tyder på att de boende som har mycket besök, får 

hjälp av vänner eller familj, samt är uppdaterade om sitt tidigare umgänge/familjs liv använder 

dessa samtalsämnen som markörer för tidigare social status. Flertalet respondenter tenderar att 

använda sig av sin tidigare sociala arena som en statusmarkör för att få kontakt med övriga 

boende på institutionen. 

Och när dom fick reda på att jag var skådespelare då blev dom ju... rusiga av lycka hahah... Och 

väldigt... då kom det kompisar till mig som dom kände igen och så... Så det är tråkigt nu för nu får 

dom ju inte komma.  

- Respondent 9 

Det som är intressant med detta är inte att respondenten inte längre kan få besök, vilket beror 

på den rådande pandemin. Det som är intressant är att avsaknaden tycks begränsa responden-
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tens möjligheter till social interaktion med övriga boende, då besöken fungerade som en sta-

tusmarkör. Dessa statusmarkörer kan tänkas vara redan etablerade genom ideoculture, en 

gruppkultur som historiserats genom upprepade ritualer och av beteenden som rättfärdigas på 

äldreboenden (Fine, 1992:36). Om denna ideoculture vi identifierar existerar på äldreboenden 

leder det till att nya boende socialiseras in i den, och de accepterade markörerna blir självge-

nererande. 

När respondenterna pratar om sin familj eller vänner och den kontakt som bevarats med dem 

efter flytt till äldreboendet gör de ett framträdande, de spelar en roll som önskad för att bemöta 

de normer och värderingar som etablerats på institutionen. Att ha nära kontakt med sitt tidigare 

umgänge och familj kan tolkas som en symbol för en lyckad åldringsroll vilket i sig kan tänkas 

att utgöra en statusmarkör (Goffman, 1959:3). 

(…) jag spelar bridge och jag har MÅNGA vänner och jag får inte se dem nu och, jag har en del 

familj som jag saknar väldigt mycket och dom jag har de kan inte komma och de andra tre de bor i 

USA. 

- Respondent 2 

Utifrån empirin verkar det finnas en känsla av att vara övergiven hos respondenterna, att inte 

längre vara en del av sin tidigare sociala sfär och att livet fortgår utan en. Genom att demon-

strera att man fortfarande är en betydande roll i sin tidigare sociala sfär distanserar de boende 

sig från detta attribut, att vara oönskad eller ensam. Således undviks risken för att utgöra en 

diskrepant roll i teamet, då det gemensamma framträdandet delvis tycks bestå av en inre önskan 

att inte uttrycka denna känsla av att vara övergiven. Tidigare betydelsefulla roller och rikligt 

umgänge är markörer som frekvent förekommer i empirin vid frågor gällande respondenternas 

sociala nätverk. 

5.2.2 Aktivitetsgrad  

Mycket av det empiriska materialet tyder på att huruvida du är kapabel att delta i såväl frivilliga 

som styrda aktiviteter, lämna ditt rum eller ta initiativ till sociala kontakter, har en effekt på det 

nya sociala nätverket på äldreboendet. Aktivitetsgraden påverkas av såväl hälsa som person-

lighet, men en hög aktiveringsgrad leder direkt till nya interaktionsmöjligheter och därmed 

formandet av social status. Aktiveringsgrad kan tolkas som en symbol för gruppmedlemmarnas 

olika hälsa och fysiska förmågor. Utifrån symbolens definition vet medlemmarna i teamet hur 

de bör bete sig som aktör i sitt framträdande på institutionen och som teammedlem i gruppen. 
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Då grad av hälsa och förmåga till fysisk aktivitet skiljer sig hos de boende, gäller det att re-

spektera symbolens breda definition och acceptera teamets olikheter för att kunna bibehålla 

teamet (Goffman, 1959:13). 

Jaja, jag är då en av dem som skriver upp mig på allting dom skojar om att jag är en väldigt upptagen 

person... Och sen på förmiddagen mycket träning med sittgymnastik två gånger i veckan åh, åh, 

sittandes igång och ståendes igång åh, så att på förmiddagen är det någonting som är på gång så man 

tränar så gott det går om man sitter i rullstol eller vad man nu gör. 

- Respondent 1 

Genom att belysa sin egen aktivitetsgrad framställer man sig själv som en person som är del-

tagande i sociala sammanhang. Respondenterna talar också positivt om andra boende som är 

aktiva trots sina begränsningar, vilket stärker markören som statustillskrivande. 

(...) en annan människa som satt i rullstol och var helt blind, men det fattade man ju inte förens efter 

ett tag.  Och hon var pigg och så, men hon ser ingenting.  

- Respondent 9 

Denna empiri påvisar betydelsen av aktiveringsgrad som en statusmarkör då hälsa och delta-

gande var två av de mest frekventa teman vi uppmärksammade. Just att vara aktiv kan tolkas 

som en markör för bibehållen hälsa och social kontakt vilket oavsett ålder är en norm som 

eftersträvas i samhället i stort. Genom att delta i aktiviteter kan du utnyttja den främre regionen 

som beskrivs som den scen där aktiva framträdande tar plats. Detta innebär att det är där den 

agerande kan förmedla den bild av sig själv som man önskar upprätthålla (Goffman, 1959:69). 

Lyckas de boende upprätthålla den bilden genom att ha en hög aktiveringsgrad, tolkar vi att de 

tillskrivs social status av de andra boende. Att de boendes känsloreaktioner är positiva gente-

mot övriga boende som är aktiva kan bero på den sociala måttstocken. Den sociala måttstocken 

innefattar vilka känslor man upplever sig vara skyldig att visa gentemot skyldig att bemötas 

med.  Denna måttstock anpassar sig efter situationens aktörer, miljö och samhälleliga förvänt-

ningar, vilket i detta fall är de medboendes hälsa, förutsättningar för aktivitet och förväntad 

aktiveringsgrad sett till ålder och allmänt skick (Hochschild, 1979:560).  

5.2.3 Interaktionsskapande 

Huruvida du investerar dig själv i andra människor på äldreboendet och tar initiativ för skap-

andet av nya sociala kontakter tolkas som faktorer för möjlighet till en hög social status på 

äldreboendet. Då de boende lever med många olika människor de inte själva valt att umgås 

med baseras interaktionerna på en viss tolerans för vad som kan anses vara frustrerande eller 

ointressant. Eftersom möjligheterna till övrig socialisation utanför boendet är begränsad är det 

viktigt att ta de chanser som ges för att bibehålla ett socialt liv. För att en grupp ska fortsätta 
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interagera med varandra krävs en ideoculture där deltagarna delar ett gemensamt system av 

kunskaper, trosföreställningar, beteenden, normer och värderingar (Fine, 1992:36). I detta fall, 

då de boende inte själva kan påverka vilka individer de interagerar med i lika stor utsträckning, 

måste de skapa en ny ideoculture för gruppen som fungerar trots olikheter. Flertalet respon-

denter upplever att de människor som finns att tillgå för social kontakt är väldigt olika dem 

själva och saknar liknande intressen. Detta bidrar till en viss begränsning i det sociala livet på 

institutionen.  

Men vi har olika intressen så ja det är svårt… Jag har inte så jättemycket gemensamt med dem så. 

- Respondent 2 

Efter att ha frånträtt sina tidigare sociala arenor förflyttas man till ett socialt rum av människor 

med olika bakgrunder, intressen och värderingar. Det tycks vara svårt att anpassa sig till den 

plötsliga förändringen, att frångå sina tidigare roller och att utforma ett framträdande som är 

fruktbart i det institutionaliserade boendet. Denna process försvåras delvis ytterligare då möj-

ligheterna att uttrycka nya statusmarkörer och därmed skapa en roll begränsas av äldreboendets 

institutionaliserande aspekter. Tidigare roller i form av yrkesliv, familj och särskilda intressen 

är svåra att reproducera dels på grund av bristande hälsa dels av rörelsebegränsningar och av-

saknad av lokaler för att uttrycka dessa roller och intressen. 

Så nu har jag plockat hit lite målargrejer och så... det är på rummet, det finns inte dom resurserna så 

att dom har speciella utrymmen. Jag var på Stockholms sjukan förut och det var ju helt annat. Dom 

hade mycket mer personal... man gjorde mera... aah. Sitta och måla, man kunde göra lite av varje. 

- Respondent 3 

Då ens möjligheter att utforma en ny roll och ett nytt framträdande är begränsade tycks många 

boende förlita sig på ett återberättande av sina egna tidigare roller som statusmarkörer, men 

även de roller yngre generationer av familjen innehar. Detta kan tolkas ge aktören spelrum att 

göra ett trovärdigt framträdande och styra intrycken till sin publik och därigenom uttrycka sin 

identitet (Goffman, 1959:13). Stora delar av de dagliga konversationerna tycks grunda sig i 

dessa typer av statusskapande, eller snarare kanske en form av statusbevarande, för att rättfär-

diga den roll och det framträdande man är van att förmedla. 

Han har ju rätt så stora ord om sig själv och sin tid för han hade varit på sex olika filialer där han 

hade varit chef. Och det var något annat uppe i Östersund där han hade sina farföräldrar och vad det 

var. Och sedan så är han ju stolt över sin dotter och det förstår jag. För hon tog nationalekonomex-

amen i Lund. 

- Respondent 4 

Återberättandet av tidigare statusmarkörer hos respondenterna har gett intrycket av ett behov 

att hävda sig. Vi tolkar att de boende spelar roller inför varandra för att skapa mening. Det 
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rollspel som sker genom att hävda sig påverkar hur de boende tolkas av omvärlden, i detta fall 

de övriga inom institutionen (Goffman, 1959:13). Vi upplever att de boende känner ett behov 

av att hävda att de tidigare exempelvis varit mycket aktiva socialt, att deras tidigare yrkesroller 

hade stor betydelse för samhället eller att de levde ett rikt liv.  

Jag hade väldigt, väldigt gott ställt och en del inget… Jaa, jag skulle nog tro att de inte kom från så 

bra… Förhållanden...  

- Respondent 8 

Lika så har vi uppmärksammat att hävdande även förekommer gällande de statusmarkörer som 

upplevs väsentliga efter inträdet på äldreboendet, det vill säga, deltagande i de aktiviteter som 

erbjuds, initiativtagande till att socialisera med andra samt ansvarsrollstagande på boendet. 

(…) blommorna på bordet, vi får nämligen nya varje fredag, två buketter. Och då har det blivit att 

det, ja jag är ingen florist men, men det har blivit att jag sätter dem i vatten och pysslar om dom, och 

det där, det har blivit ett samtalsämne. 

- Respondent 1 

Vi reagerade även på hur respondenterna beskrev att de övriga boende hävdade sig. Detta be-

skrevs som någonting negativt som störde interaktionen. I vissa fall var det tydligt att de per-

soner som respondenterna beskrev tycktes hävda sina egna statusmarkörer för att få tillgång till 

gruppen och gemenskapen.  

Nej men de skulle alltid överträffa, pratade man om någonting så, säg som till exempel ett boende, 

då kunde en person liksom säga att ja jag hade en villa på 350 kvadrat, och avbröt då liksom samtalet 

vi hade. 

- Respondent 8  

Trots denna negativa attityd angående när andra boende hävdar sig, är gruppkulturen och möj-

ligheten att skapa emotionell energi på institutionen beroende av att medlemmarna i teamet 

accepteras. Flera olika roller kan vara accepterade i ett sammanhang. Den sociala roll en aktör 

väljer att ta har en koppling till aktörens sociala status (Goffman, 1959:3). Vissa beteenden 

måste accepteras även om de inte stämmer överens med en individs egna intressen, de måste 

ändå tolereras för att alla ska kunna vara en del av teamet. Det tycks ha byggts upp en grupp-

kultur där vissa beteenden måste rättfärdigas för att bibehålla gruppdynamiken (Fine, 1992:36). 

Medlemmarna i gruppen utför då ett ytligt känsloarbete där känslor som frustration eller irri-

tation inte visas utan istället korrigeras till en passande känsla och reaktion (Hochschild, 

1979:558). De boende berättar exempelvis att de många gånger väljer att hålla masken och 

låtsas vara intresserade av vad de andra boende har att säga, trots att de känner en irritation 

eller otålighet gentemot personen.  
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Och sen är det en kvinna, kommer från Kiruna, hon har varit här några veckor nu, och hon berättar 

varje dag att hon har kommit från Kiruna och du vet hon glömmer ju att hon har berättat det sjuttio 

elva gånger tidigare så man får ju hålla masken och säga ju du vet, även om man blir lite otålig, när 

man då hört om det femtielva gånger… att man får hålla minen.  

- Respondent 1 

Empirin tyder på att de boende tolererar de personer i gruppen som har en annan roll än dem 

själva, för att bibehålla gruppdynamiken (Goffman, 1959:50). Det ytliga känsloarbetet tycks 

vara väsentligt för att lyckas med detta, vilket innebär att korrigera sina känslor till att visa den 

passande känslan för situationen även fast personen känner något annat (Hochschild, 

1979:558). Detta känsloarbete kan beskrivas som en del av en mikrostruktur som styrs av den 

makrostruktur som är gemensamt etablerad på äldreboendet. Makrostrukturen innefattar de 

värderingar, normer och regler som styr interaktionen för att möjliggöra en ökning av den 

emotionella energin (Collins, 2004:6). Vår tolkning av denna makrostruktur är att den tycks 

utgöras av en tolerans mot varandra, ett erkännande av personalens värde och en överförbarhet 

av tidigare statusmarkörer. 

6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en summering av resultatet i relation till syfte och frågeställning. Där-

efter följer en diskussion som förs i förhållande till tidigare forskning, det teoretiska ramverket 

och det metodologiska genomförandet för att sedan avslutas med implikationer till vidare 

forskning.  

6.1 Summering av resultatet 

Studien syftar till att studera skapandet av social status hos individer som har institutionaliserats 

på äldreboenden och upplevt en neutralisering sett till tidigare social status. Tillvägagångssättet 

för studien har varit en deduktiv kvalitativ innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer med 

nio individer från tre olika fallstudier på kommunala äldreboenden i Stockholmsområdet. Slut-

satser som kan dras av studien gällande frågeställning 1: ”Vilken upplevd effekt har äldrebo-

endet som institution för socialt statusskapande hos dess boende?” är att institutionen tycks 

färga de sociala interaktioner som sker hos de boende. Utifrån hur väl de boende introduceras 

till äldreboendet, vilken mängd styrda aktiviteter som erbjuds samt hjälp till aktiviteter och 

mötesplatser, främjar och begränsar institutionen förutsättningarna för socialt statusskapande. 

Slutsatser som kan dras gällande frågeställning 2: ”Hur uttrycks social status hos äldre som 

upplevt en neutralisering sett till sin tidigare status i samband med inträdet till ett äldreboende?” 
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är att individer som upplevt statusneutralisering måste hävda sin identitet och sina tidigare sta-

tusmarkörer för att kunna ge uttryck för den sociala status de vill tillskrivas. Detta måste ske 

utifrån de normer, värderingar och accepterade beteenden som etablerats på boendet för att inte 

rubba den gruppdynamik och ideoculture som äldreboendet har. I avsnitt 6.1.1 diskuteras de 

uppmärksammade effekterna som studiens resultat givit oss och som vi tolkar har färgat det 

sociala statusskapandet hos de boende i egenskap av institution. I avsnitt 6.1.2 diskuteras uti-

från det empiriska materialet de statusmarkörer och interaktionsbeteenden som tycks uttrycka 

social status hos de boende. 

6.1.1 Institutionens effekter på det sociala statusskapandet  

Vid ett inträde till institution i form av äldreboende har resultatet visat att det tidigare indivi-

duella rollskapandet har skiftat till ett anpassande efter det kollektiv institutionen innefattar. 

Detta kan beskrivas som en typ av rollförlust (Goffman, 1961:16) där de boende genomgår en 

transformation från den tidigare vardagen till den nya. På grund av institutionens begränsade 

rörelsefrihet måste de boende nu skapa en gemensam social arena för att tillskrivas ny social 

status (Goffman, 1961:14–16). Tidigare status neutraliseras i och med övergången till att bo på 

institutionen. Tidigare roller såsom yrkesrollen eller familjerollen blir inte lika tydliga eller 

väsentliga då det inte finns behov av dessa egenskaper på institutionen. Ägodelar som kan 

användas som statusmarkörer finns inte att tillgå i samma utsträckning och respondenternas 

tidigare boende och livsstandard blir inte heller märkbar vilket bidrar som en neutraliserande 

funktion (Perry, 2014:30).  

Då majoriteten av respondenterna inte kände de andra på boendet när de flyttade in fanns för 

dem ingen etablerad social arena. Här har introduktionen visat sig ha stor betydelse. De äldre-

boenden som anordnat någon typ av introduktionstillfälle för de nyinflyttade tycks ha lagt en 

grund för att känna sig trygg i att söka efter nya kontakter på äldreboendet. Möjligheten till att 

kunna socialisera med andra är i många fall beroende av personalens insatser. De boende som 

på grund av sämre hälsa eller nedsatta kognitiva förmågor inte själva kan ta sig ut till mötes-

platsen eller aktiviteterna kan inte delta om inte personalen har tid att hjälpa dem. Det är då 

endast de med bättre hälsa som har tillgång till mötesplatser samt de aktiviteter som erbjuds. 

Således är det de med bättre hälsa som har förutsättningar att socialisera i flera sammanhang 

vilket gör att hälsa kan tolkas som en stark statusindikator sett till institutionens begränsningar.   
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Mycket av den sociala kontakt med andra boende som finns att tillgå är genom de styrda akti-

viteter som institutionen anordnar. De aktiviteter som anordnas samlar de boende i gemen-

samma möteslokaler vilket ger dem utrymme samt motivation att socialisera. På dessa mötes-

platser sker interaktion som ger möjlighet till statusskapande. Personer som tenderar att vara 

deltagande på de flesta aktiviteter som anordnas, tycks ha ett bredare socialt nätverk av andra 

boende, både på sin egen avdelning och andra. I och med att de styrda aktiviteterna involverar 

boende från fler avdelningar ges möjligheten att finna nya kontakter med liknande intressen 

eller aktivitetsgrad, en möjlighet som missunnas dem som inte deltar. I och med detta resultat 

kan vi urskilja att deltagande och uppmaning till initiativtagande är två huvudsakliga åtgärder 

institutionen utför för att möjliggöra statusskapande för de boende genom sina styrda aktiviteter 

och mötesplatser. 

6.1.2 Uttryckssätt för social status 

Respondenterna tenderar att hävda sina egna och andras statusmarkörer under intervjuernas 

gång. Detta tolkar vi som ett sätt att tillskriva sig själv social status genom att antingen likställa 

sig med eller distansera sig från övriga boende. Genom att tala om tidigare starka statusmarkö-

rer de haft sedimenteras dessa och ger personen identifikationsmarkörer som kan användas för 

interaktion. När respondenterna talar om andra boende nämner de endast ytligt vilka de är nu 

och vad de uppskattar med dem. De redogör då för hälsotillstånd och interaktionsgrad, vilket 

urskiljs som statusmarkörer, men fokuserar mest på individens tidigare roll i samhället. 

De tidigare yrken eller projekt som både respondenterna själva varit engagerade i, men även 

övriga boende, belyser respondenterna överlag i form av positiva markörer vilket tolkas bero 

på flera anledningar. Det är möjligt att respondenterna är aktsamma med att baktala andra bo-

ende till oss som utomstående. Övrig empiri tyder dock på att man inom andra områden inte 

bekymrar sig för detta. Det är även möjligt att de boende generellt inte väljer att dela med sig 

av tidigare roller som kan förknippas med en lägre social status. Att man genom att filtrera sitt 

livsverk väljer ut de prestationer och roller man haft som framställer en i bästa möjliga dager, 

vilket stämmer överens med vår uppfattning om att respondenterna upplever en hävdande dis-

kurs på äldreboendet. De boende tycks höjas socialt utifrån sina tidigare roller och har en stor 

förståelse för de rollförluster andra genomgått. Detta kan tänkas påverkas av att de själva också 

trätt in i den fjärde åldern som kantats av stigman i form av exempelvis änkestånd, sjukdom 

eller senilitet (Tornstam, 2011:125; Thorslund & Wånell, 2008:192). 
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De flesta respondenterna uppger att det inte finns så gott om möjligheter till sociala kontakter, 

och att de som finns oftast är ytliga. Vanligt förekommande samtalsämnen rör individernas 

hälsa eller vad som händer på boendet. Respondenterna uppger även att de inte funnit personer 

som de kan relatera till som vänner. Det tycks ha att göra med stora olikheter i personlighet, 

intressen och tidigare liv, men även en avsaknad av just djupa, meningsfulla konversationer 

som möjligtvis är en nödvändighet för att kunna kalla någon en “vän”. Vi tolkar därför det som 

att statusmarkörerna som manifesteras är ytliga. De statusmarkörer som har uppmärksammats 

i det empiriska materialet är; hälsotillstånd kopplat till aktivitetsgrad, personlighet och initia-

tivtagande sett till hur väl du engagerar dig i att ta kontakt med andra och besök, huruvida man 

bevarat kontakt med sitt tidigare umgänge samt familj. Dessa statusmarkörer tycks göra perso-

nen till en attraktiv person att ta kontakt med vilket således kan tolkas som tillskrivning av 

social status. 

6.2 Resultat utifrån tidigare forskning & teoretiskt 

ramverk 

6.2.1 Tidigare forskning 

Resultatet av studien tyder på att de boende inte längre har samma tillgång till referenspunkter 

för tidigare roller i nära och kära vilket utelämnar hela bevisbördan till individen själv. En roll 

som tidigare bekräftats vara trovärdig av individens omgivning har nu inte samma stabilitet. 

Vanliga samtalsområden tycks bestå av de boendes tidigare roller för att lyckas finna likasin-

nade individer. Man hävdar sig gentemot andra boende just för att markera vilken social kaliber 

man tidigare haft för att underlätta skapandet av sociala interaktioner med likasinnade. Sam-

hällets förväntningar på åldringsrollen beskrivs överlag som diffusa och att en individuell frihet 

därför existerar kring valet av rolltagande och rollskapande. Vidare beskrivs en tendens att 

utforma sitt rollagerande utifrån tidigare roller och att detta har en effekt på de äldres interakt-

ionsskapande (Tornstam, 2011:162). Det är möjligt att den diffusa aspekten förstärks i och med 

en kraftig begränsning av tillträdet till tidigare miljö och umgänge.  

Empirin tycks demonstrera att det fortfarande krävs ett personligt initiativtagande för att lyckas 

skapa positiva sociala interaktioner med andra boende. Till skillnad från totala institutioner 

finns fortfarande valmöjligheter, man kan välja mellan att stanna på sitt rum eller att ha en 

högre aktivitetsgrad. Likt tidigare forskning beskriver tycks inträdet till äldreboendet innebära 

ett överlåtande av ansvar för individens sociala liv från individen själv till äldreboendet som 

institution (Mor et al., 1995). Till skillnad från hur Mor et al. likställer detta överlåtande vid 
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det av en “total” institution, tycks våra respondenter inte kunna överlåta hela ansvaret för sina 

sociala liv till äldreboendet, men i många fall en stor del.  

I princip alla respondenter uttryckte dock en känsla av ensamhet och frustration över sin nuva-

rande situation. Även om de boende inte utstår en normativ press över att skapa sociala kon-

takter blir de som människor fortfarande lidande vid avsaknaden av socialt umgänge. Flera 

respondenter uppger en saknad av djupa, meningsfulla konversationer och beskriver den var-

dagliga jargongen som ytlig eller “inget märkvärdigt”. Det må vara så att man likt Mor et al. 

beskriver (1995), inte längre har normativa krav kring att socialisera. En respondent uppger sig 

till exempel vara väldigt nöjd med sitt tidigare liv och att man därför inte känner ett behov av 

att förbättra sin nuvarande situation.  

Tolerans för andra boendes beteende och uppträdanden förekommer i empirin och tycks vara 

en viktig komponent i skapandet av ett team, en ideoculture och möjligheten till interaktions-

ritualer. Goffman beskriver i sina studier om totala institutioner hur individuellt rollskapande 

byts ut mot ett kollektivanpassat framträdande och formandet av en homogen grupp (Goffman, 

1961:21). Enligt vårt resultat går det dock inte att påstå att de boende är en homogen grupp. 

Försök till ett bevarande av tidigare roller beskrivs genomgående i empirin och just själva 

heterogeniteten på boendet beskrivs som en nyckelaspekt i svårigheterna att skapa menings-

fulla interaktioner på boendet. 

Skillnaderna mellan de boende tycks dock vara relativt begränsade till intressen och livsverk. 

De flesta respondenterna kommer antingen från eller var i alla fall bosatta i Stockholm innan 

inträdet till äldreboendet. Då äldreboendena var kommunala tycks många respondenter ha valt 

boende efter dess geografiska närhet till sin tidigare bostad, vilket likt Perry (2014:30) beskri-

ver leder till att de boende i viss mån kan bevara sitt tidigare sociala nätverk utanför äldrebo-

endet. Även möjligheten att använda sig av färdtjänst förminskar denna neutraliserande funkt-

ion då man delvis fortfarande har tillträde till sina vanliga miljöer utöver just boendesituat-

ionen. Carlsson och Dahlberg (2002) utförde en liknande kvalitativ studie på ett svenskt äldre-

boende med syftet att lyckas fånga hur de boende upplever sin vardag. De beskriver hur äldre 

som flyttar till en institution kan ha svårt att knyta kontakt med övriga vårdtagare på institut-

ionen då många har dålig hälsa. Det kunde handla om nedsatt hörsel och syn, nedsatt ork eller 

mental hälsa (Carlsson & Dahlberg, 2002). Då vår studie, vilket kommer att diskuteras utförli-

gare, huvudsakligen består av relativt högfungerande respondenter anser vi oss fånga samma 

fenomen från ett annat perspektiv. Resultatet i vår studie tyder på att en del högfungerande 
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respondenter tycks känna sig malplacerade på en avdelning med många mycket sjuka eller 

gamla. Den bristande sociala interaktionen tycks i många fall grunda sig i en brist på övriga 

boende att interagera med, då flertalet aldrig rapporteras lämna sina rum. Utöver en brist på 

gemensam bakgrund och kunskap om övriga boendes tidigare sociala status, vilket vi argu-

menterar förstärker känslan av neutralisering, tycks den bristande hälsan hos boende vara en 

nyckelaspekt i svårigheterna kring social interaktion på äldreboenden. 

Thomas (2011) och Hubbard et al. (2003) föreslår däremot att de åkommor och kognitiva be-

gränsningar som förknippas med ålderdom inte tycks förklara den bristande interaktionsnivån 

(Thomas, 2011). De påstår att de snarare ges en socialiserande funktion i form av en gemensam 

skörhet och uttrycker sig till exempel genom humor baserad på den bristande hälsan (Hubbard 

et al., 2003). Enligt vår analys stämmer det att hälsoaspekter inte tycks självständigt ansvara 

för en bristande social interaktion, men i princip alla respondenter uppger det som en huvud-

saklig anledning. En respondent nämner gemenskapen ålderdomens bördor ger upphov till, 

men generellt tycks respondenterna vilja distansera sig från de övriga boendes bristande hälsa. 

Vi har ju på grund av nyckelinformanternas val av relativt krya respondenter inte fått höra vad 

de allra sjukaste tycker, så det är möjligt att det finns en gemenskap mellan dem, men det är 

ingenting empirin tyder på. 

En av utgångspunkterna för denna studie är att inträdet till ett äldreboende innefattar en neut-

ralisering sett till tidigare roller. Det grundar sig i Goffmans studier om totala institutioner, 

vilket äldreboendet inte är. Den neutraliserande effekten tål därför att diskuteras. En av många 

skillnader mellan en total institution och undersökta äldreboenden är vilken neutraliserande 

effekt de har på de boende. Goffman (1961:16) understryker vad han kallar “avslipningsproce-

durer” vid inträdet till den totala institutionen, där den boende skalas av tidigare roller och görs 

formbar för en smidig övergång till livet på institutionen. Vi finner att inträdet till äldreboendet 

har en neutraliserande effekt men i ett annat avseende. Uttryck för tidigare roller och status-

markörer begränsas i och med flytten och framträdandets trovärdighet styrks till största del av 

ett återberättande. Respondenterna tycks även förlora statusmarkörer i form av tidigare bostad, 

yrkesroller och ansvarsuppdrag samt medföljande rekvisita som styrker innehavet av dessa 

markörer. Det är dock inte äldreboendets intention att de boende ska drabbas av denna neutra-

lisering, utan snarare tvärtom. Institutionen underlättar återskapandet av tidigare sociala roller 

efter neutraliseringen. Styrda aktiviteter, tips om likasinnade och arbetet med att inkludera alla 
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skapar möjligheter för de boende att uttrycka sin tidigare sociala status. Således tycks den ur-

sprungliga effekten av ett inträde till äldreboendet vara lik den av Goffmans totala institutioner, 

men de bakomliggande processerna är vida skilda. 

6.2.2 Teoretiskt ramverk 

De teorier som utgör det teoretiska ramverket valdes som verktyg för att kunna analysera det 

empiriska materialet och således besvara vår frågeställning. Valet baserades utifrån den kart-

läggning förstudien samt tidigare forskning gav oss inom ämnet där valda teorier bedömdes 

vara användbara och täckande. Teorierna är dock inte i grunden utformade för att analysera 

specifikt institutioner utan samhälleliga fenomen i stort. Antaganden gällande teoriernas över-

förbarhet har därför varit nödvändiga att vidta vilket möjligen utesluter en viss problematik. 

Collins teori om skapandet av emotionell energi förutsätter till exempel att alla deltagare har 

den fysiska och mentala förmågan att ha ett gemensamt fokus. I vår studie rapporterar respon-

denterna frekvent att majoriteten av övriga boende har någon typ av antingen mental eller fy-

sisk begränsning som kan komma att påverka denna förmåga. Trots detta anser vi att skapandet 

av emotionell energi möjliggörs av institutionens insatser. Att utomstående faktorer underlättar 

just denna del i skapandet av emotionell energi är dock ingenting Collins diskuterar, vilket kan 

leda till att det vi i uppfattar är emotionell energi i själva verket är någonting annat.  

Samlingen av Goffmans teorier har givit oss analytiska verktyg för att få en förståelse för hur 

äldreboendets normer och värderingar präglar de boendes sociala framträdanden. Vi har även 

använt Goffmans teorier om roller och aktörer för att tolka hur äldreboendet som institution 

påverkar den sociala arenan som man institutionaliseras till. Genom att applicera teorierna på 

den “scen” som äldreboendets sociala arena kan manifestera, har vi kunnat tolka hur de olika 

framträdanden som respondenterna beskriver används för att hävda sin identitet i det team som 

skapats genom institutionaliseringen (Goffman, 1959:50).  

Vidare har Fine och Collins teorier använts som analysverktyg för att konkretisera den etable-

rade ideoculture som institutionen och de boende har skapat. Det är efter denna etablerade 

grund av passande beteenden, värderingar och normer som de boende tycks ha möjlighet att 

bli en del av gruppdynamiken och ge uttryck för sin sociala status. Detta sker genom att anpassa 

sig efter de andra gruppmedlemmarna och den gemensamma kod som etablerats inom gruppen 

(Fine, 1992:40). Denna gruppdynamik tycks bygga på behovet av hög emotionell energi vilket 

genom etablerade interaktionsritualer styr de boende att agera i dess fördel och i linje med de 

symboler gruppen administrerar (Collins, 2004:6).  
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Sett till den situation som de boende befinner sig i gällande de begränsningar och främjande 

faktorer som en institution skapar, tycks känsloarbete vara av stor vikt både medvetet och un-

dermedvetet. Hochschilds teorier om ytligt och djupt känsloarbete har använts för att få en 

förståelse för de korrigeringar gällande känslor som de boende tycks idka (Hochschild, 

1979:558) för att förhålla sig till den sociala måttstock som är passande för äldreboendet. Ge-

nom detta känsloarbete kan de boende anpassa sig efter den givna situationen och de aktörer 

samt den miljö och förväntningar som finns på den sociala arenan (Hochschild, 1979:560).  

Sammanfattningsvis grundar sig det teoretiska ramverket i ett mikroperspektiv där individ och 

grupp hamnar i fokus. Vi drar sedan slutsatser om institutionens påverkan på de boende utifrån 

deras utsagor och våra tolkningar av dessa. En aspekt av det undersökta fenomenet vi missar 

med detta val av teorier är mer övergripande, makro-analytiska redogörelser om exempelvis 

vilken roll skillnader mellan institutioners utformande har i det sociala statusskapandet. 

6.3 Resultat utifrån metodologisk diskussion 

Diskussion angående metodologin för denna studie har presenterats i kapitel 4. Metod och 

material. I detta avsnitt lyfts huruvida metoden bidragit med ett tillförlitligt resultat samt be-

gränsningar som kan kritiseras och diskuteras vidare. 

I och med att våra frågeställningar grundar sig i de boendes upplevelser och tolkningar, snarare 

än våra egna, passade telefonintervjuns begränsade tolkningsaspekter vårt ändamål väl. Empi-

rin grundar sig endast i respondenternas beskrivningar och besudlas inte av några intryck eller 

tolkningar forskaren får vid ett besök på institutionen i fråga. I kontrast innebär dock dessa 

begränsningar att uppmärksammandet av felkällor i form av missvisande svar försvåras. Det är 

inte lika lätt att läsa av respondenterna och således ökar risken för att en lögn eller felsägning 

behandlas med lika stor vikt som övrig empiri. Nyckelinformanterna som gav oss tillträde till 

fältet innebär även de en risk för studien. Det är möjligt att de påverkat respondenternas intryck 

av studien och färgat deras attityd gentemot den. Vidare kan man resonera att de respondenter 

som tillfrågades av nyckelinformanterna valdes utifrån vilka som kan tänkas ge en positiv bild 

av äldreboendet. Detta urval som nyckelrespondenterna kan tänkas ha valt, kan ha gett ett sned-

vridet perspektiv av den sociala situationen på de äldreboenden som studiens resultat innefattar 

(Bryman, 2011:388).  

Resultatet gav en bred bild av den sociala situationen, respondenterna hade stora åsiktsskillna-

der gällande institutionens begränsande och främjande faktorer. Respondenterna hade även 

olika deltagandegrad i det sociala livet vilket de öppet redogjorde för. Gällande attityden till 
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medverkan i studien var samtliga respondenter positiva och entusiastiskt inställda. Detta kan 

tänkas bero på andra faktorer än just nyckelinformanternas eventuella färgande vid tillfrågan 

gällande medverkan. Den upplevda ensamheten och känslan av få möjligheter till social inter-

aktion kan ha format denna positiva och entusiastiska attityd.  

Användandet av SSS som avslutande fråga gav inte resultat för samma hälsorelaterade funktion 

som implicerats i tidigare forskning (jfr. Demakakos, Biddulph, de Oliveira, Tsakos & Marmot, 

2018), möjligtvis på grund av vår studies begränsade natur gällande antal respondenter och 

tidsram. Frågan erbjöd dock möjligheten att genom följdfrågor mer direkt angripa studiens 

syfte då den ledde in intervjun på ämnet social status.  

6.4 Implikationer till vidare forskning 

Studien har väckt många tankar gällande de boendes möjligheter till att uttrycka social status. 

De främjande och begränsande faktorer som belysts i det empiriska materialet är faktorer som 

med vidare studier kan tänkas kartlägga den sociala arena äldre har att tillgå när de flyttar till 

äldreboende. En större och mer omfattande studie skulle kunna användas som grund för att 

skapa bättre sociala förutsättningar för äldre på äldreboende och därmed öka välmåendet och 

livskvalitén. En kvantitativ enkätundersökning kan tänkas passande för detta syfte då man når 

fler individer och således får ett större och bredare perspektiv 

Studien har väckt intresse för fördjupad förståelse för äldres behov av sociala kontakter och 

hur de kan tillgodose detta behov. Våra respondenter upplever att många av de äldre på boendet 

och i vissa fall även de själva har en känsla av ensamhet. De redogör också för att de saknar 

djupare kontakt med de övriga boende vilket även det är ett intressant fenomen för vidare stu-

dier. Anpassningar såsom större rörelsefrihet och fler aktiviteter anpassade för olika grader av 

hälsotillstånd och intressen kan tänkas gynna sökandet efter individer med samma intressen 

och liknande personlighet. Gällande detta skulle vidare forskning med fokusgrupp som kvali-

tativ metod kunna öppna upp för diskussioner där de äldre genom deltagande fick uppleva att 

fler känner lika som dem, vilket skulle kunna leda till att de öppnar upp sig och inser att djupare 

samtal är möjliga med varandra.  

Det teoretiska ramverket grundar sig i ett mikroperspektiv där individ och grupp hamnar i fo-

kus. Utifrån den typ av studie vi genomför kan vi endast dra slutsatser om institutionens påver-

kan på de boende utifrån respondenternas utsagor och våra tolkningar av dessa. En aspekt av 

det undersökta fenomenet vi missar med detta val av teorier är mer övergripande, makro-ana-

lytiska redogörelser om exempelvis vilken roll skillnader mellan institutioners utformande har 
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i det sociala statusskapandet. En mer omfattande studie av äldreboendet som institution i relat-

ion till andra institutioner skulle kunna komplettera vår forskning och ge ett makroperspektiv 

för social statusskapande. Exempelvis skulle det vara intressant att genomföra en jämförande 

studie mellan socialt statusskapande på skolor, fängelse och äldreboende. Detta skulle kunna 

ge en bild av det sociala statusskapandets funktion inom totala institutioner såsom fängelse och 

hur det skiljer sig mot mer fria institutioner där rörelsefriheten är mer omfattande, såsom skolor 

och äldreboende Således skulle även skillnader mellan skolor och äldreboende kunna analyse-

ras utifrån de roller som de institutionaliserade använder sig av i respektive fält för att uttrycka 

sin sociala status. Teorier som behandlar sociala miljöer ur makroperspektiv skulle kunna an-

vändas för att analysera ett sådant resultat.  

Även om vår studie är liten och endast behandlar nio individers upplevelser angående social 

status, tror vi att empirin kan användas som grund dels för kodning och intervjufrågor inom 

samma ämne, dels som inspiration till att skapa bättre förutsättningar för socialt statusskapande 

hos äldre. De av våra äldre som söker plats, eller tilldelas plats på äldreboenden idag är behov 

av hjälp och stöd. Det är viktigt att inte glömma att de fortfarande är individer i behov av social 

kontakt och vänner. Vi tror att ökad social status hos våra äldre kan leda till ett rikare liv med 

högre livskvalité. Något som vi alla förtjänar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledning intervju: 

Hej! Vad kul att du vill ställa upp på intervju. Idag så tänker jag att vi ska prata lite om äldre-

boendet som du bor på och hur olika sociala situationer ser ut (innan corona viruset, nu är det 

ju lite speciella tider så vi försöker bortse från det just med besökare och så). Som vi skrev i 

informationsbrevet så utför vi den här studien för att få en bättre bild av hur det sociala livet 

är på äldreboenden idag och du får uttrycka dig helt fritt, det finns inga svar som är rätt eller 

fel, utan det här handlar om vad just du tycker. 

 

Jag skulle vilja börja med att ställa några frågor om dig själv och sedan kommer vi att fort-

sätta med mer öppna frågor där du själv får berätta utifrån dina erfarenheter på äldreboendet. 

Du får när som helst avbryta intervjun ifall du skulle vilja och du behöver i så fall inte för-

klara varför. Om du inte hör eller förstår frågan så är det bara att du säger till. Känns det bra?  

 

Då startar jag inspelningen: 

 

Så först,  

1.Hur gammal är du?   

 

2.Kön 

 

3.När flyttade du till äldreboendet? 

 

5.Kände du någon annan som bodde på äldreboendet när du flyttade in? Någon bekant eller 

vän. 

 

Frågeställning 1.) Hur påverkas socialt statusskapande hos de boende av äldreboendet 

som institution? 

1.Hur upplever du det sociala livet på äldreboendet? 

• Var det lätt att knyta nya kontakter då du flyttade in? 

• Vad tror du att det kan det bero på?  

2.Vilka sociala sammanhang uppskattar du mest? (varför?) 

• Verkar andra uppskatta just dessa sammanhang lika mycket som dig? 

• Är det någon som brukar sticka ut lite extra i dessa sammanhang? (Hur) 

3.Ordnar äldreboendet några sociala aktiviteter? (vad tycker du om det?) 

• Kan alla delta på dessa aktiviteter? 

• Brukar någon avstå? (Varför tror du det?) 

4.Vilka saker ger dig glädje i livet just nu? (Har detta förändrats sedan flytten?) 

 

Frågeställning 2.) Hur uttrycks social status hos äldre som upplevt en neutralisering sett 

till sin tidigare status i samband med inträdet till ett äldreboende? 
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1. Har du fått några nya bekantskaper sen du flyttade till boendet? 

• Var det svårt eller lätt att knyta den kontakten? 

• Vad har ni gemensamt med varandra? 

2. Har du fått några nya vänner på äldreboendet? 

• Har du märkt att det finns personer på boendet som inte umgås med andra? 

• Vad tror du det beror på? 

3. Har du märkt av några grupperingar mellan er som bor på äldreboendet? (varför tror du att 

det blivit så?) 

4. Tycker du det är lättare att umgås med vissa personer på boendet? (varför) 

• Vad brukar ni prata om? 

5. Skiljer sig det sociala umgänget på boendet från det du hade innan du flyttade? (Hur) 

 

Skattningsfråga - Ställs på slutet 

 

På en skala mellan 1–10 där 1 är lägst och 10 är högst, vilken social status skulle du själv 

säga att du har i samhället? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Socio-

logiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi formandet och 

uttryckandet av social status vid svenska äldreboenden. Syftet med studien är att undersöka hur 

social status formas och uttrycks hos äldre på äldreboenden som i och med inträdet till boendet 

genomgått en förlust av delar av det tidigare sociala umgänget. Vi hoppas kunna utveckla för-

ståelsen om det sociala umgänget på svenska äldreboenden för att underlätta möjligheterna till 

en uppskattad vistelse och främjandet av nya bekantskaper. 

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som boende på äldreboende att delta i denna studie och 

bidra till möjligheten att förbättra vistelsen för äldre på svenska äldreboenden. Data samlas 

under vecka 17 till 18 vid tillfällen som passar deltagarna. Data kommer att samlas in  via 

telefonintervju som tar cirka 45 minuter. Samtalet kommer att spelas in på band för att senare 

kunna transkriberas till textformat. Fokus för denna insamling rör deltagarnas sociala umgänge 

på äldreboendet och deras bild av socialt umgänge överlag på boendet. 

 

Deltagandet är naturligtvis 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 in-

hämtas från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagarna själva inte kan medge sam-

tycke, önskar vi inhämta samtycke från närstående. I de fall någon person inte samtycker till 

deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade 

materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handle-

dare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-

uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 17–18 och ser fram emot att få prata med er! 
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Uppsala den 17 april 2020 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sanna Holmström, Morgan Williams, 

Studenter vid Uppsala universitet 

Telefon: 0738302600 Telefon 070 718 19 91, 

E-post: Holmstrom.sanna@gmail.com, E-post: Morgan.williams@hotmail.se 

Handledare: Docent Miia Bask, Telefon: 018-4717846, E-post:miia.bask@soc.uu.se 
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Bilaga 3. Deklaration av arbetsför-

delning 
 

Inledande formalia 

Författare 1: 50% Författare 2: 50 % 

Tidigare forskning 
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Teorikapitel 
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