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Sammendrag 
Forfatter: Hege Ottesen Haugen  

Tittel:  Hvordan bruke tiden nå? En fenomenologisk utforskning av opplevelser, erfaringer og 

behov i møte med sen aldring blant et utvalg eldre i en norsk kommune 

Veileder: Erik Carlquist 

 

Denne studien har som mål å belyse hvordan et utvalg eldre opplever og forstår sine 

aldringserfaringer, og hvilke behov de opplever som følge av økt alder, med særlig fokus på 

sosiale relasjoner. Andelen eldre i befolkningen er forventet å øke betydelig i årene fremover. 

Det blir flere eldre og de lever lenger. I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen er 

samfunnet i kontinuerlig endring, noe som innebærer at nye generasjoner eldre har andre 

muligheter og forutsetninger enn tidligere generasjoner eldre. Å ivareta de eldre i 

befolkningen har betydning for både den enkelte eldre, og samfunnet som helhet. Det er 

derfor betydningsfullt å øke kunnskapen om hvordan det oppleves å bli eldre i dag, med sikte 

på å utvikle gode tiltak for å støtte en god alderdom.  

Studien er utført som et selvstendig forskningsprosjekt i tilknytning til Lørenskog 

kommunes forebyggende psykiske helsetjeneste (FPH), og deres prosjekt ”Gode tiltak for en 

god alderdom”. Med utgangspunkt i en fortolkende fenomenologisk tilnærming er eldre fra 

den aktuelle kommunen intervjuet om sine opplevelser og erfaringer med å bli eldre. 

Resultatene indikerer at deltakerne på ulike måter holder aldring psykologisk på avstand, og 

at oppfattelsen av hva en god alderdom innebærer vurderes ulikt deltagerne imellom. Videre 

finner studien at de fleste eldre i dette utvalget opplever overgangen fra pensjonsalder 

utfordrende på grunn av økt tilgang på tid, og i denne sammenheng behov for å etablere ny 

mening. Deltagerne formidler at nære sosiale relasjoner er særlig viktig med økende alder, 

samtidig som de peker på utfordringer med å etablere nye nære relasjoner, og problemer med 

manglende inkludering eldre imellom. Med bakgrunn i deltagernes beskrivelser og erfaringer 

peker funnene mot et behov for at informasjon om aktiviteter og tilbud i kommunen gjøres 

mer tilgjengelig for eldre, særlig i overgang til pensjonsalder. Videre indikerer funnene et 

behov for å utvikle tiltak med sikte på å fremme inkludering eldre imellom, og for å 

tilrettelegge for nyetablering av relasjoner for eldre.  

 

. 
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Forord 
Arbeidet med denne hovedoppgaven har gitt meg meningsfulle erfaringer og utfordringer 

knyttet til gjennomføringen av en selvstendig studie, og arbeidet med å sette meg inn i det 

spennende sosialgerontologiske fagfeltet. Jeg vil takke deltagerne i studien for å ha gitt meg et 

innblikk i deres livserfaringer og perspektiver, og for deres villighet til å bidra med sin 

kunnskap om hvordan det oppleves å være eldre i dag. Jeg vil takke Helle Skogstad, fra 

Lørenskog kommunes forebyggende psykiske helsetjeneste for å ha gitt meg muligheten til å 

knytte meg til prosjektet ”Gode tiltak for en god alderdom”. Vårt tilfeldige første møte gjorde 

dette prosjektet mulig.  

 

Videre vil jeg rette en stor takk til min veileder Erik Carlquist. Tusen takk for fleksible og 

inspirerende veiledningssamtaler, takk for raske tilbakemeldinger og for all tålmodighet og 

forståelse du har vist meg det siste året. Ditt faglige engasjement og tro på dette prosjektet har 

vært avgjørende.  

 

Det har vært spesielt og utfordrende å utforske opplevelser av alderdom samtidig med at 

mamma, som har inspirert meg med sitt engasjement for folkehelse og livskvalitet for alle, 

døde fra oss så alt for tidlig høsten 2017. Denne oppgaven er dedikert til deg.  

 

Jeg vil også takke alle dere som har støttet meg gjennom det siste året, og i livet generelt. Og 

ikke minst vil jeg rette en spesiell takk til verdens beste heiagjeng Emil, Vilde og Kristian. 

Dere betyr alt 
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 Innledning 1
 

Det overordnede målet med denne studien er å utforske opplevelser av å bli eldre i Norge i 

dag, og på den måten kaste lys på eldre menneskers perspektiv på hva som er viktig for å 

oppleve en god alderdom. Studien har særlig hatt til hensikt å belyse betydningen av sosiale 

relasjoner for eldre i møte med økt alder.  

I løpet av de neste femti årene forventes det at antall eldre i Norge over 70 år vil bli 

fordoblet (Brunborg, Texmon & Tønnessen, 2012). I antall innebærer dette en økning fra 570 

000 eldre i 2018 til rundt 1,3 millioner i 2060 (Syse, Pham & Keilman, 2016). Økningen i 

forventet levealder har steget jevnt siden 1846, noe som blant annet er knyttet til bedre helse 

og levekår (Folkehelseinstituttet, 2014). Innen år 2100 er gjenstående levetid for 70-åringer 

forventet å øke fra 17 til 24 år for kvinner og fra 14 til 21 år for menn (Brunborg et al., 2012). 

I tillegg til at man lever flere år som eldre er nå de store kullene fra etterkrigstiden på vei inn 

i alderdommen, og vil utgjøre en betydelig del av økningen i antall eldre i årene fremover.  

Hansen og Daatland (2016, s. 5) skriver i sin rapport om aldring, mestringsbetingelser 

og livskvalitet i den norske befolkningen: ”Aldring av befolkningen gjør det stadig viktigere 

å vurdere forutsetningene for et godt liv i eldre år, fordi det blir stadig flere eldre blant oss, og 

vi lever stadig flere år av livet som eldre”. Det er av stor betydning for enkeltmennesket at 

disse ”nye” årene blir så gode som mulig (Pinquart & Sörensen, 2000), og det kan også være 

til samfunnets fordel dersom eldre er aktive bidragsytere i samfunnet gjennom flere år 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2016). Opprettholdelse av god helse blant eldre er og av 

samfunnsmessig betydning for at flere år skal være en ressurs for samfunnet (Dahl, Bergsli & 

Wel, 2014; Helse- og omsorgsdepartementet, 2016). Mer enn hver femte person over 75 år 

oppgir depressive symptomer, og dobbelt så mange eldre oppgir å føle seg ensomme i forhold 

til aldersgruppen 35-44 år (Hansen & Daatland, 2016). Disse tallene indikerer et behov for å 

bedre forstå utfordringer knyttet til aldring og dermed bedre ivareta eldres psykisk helse.  

Det foreligger politiske initiativ fra både internasjonalt og nasjonalt hold for å fremme 

livskvalitet hos eldre mennesker. Verdens helseorganisasjons rapport  ”Active Ageing: A 

Policy Framework” (World Health Organization, 2002), og det norske helse- og 

omsorgsdepartementets rapport ”Flere år- flere muligheter” (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2016) fokuserer begge på betydningen av at eldre opprettholder aktiv 

deltagelse i samfunnet. Rapportene understreker behovet for å øke kunnskap om hvordan 

dette kan oppnås på en best mulig måte.  
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Aldring kan forstås i et livsløpsperspektiv, og miljøbetingelser til stede gjennom livet 

er antatt å ha betydning for aldring (von Tetzchner, 2012). De nye generasjoner eldre antas å 

ha ”…andre livsbetingelser, muligheter og utfordringer enn tidligere generasjoner” (Nordhus, 

Lunde, Bystad, Hansen & Hynninen, 2017, s. 4). De ”nye” eldre forventes å skille seg fra 

tidligere generasjoner blant annet ved å ha høyere utdannelse, være mer ressurssterke og ha 

høyere forventninger om kontroll (Slagsvold & Hansen, 2017). Samtidig kan forhold ved 

samtiden gi opphav til nye utfordring for dagens eldre, og kunnskap om hvordan det erfares å 

bli eldre i dag er viktig for å ivareta behovene til eldre i møte med høy alder. 

I Norge finnes det betydelige forskjeller mellom kommuner og bydeler hva gjelder 

innbyggernes rapporterte livskvalitet. Eldre oppgir selv at nærmiljøet har betydning for deres 

livskvalitet, men vi vet lite om hvordan en kan fremme tilhørighet og tilfredshet til 

nærmiljøet blant eldre (Hansen & Daatland, 2016). Det er stor variasjon i tilgang på 

offentlige tilbud, men vi vet likevel lite om sammenhengen mellom tilbud og livskvalitet hos 

eldre (Dahm, Landmark & Reinar, 2009; Hansen & Daatland, 2016). For å kunne utvikle 

gode forebyggende og støttende tilbud for å fremme helse blant eldre i Norges kommuner og 

lokalsamfunn er det viktig å utvide forståelse, og kunnskap om hvordan det oppleves å møte 

høy alder i Norge i dag.  

Gjennom en fenomenologisk tilnærming har denne studien til hensikt å belyse 

opplevelser, erfaringer og behov i møte med økt alder hos et utvalg eldre. De spesifikke 

problemstillingene i denne studien er som følger: Hvordan opplever og forstår et utvalg eldre 

fra en norsk kommune egne aldringserfaringer, og hva opplever denne gruppen 

betydningsfullt for en god alderdom? Hvordan opplever de eldre i utvalget at økt alder har 

betydning for sosiale relasjoner? 

Den aktuelle studien er gjennomført i samarbeid med Lørenskog kommunes 

forebyggende psykiske helsetjeneste (LFPH) og er tilknyttet deres prosjekt ”Gode tiltak for 

en god alderdom”. Prosjekt har som mål å fremme helse og velvære hos de eldre i 

kommunen. I forkant av min studie hadde psykologer i kommunens førstelinjetjeneste 

gjennomført fokusgruppeintervjuer med aktuelle innbyggere og ansatte for å øke forståelsen 

for hvilke behov de eldre erfarte, og hvilke tiltak det var behov for å utvikle. I denne 

prosessen ble det identifisert et behov for en mer dyptgående utforskning av de eldres 

opplevelser, erfaringer og behov i møte med økt alder. I fokusgruppene tematiserte flere eldre 

et ønske om uformelle sosiale møteplasser for eldre, og en bekymring for at enslige eldre står 

uten tilstrekkelig nettverk og støtte. Dette har vært med på å gi retning til denne 

hovedoppgavens fokus på sosiale relasjoner. 
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 Teoretiske og empiriske perspektiver på 2
aldring 

 

Aldring består av en rekke ulike biologiske, fysiologiske, psykologiske og sosiale prosesser, 

og innebærer kontinuerlige endringer i og rundt et menneske gjennom hele livet. Aldring kan 

plasseres i et utviklingspsykologisk perspektiv hvor psykologisk vekst og utvikling antas å 

være til stede også gjennom senere deler av livet (von Tetzchner, 2012). Aldersrelaterte 

endringer er ikke nødvendigvis lineære eller sammenfallende med kronologisk alder (Steves, 

Spector & Jackson, 2012; World Health Organization, 2015). Dette innebærer at variasjonen 

mellom menneskers utvikling blir større med økt alder, og eldre utgjør med det en svært 

heterogen gruppe mennesker (Daatland & Solem, 2011; World Health Organization, 2015). 

Gerontologi er det vitenskapelige studiet av aldring og eldre (Daatland & Solem, 2011), og 

den store variasjonen i aldringsprosesser, og utvikling gjør gerontologien til et komplekst 

fagfelt tilknyttet en rekke ulike fagretninger.  

Denne studien har sitt utspring fra sosialgerontologi og fokuserer på sosiale og 

psykologiske aspekter ved aldring. Somatisk helse tematiseres også i oppgaven, som et 

resultat av at sosiale og fysiologiske sider ved aldring påvirker hverandre gjensidig (Holt-

Lunstad, Smith & Layton, 2010; Kleinspehn-Ammerlahn, Kotter-Grühn & Smith, 2008). Den 

aktuelle oppgaven vil konsentrere seg om aldring i sen og veldig sen voksen alder, definert 

som aldersrelaterte endringer hos individer over 65 år (von Tetzchner, 2012). Sosial aldring 

kan studeres på ulike nivåer, og med ulike tilnærminger (Victor, 2013). Denne studien 

utforsker aldringserfaringer på individnivå, og vil betrakte deltagernes erfaringer i lys av 

kontekstuelle forhold, først og fremst deres lokalsamfunn.  

Det finnes en rekke ulike teorier og modeller innenfor det sosialgerontologiske 

fagfeltet. Under vil utvalgte modeller og teorier bli kortfattet trukket frem for å belyse 

sentrale sosialgerontologiske forståelsesrammer for aldring. Aktivitetsteori (Havighurst, 1963; 

Lemon, Bengtson & Person, 1972) og kontinuitetsteori (Atchley, 1989) representerer 

etablerte teorier innen fagfeltet. Den økologiske transaksjonsmodellen til Aldwin og Igarashi 

(2015) vil trekkes frem som et rammeverk for å se potensialet for resiliens gjennom aldring, 

og hvordan forebyggende intervensjoner kan forstås å kunne støtte en god alderdom. I tillegg 

vil utvalgt empiri i tilknytning til aldring og sosiale relasjoner kortfattet presenteres og blant 

annet knyttes til sosioemosjonell selektivitetsteori (Carstensen, 1992).  
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2.1 Aktivitetsteori 
Aktivitetsteori knyttes til antagelsen om at opprettholdelse av aktivitet, blant annet sosial 

deltagelse, er avgjørende for vellykket aldring i møte med høy alder (Havighurst, 1963; 

Knapp, 1977; Lemon et al., 1972). Denne formen for aktivitetsteori kan knyttes til en 

funksjonalistisk tilnærming til aldring, med fokus på hvordan aldring optimalt bør se ut 

(Victor, 2013). Denne teoretiske tilnærmingen tilbyr et utgangspunkt for å undersøke aldring 

i et kvantitativt rammeverk og har fått en sentral rolle i det gerontologiske fagfeltet. 

Definisjonen til Rowe og Kahn (1997) av vellykket aldring med utgangspunkt i 

opprettholdelse av god helse og aktivitet har utgjort et grunnlag for å operasjonalisere og 

vurdere i hvilken grad den enkeltes aldring er vellykket. Teorier med fokus på funksjon tar i 

mindre grad hensyn til hvordan den enkelte vurderer sin aldring med utgangspunkt i egne 

betingelser og betydningen av konteksten aldring utspiller seg i (Victor, 2013). Den aktuelle 

studien fokuserer i motsetning til funksjonelle tilnærminger på den enkeltes opplevelse og 

forståelse av sine aldringsprosesser.  

I denne sammenhengen er det aktuelt å nevne at aktiv deltagelse i ulike sosiale og 

fysiske aktiviteter gjennom alderdom har fått en sentral rolle også i det helsepolitiske 

landskapet (Hansen & Daatland, 2016; Helse- og omsorgsdepartementet, 2016; World Health 

Organization, 2002). Slike perspektiver er derfor med å legge føringer for hvordan 

praksisfeltet kan og bør legge til rette for en god alderdom for den voksende andelen eldre i 

befolkningen.  Årsaken til at aktiv deltagelse har fått en slik sentral plass også i en 

helsepolitisk sammenheng er i tillegg til teoretisk forankring knyttet til et bredt empirisk 

kunnskapsgrunnlag. Deltagelse i ulike former for aktivitet er forbundet med bedre fysisk og 

psykisk helse i eldre år (Menec, 2003; Penedo & Dahn, 2005; Rhodes, Janssen, Bredin, 

Warburton & Bauman, 2017).  

Det er dog rettet kritikk mot at aktivitetsteori skaper et konstruert ideal for aldring 

som står i kontrast til hvordan mange eldre erfarer møtet med høy alder. Kritikken rettes mot 

at opprettholdelse av aktivitet blir oppfattet mer verdifullt enn for eksempel indre prosesser 

som personlig vekst i møte med høy alder (Katz, 2000). Kvantitative studier, med 

utgangspunkt i selvrapport, er grunnlaget for mye av kunnskapen vi har om sammenhengen 

mellom deltagelse i aktiviteter og bedre psykisk og fysisk helse. Det er mange positive 

aspekter ved denne type kunnskap, blant annet muligheten til å undersøke hvordan fenomener 

varierer og fordeler seg på populasjonsnivå. Samtidig kan kvalitative tilnærminger, som jeg 

har benyttet i denne studien, belyse og utdype nyanser og supplere denne type kunnskap. Et 
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eksempel på dette er funnene til Strawbridge, Wallhagen og Cohen (2002) som tydet på at 

subjektiv vurdering av egen aldring ikke nødvendig gjenspeiler klassiske definisjoner på 

vellykket aldring, som spesifisert i modellen til Rowe og Kahn (1997).  

 

2.2 Kontinuitetsteori 
Kontinuitetsteori forsøker å tilby et helhetlig teoretisk  perspektiv på aldring, og anerkjenner 

at både reduksjon av aktivitet og etablering av nye aktiviteter og relasjoner kan være positivt 

der de inngår i personens tilpasning til aldersrelaterte endringer (Atchley, 1989; Victor, 

2013). Kontinuitetsteori har fokus på at mennesker opprettholder en stabilitet i indre og ytre 

forhold ved seg selv samtidig med aldersmessig endring. Dette innebærer at personer søker 

mot aktiviteter som bekrefter deres oppfattelser om hvem de er. Et eksempel på dette er at en 

person som oppfatter seg selv som utadvendt og sosial vil søke mot sosiale aktiviteter og 

samvær med andre, noe som bekrefter at personen er utadvendt. I møte med aldersrelaterte 

endringer vil en kanskje delta på andre former for sosiale arenaer i senere år, og potensielt 

inngå i færre sosiale møter. Likevel vil personen søke mot aktiviteter som er med å 

opprettholde den vedvarende forståelsen personen har av seg selv. Denne teorien legger 

mindre vekt på mengde og antall aktiviteter, og tar på den måten større høyde for variasjon 

mellom eldre, og hvorvidt tilpasning til aldersrelaterte endringer er vellykket for den enkelte. 

Likevel er også denne teorien basert på, og har fokus på, de negative aldersrelaterte 

endringsprosessene forbundet med aldring. Golub og Langer (2007) har argumentert for at 

teorier og studier av aldring i større grad bør fokusere på de positive aspektene ved aldring. 

De problematiserer også at mange teorier og studier innen det gerontologiske fagfelt har sitt 

primære fokus på at aldring innebærer forfall og redusert fysisk og kognitiv funksjon.  

 

2.3 Den økologiske transaksjonsmodellen 
Hochhalter, Smith og Ory (2011) argumenterer på linje med Golub og Langer (2007) for at 

resiliens er en bedre måte å betegne og forstå positive aldringsforløp enn begreper forankret i 

objektive funksjonsmål som vellykket aldring og aktiv aldring. Det finnes mangfoldige 

definisjoner på resiliens, Masten og Wright (2010, s. 215) definerer det slik:  ”Resilience is a 

broad concept that generally refers to positive adaptation in any kind of dynamic system that 

comes under challenge or threat”. Endringer i eller rundt en person knyttet til økt alder som 

krever en form for tilpasning kan i denne sammenhengen forstås som en utfordring, eller 

trussel for personen. Et fortrinn ved resiliensbegrepet er assosiasjonen med positiv vekst, noe 
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som innebærer et perspektiv der vellykket tilpasning kan styrke personen. Aldwin og Igarashi 

(2015) forstår resiliens nært knyttet til stresshåndtering, og argumenterer for at 

mestringserfaringer, opplevelsen av å håndtere utfordringer kan gjøre personer i bedre stand 

til å møte ytterligere hindringer.  

I den økologiske transaksjonsmodellen for resiliens i eldre år forstås resiliens som 

fleksibel tilpasning (Aldwin & Igarashi, 2015). Hvorvidt en person fleksibelt tilpasser seg 

aldersrelaterte utfordringer avhenger av ressurser i individet, blant annet temperament, 

intelligens, utdannelse, helse og økonomisk status. Fleksibel tilpasning påvirkes og av at 

personen benytter seg av ressurser i det umiddelbare miljøet, for eksempel sosial støtte fra 

venner og familie, og ressurser i det utvidede miljøet, som sosialpolitiske og institusjonelle 

strukturer i samfunnet. Modellen legger vekt på transaksjoner mellom individ og omgivelser, 

og representerer i så måte et systemperspektiv på resiliens. Ved å øke tilgang på ressurser i 

miljøet, eksempelvis emosjonell støtte, eller fysisk hjelp, kan man ifølge modellen øke 

muligheten for fleksibel tilpasning til aldersrelaterte utfordringer for den enkelte. Modellen 

vektlegger potensialet for positiv utvikling i møte med aldersrelaterte utfordringer, knyttet til 

mestringserfaringer. 

Den økologiske transaksjonsmodellen (Aldwin & Igarashi, 2015) representerer et 

eudaimonisk perspektiv på aldring. Det vil si et fokus på livstilfredshet i møte med økt alder, 

i form av mening, integritet, sosial deltagelse og tilpasning (Aldwin & Igarashi, 2015, s. 341). 

I dette perspektivet blir blant annet intervensjoner med fokus på å øke en persons kunnskap 

og forståelse for seg selv og sitt liv betydningsfullt. Dette kan forstås i kontrast til et fokus på 

blant annet aktiv aldring som et mer hedonisk perspektiv, med fokus på positiv affekt heller 

enn mening. Den aktuelle studien har med sin fenomenologiske tilnærming utgangspunkt i en 

eudaimonisk tilnærming til aldring, der meningsdannelse er sentralt. Studien søker å utforske 

hva eldre selv oppfatter å være betydningsfulle erfaringer og opplevelser i møte med høy 

alder.  

 

2.4 Sosiale relasjoner og aldring 
Den aktuelle studien vil legge vekt på erfaringer eldre har med sosiale relasjoner i møte med 

økt alder. Tilgang på sosiale relasjoner er funnet å være blant de sterkeste prediktive 

faktorene for fysisk helse, og mangel på sosial støtte kan sidestilles med kjente risikofaktor 

som røyking og overvekt (Holt-Lunstad et al., 2010). Høy alder er knyttet til et økt behov for 

helsehjelp og det forventes at den voksende andelen eldre i befolkningen vil utgjøre en 
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betydelig økt belastning på helse og omsorgstjenester i Norge i årene som kommer (Statistisk 

sentralbyrå, 2013). Til tross for at det foreligger en veletablert sammenheng mellom sosiale 

relasjoner og positive helseeffekter er det fortsatt uklart på hvilken måte og gjennom hvilke 

mekanismer sosiale relasjoner påvirker helse (Thoits, 2011). Studier med sikte på å øke 

forståelsen for hvordan sosiale relasjoner kan støttes i eldre år kan ha både praktisk og 

samfunnsøkonomisk betydning dersom det påvirker eldres helse i positiv retning slik en 

rekke studier indikerer (Holt-Lunstad, 2018; Statistisk sentralbyrå, 2013).  

Eldre i Norge oppgir i likhet med andre nordeuropeiske land lave nivåer av ensomhet 

og sosial isolasjon sammenlignet med mindre velstående land (Rodrigues, Huber & Lamura, 

2012; Victor, 2013). Imidlertid rapporterer langt flere eldre ensomhet i forhold til yngre 

(Daatland og Koløen, 2013). Ifølge sosioemosjonell selektivitetsteori (Carstensen, 1992) 

søker eldre mot færre og nærere sosiale relasjoner med økt alder, og vekk fra mer perifere 

relasjoner. Daatland og Koløen (2013) fant at de fleste eldre i Norge oppgir å ha både 

fortrolige venner, og omgangsvenner. Menn oppga færre fortrolige venner med økt alder. 

Disse funnene sammenfaller ikke med hypotesene i den sosioemosjonell selektivitetsteorien. 

Dette peker muligens på en manglende konsensus i fagfeltet om hvilken betydning økt alder 

har for det sosiale liv og et behov for å øke forståelsen for dette. En mulighet er at nye 

generasjoner eldre og deres sosiale liv påvirkes av at blant annet langt flere har høyere 

utdannelse enn tidligere (Slagsvold & Hansen, 2017), og at forventninger og krav fra miljøet 

er i endring, blant annet forventninger om økt deltagelse og bruk av egne ressurser i 

samfunnet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016). Slike endringer vil kunne påvirke 

sosiale relasjoner og opprettholdelse av disse. De eldre i fokusgruppeintervjuene LFPH 

gjennomførte i forkant av denne studien tematiserte selv ensomhet blant eldre og et ønske om 

utvidet mulighet for sosial utfoldelse i senere deler av livet. Det gir derimot inntrykk av at 

flere eldre også i dag er opptatt av sosiale utfordringer blant eldre i samtiden til tross for at 

studier finner lave nivåer av ensomhet blant eldre (Hansen & Daatland, 2016; Rodrigues et 

al., 2012). Denne studien har til sikte å belyse aldringserfaringer med særlig fokus på sosiale 

relasjoner slik det oppleves og forstås av et utvalg eldre i en norsk kommune. 



	   8	  

 Metode 3
 

3.1 Valg av metode: IPA 
Den aktuelle studien tar utgangspunkt i fortolkende fenomenologisk analyse (Interpretative 

Phenomenological Analysis, IPA). Denne kvalitative tilnærmingen gir et rammeverk for å 

utforske deltageres meningsopplevelser framfor kausale sammenhenger (Raaheim, 2001, s. 

9). IPA egner seg for å undersøke komplekse fenomener og prosesser (Smith, 2015). 

Formålet med studien er å utforske hvordan personer over 65 år opplever og forstår egen 

aldring, særlig med henblikk på sosiale relasjoner. Å bli eldre innebærer, slik innledningen 

vektlegger, en rekke prosesser av både fysiologisk og psykologisk art. Jeg vurderte det 

dermed som sannsynlig at også opplevelse og forståelse av egen aldring ville presentere seg 

som et komplekst fenomen. Det ble derfor viktig å velge en metodologisk tilnærming med 

høyde for både kompleksitet og bredde i datamaterialet.  

IPA kan karakteriseres som en dobbel hermeneutisk tilnærming (Pietkiewicz & 

Smith, 2014). I den hermeneutiske tilnærmingen ligger det en grunnleggende antagelse om at 

en hendelse kan oppleves og forstås på flere måter (Willig, 2013). Forskeren formidler 

hvordan deltagere forstår og opplever det aktuelle fenomenet. I denne oppgaven søker jeg 

altså å formidle hvordan deltagerne opplever utvalgte aspekter ved å bli eldre. I denne 

forståelsesrammen vil det imidlertid også være flere måter man kan tolke og forstå det 

deltagerne sier på. Den doble hermeneutikken gjør seg gjeldende i at forskeren tolker og 

formidler deltagernes tolkning av fenomenet (Smith, 2015; Willig, 2013). Dette innebærer at 

forskeren har en aktiv rolle i den tolkende analysen IPA innebærer, og Smith (2015) 

vektlegger at forskeren derfor må ha en refleksiv holdning til eget bidrag inn i prosessen. I 

den aktuelle studien har jeg selv som forsker stått for utvikling av prosjektet, innhenting av 

data og gjennomføringen av analysen. Det er derfor viktig med høy grad av åpenhet rundt 

min rolle i denne prosessen, herunder hvordan jeg fortolker datamaterialet. På denne måten 

vil leseren ha et best mulig grunnlag for egen tolkning av funnene.  

I IPA oppfordres forskeren til å utforske et fenomen uten å drives av hypoteser, eller 

forutinntatt forståelse av et fenomen (Smith, 2015). Det er likevel sannsynlig at jeg som 

forsker med min forforståelse og mine erfaringer har påvirket prosessen gjennom møte med 

deltagere, beslutninger om hvilke spørsmål som ble stilt, hvilke temaer jeg oppfattet som 

betydningsfulle, og hvordan jeg har forstått det deltagerne formidler under intervjuene, og i 



	  9	  

arbeidet med analysen. Refleksivitet er dermed noe som er tilstede gjennom alle faser av 

forskningsprosessen. Ved å høre på de tidligere gjennomførte fokusgruppeintervjuene av 

eldre i den aktuelle kommunen gjorde jeg tidlig noen antagelser om temaer som var viktig å 

inkludere. Det ble gjentagende ganger tematisert av de eldre et behov for uformelle sosiale 

arenaer, og flere av de eldre tematiserte utfordringen med utenforskap og bekymring for at 

enslige eldre ikke ivaretas. Dette står i kontrast til hvordan blant annet Lunde (2017) nylig 

presenterer ensomhet og isolasjon blant eldre som en myte. Med utgangspunkt i både 

faglitteraturen og kommunens fokusgruppemateriale ble jeg ble derfor nysgjerrig på hvordan 

de eldre selv erfarer betydningen av økt alder for sosial deltagelse. Videre var jeg interessert i 

hvordan eldres sosiale erfaringer kan bidra til økt forståelse for hvordan tiltak bør utformes 

for å ivareta denne gruppens livskvalitet. Jeg oppfattet det derfor viktig å komme inn på 

temaer om sosiale relasjoner, deltagelse og tilhørighet i intervjuene. Videre har jeg som 

forsker med meg en grunnleggende antagelse om at sosiale relasjoner er betydningsfullt for 

eldre, og at det er mulig å tilrettelegge bedre for eldres sosiale utfoldelse. For å unngå at mine 

antagelser og forventninger skulle farge intervjuene i for stor grad foretok jeg bevisste grep 

knyttet til dette i intervjuguiden. I invitasjonen ble sosiale relasjoner nevnt som ett av flere 

fokusområder. Gjennom arbeidet med studien har jeg endret syn på flere av mine tidligere 

holdninger og antagelser om hva som er av betydning for å fremme sosial deltagelse gjennom 

aldring.  

IPA er orientert mot enkeltpersoners opplevelser, og er således en idiografisk 

forskningstilnærming. Generalisering av funn er derfor i stor grad begrenset til det aktuelle 

utvalget. Likevel kan det argumenteres for at dyptgående og transparente analyser kan gi 

opphav til betydningsfull innsikt, som i lys av teori potensielt kan gi også bredere 

implikasjoner (Pringle, Drummond, McLafferty & Hendry, 2011). Jeg vil i denne studien 

presentere betraktninger om tiltak på et slikt fundament. 

 

3.2 Rekruttering 
Det er ingen endelige regler for hvor mange deltagere en IPA-studie skal inkludere, 

Pietkiewicz og Smith (2014) estimerer at et antall mellom en og femten deltagere er 

passende, men at dette må vurderes ut i fra den enkelte studien. Dybden av enkeltkasus, hvor 

rikt datamaterialet er, hvorvidt det tas sikte på sammenligning mellom enkeltkasus og 

pragmatiske begrensninger ved studien er av betydning for hvor mange deltagere som bør 

inkluderes (Pietkiewicz & Smith, 2014, s. 9). Målet med denne studien er å øke forståelsen 
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for opplevelse av aldring hos eldre, med særlig fokus på sosiale aspekter. Det ble her vurdert 

å inkludere et stort nok utvalg for å hente ut temaer og erfaringer som mange eldre erfarer, 

altså erfaringer aktuelle for flere enn den enkelte. Det ble samtidig av pragmatiske årsaker 

vurdert nødvendig å avgrense antall deltagere for at ikke datamaterialet skulle bli for 

omfattende til å kunne sammenligne og se enkeltkasus i lys av hverandre. Det var og av 

interesse å få en bredde i alder, for å utforske om og hvordan eldre med ulik alder erfarte 

lignende opplevelser, og ble opptatt av like eller ulike temaer.  

Inklusjonskriterier for deltagelse var bostedsadresse i Lørenskog kommune, og alder 

over 65 år. Deltagere ble rekruttert gjennom å gjøre invitasjon til deltagelse (se vedlegg 1) 

tilgjengelig ved en rekke sentrale møteplasser i kommunen. De ble og sendt ut til lokale 

samarbeidspartnere av LFPH, som frivillighetssentralen, kirker og bibliotek, og de ble hengt 

opp på legekontor. Invitasjonene ble sendt til to store organisasjoner for eldre i den aktuelle 

kommunen da rekruttering gjennom de andre kanalene de tre første ukene var fraværende. 

Den ene organisasjonen sendte ut invitasjonen per mail til sine medlemmer og av de 

inkluderte deltagerne har alle med unntak av én meldt seg gjennom denne 

rekruteringskanalen. Den siste deltageren tok kontakt etter å ha sett invitasjonen på et 

legekontor.  

Deltagere ble inkludert fortløpende i studien ettersom de tok kontakt via mail eller per 

telefon. Det ble gjennomført elleve intervjuer med totalt tolv deltagere. Ni av disse 

intervjuene ble inkludert i studien videre, med ti deltagere totalt. De to ekskluderte 

intervjuene er utelukket på grunn av tekniske utfordringer med lyd ved transkribering av 

intervjuene. Ytterligere 14 deltagere meldte sin interesse, men ble ikke inkludert i studien på 

grunn av prosjektets begrensede omfang. Deltagerne hadde en alder mellom 66 og 83 år, seks 

var kvinner og fire  menn. Syv av deltagerne bodde med ektefelle eller samboer, en bodde 

alene men hadde kjæreste og to var uten partner og bodde alene. Sitater fra deltagerne vil bli 

presentert under fiktive navn i resultatdelen.  

 

 Betydningen av rekrutteringsform 3.2.1
Invitasjon til deltagelse la vekt på at intervjuet var del av LFPHs prosjekt ” Gode tiltak for en 

god alderdom”. I invitasjonen lå en oppfordring til deltagelse med mulighet for å påvirke 

seniortilbudet i kommunen. Det antas derfor at deltagernes motivasjon for å delta kan ha vært 

farget av dette, og at utvalget derfor inkluderer eldre med et særlig ønske om å påvirke og 

bidra i sitt lokalmiljø.  
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De fleste deltagerne ble rekruttert fra en større organisasjon for seniorer. Det er 

rimelig å anta at mange av organisasjonens medlemmer er ressurssterke eldre. Ressurssterke 

kan her være i betydningen av høy grad av engasjement og deltagelse i lokalsamfunnet og 

potensielt høyere utdannelse og inntekt. Det ble ikke systematisk samlet inn data om dette, og 

vurderingen av hvem deltagerne representerer kommer i stor grad fra beskrivelsene de selv ga 

i intervjuene, samt mine observasjoner og relaterte antagelser.  

 

3.3 Gjennomføring av intervjuene 
Deltagerne fikk selv avgjøre om intervjuene ble gjennomført hjemme hos den enkelte 

deltager, eller ved det lokale kulturhuset. Målet med å være fleksibel med tanke på hvor 

intervjuene ble gjennomført var å skape et rom hvor deltagerne følte seg komfortable, og 

trygge på å dele sine erfaringer med en fremmed. Det var også ønskelig å redusere eventuelle 

fysiske hindringer for deltagelse. Lokalisering kan gi tilgang på utvidet informasjon og legge 

til rette for en beriket og utvidet forståelse av individet (Elwood & Martin, 2000). Boligen til 

deltagerne kunne fortelle noe om sosioøkonomisk status, og hvilke muligheter og 

utfordringer den enkelte møtte i hverdagen. Det var stor variasjon blant de inkluderte 

deltagerne, fra store hus, til mindre leiligheter. Noen bodde i nærhet til sentrum, omringet av 

tette nabolag, mens andre bodde mer perifert til i utkanten av kommunen, noen med få 

naboer. Innredning, bilder og møblering fortalte noe om deltagernes prioriteringer, og 

hvordan de levde sin hverdag. De fleste tilbød noe enkelt å spise og drikke, noe som ga 

situasjonen en følelse av en privat samtale heller enn et standardisert intervju. Intervjuene 

gjennomført hjemme hos deltagere ga meg trolig en utvidet forståelse og et beriket bilde av 

den enkelte deltager. Det er sannsynlig at stedsvalg også har påvirket hvordan jeg som 

intervjuer møtte den enkelte deltager. Det å bli invitert inn i noens hjem kan og ha gjort det 

enklere å stille mer personlige spørsmål.  

Ett av intervjuene ble gjennomført med et samboerpar som ønsket å la seg intervjue 

sammen i deres leilighet. Paret fremsto komfortable i situasjonen, og de to kunne både 

uttrykke enighet med hverandre og komme med ulike synspunkt om samme tema. Jeg 

oppfattet det som at de i hovedsak utfylte og beriket hverandres opplevelser heller enn å stå 

til hinder for hverandre. Jeg valgte derfor å inkludere intervjuet til tross for at det skilte seg 

fra de andre.  

Tre av intervjuene ble gjennomført på et grupperom på et lokalt bibliotek med lydtette 

glassvegger. Disse intervjuene opplevdes fra min side mer tekniske, og mindre personlige 
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enn de resterende. Årsakene til dette kan være mangfoldige. Lokalisering er funnet å ha 

betydning for hvilket perspektiv deltagere tar når de svarer på spørsmål, og kan enten bevisst 

eller ubevisst påvirke hvordan personen presenterer seg selv (Elwood & Martin, 2000). 

Potensielt har situasjonelle betingelser påvirket disse intervjuene, og både deltagere og jeg 

som intervjuer kan ha påvirket intervjuene i retning av en mer formell form enn intervjuene 

gjennomført hjemme hos deltagerne. Det er også sannsynlig at valget om å gjennomføre 

intervjuene utenfor eget hjem kan grunne i trekk ved deltagerne, eller betingelser ved 

hjemmesituasjonen deltagerne ikke ønsket å synliggjøre. I et offentlig rom, potensielt synlig 

for andre kjente og ukjente er det sannsynlig at omgivelsene i mindre grad la til rette for 

fortrolighet.  

Intervjuene hadde en varighet på mellom 45 og 90 minutter tilpasset den enkelte 

deltager. Intervjuene ble tatt opp med diktafon og filene ble transkribert og utgjør 

datagrunnlaget for studien.  

 

 Intervjuguiden 3.3.1
Intervjuene ble gjennomført med utgangspunkt i en intervjuguide (se vedlegg 2) som jeg 

utviklet spesifikt for studien, inspirert av intervjuguiden LFPH benyttet i sine 

fokusgruppeintervjuer. Hensikten med denne var å gi en ramme for intervjuene slik at 

sentrale temaer for problemstillingen ble aktualisert (Willig, 2013). Intervjuguiden er bygget 

opp av fire temaer, i følgende rekkefølge: Opplevelse av aldring, livskvalitet, sosial 

tilhørighet og kommunens betydning. Intervjuguidens temaer er brede og åpne. Hensikten 

med en slik bredde var å kunne gi en struktur for intervjuene som sikret at sentrale spørsmål 

ble stilt, samtidig som andre uforutsette, og relevante temaer kunne følges opp og undersøkes 

nærmere (Pietkiewicz & Smith, 2014). På denne måten ble det mulig for deltagerne å 

presentere andre temaer og nyanser enn det jeg hadde forutsett.  

Oppbygningen går fra brede spørsmål om opplevelse av aldring, og livskvalitet til 

etter hvert mer spissede spørsmål knyttet til sosial tilhørighet. Med dette var det ønskelig at 

deltager selv skulle stå fritt til å tematisere sosiale relasjoner uten at jeg som intervjuer ga for 

tidlige føringer for dette. De fleste deltagere tematiserte for eksempel selv sitt sosiale liv 

under de to første intervjutemaene. Intervjuguiden inneholdt også spesifikke spørsmål knyttet 

til tilbud i kommunen, og en oversikt over tilbud i kommunen ble presentert mot slutten av 

intervjuene. Også dette gjorde det mulig for deltagere å selv tematisere gode og dårlige 
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erfaringer med spesifikke tilbud uten at intervjuer la føringer for dette på forhånd, noe de 

fleste gjorde. 

 

 Tilpasninger i intervjuguiden 3.3.2
Erfaringer fra de første gjennomførte intervjuene ga grunnlag for noen tilpasninger i 

intervjuguiden. Noen spørsmål viste seg å lede deltagerne mer bort i fra aktuelle temaer enn 

mot dem. Ett eksempel er: ” Kan du starte med å fortelle litt kort om utdannelse og 

livssituasjon din i dag?”. Dette ledet i flere tilfeller til beskrivelser av lange livsnarrativ og 

utgreiing om ulik arbeidserfaring. Jeg vurderte at denne informasjonen var berikende i 

forhold til at det utvidet forståelsen for enkeltpersonene, men tok så mye tid at det ble mindre 

plass til beskrivelser og erfaringer fra eldre år, som er fokuset for problemstillingen. Ved å 

endre spørsmålet til ”Kan du starte med å fortelle litt kort om livssituasjonen din i dag?”, tok 

de øvrige intervjuene mindre form av en narrativ fortelling.  

I de første intervjuene erfarte jeg også at begrepet ”sosial tilhørighet” ikke ga mening 

for deltagerne. Spørsmålet ”Hvilken betydning har sosial tilhørighet for deg?” ga svar som 

tydet på at deltagerne forsto noe ganske ulikt ved betegnelsen ” sosial tilhørighet”. 

Spørsmålet ble derfor endret til ”Hva forstår du med sosial tilhørighet?”.  Gjennom denne 

endringen fikk deltagerne selv definere begrepet, og fokusert intervjuet mot aspekter ved det 

sosiale liv de var opptatt av.  

 

3.4 Etiske betraktninger  
Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD), og innhenting og oppbevaring 

av personsensitiv informasjon er gjort i henhold til denne godkjenningen (se vedlegg 3). Alle 

deltakerne fikk utdelt et skriftlig informert samtykke til deltagelse (se vedlegg 4), og signerte 

dette i forkant av intervjuene. Her ble det opplyst om hva deltagelse innebar og informasjon 

om oppbevaring og behandling av personopplysninger. Det ble også opplyst om at intervjuet 

ble dokumentert elektronisk via diktafon. Lydfilene ble overført til kryptert minnepinne, og 

ble avpersonifisert under transkribering. Navn, stedsnavn og ellers navn på arbeidssteder og 

organisasjoner ble endret under transkriberingen.  

Deltagerne er rekruttert fra samme kommune, og flere er medlemmer av samme 

organisasjoner, og er aktive på samme aktiviteter og møteplasser i kommunen. Det er 

sannsynlig at faktorer som dialektbruk, typiske utsagn eller andre forhold kan være 

gjenkjennbart i lydfilene. Det er også sannsynlig at deltagere kjenner, eller kjenner til 
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hverandre. Det er tatt særlig høyde for dette i arbeidet, også med å anonymisere 

tredjepersoner. I teksten er derfor sitater endret der det vurderes nødvendig for å hindre at 

deltagere eller tredjepersoner skal kjenne hverandre igjen.  

Studien har ikke hatt til hensikt å avdekke eventuell patologi eller behov for 

helsehjelp. Intervjuene har imidlertid berørt potensielt vanskelige temaer for deltagerne, som 

tap, vanskelige livshendelser og livssituasjoner, funksjonsnedsettelse og ensomhet. 

Samarbeidet med LFPH muliggjorde tilgang på helsehjelp for deltagere som potensielt måtte 

trenge dette i etterkant av deltagelse. Deltagerne fikk oppgitt informasjon om LFPHs tilbud, 

og kontaktinformasjon. Ingen av deltagerne ble vurdert å være i behov for helsehjelp knyttet 

til deltagelse i studien. 

 

3.5 Gjennomføring av analysen 
Som mange andre kvalitative analysemetoder er også IPA orientert mot å identifisere 

gjentagende temaer i datamaterialet. IPA er en idiografisk orientert tilnærming med fokus på 

det unike ved individet. I tråd med dette er hvert enkelt kasus blitt analysert enkeltvis før de 

ble sett i sammenheng med hverandre (Willig, 2013). Det er likevel sannsynlig at 

identifisering av aktuelle temaer, og erfaringer fra den ene kasusanalysen har påvirket 

forventning og møte med den neste, osv. Gjennomføringen av analysen kan i prinsippet deles 

inn i ulike faser presentert under. Prosessen med dette arbeidet har i praksis vært fleksibel og 

dynamisk, på den måten at jeg har beveget meg noe frem og tilbake mellom disse fasene over 

tid. Eksempelvis har temaer jeg ble opptatt av fått meg til å gå tilbake i de tidligere 

bearbeidede kasusene. En slik veksling mellom deler og helhet er en anbefalt arbeidsform i 

fortolkende kvalitative analyser (Pietkiewicz & Smith, 2014; Smith, 2015). 

 

Fase I 

I denne første fasen ble hver enkelt transkripsjon lest gjennom i sin helhet, samtidig ble det 

gjort notater i form av refleksjoner rundt innhold, måter å ordlegge seg på, temaer, følelser, 

bruk av pauser, gjentagelser og annet ved teksten jeg merket meg, eller mente å forstå med 

det deltageren kommuniserte. Disse refleksjonene ble notert i en marg ved tilhørende avsnitt i 

teksten. I denne delen av analysen lå fokuset på å sette seg inn i enkeltdeltagerens opplevelse, 

og hva deltageren formidlet om sin forståelse av fenomenet. På dette tidspunktet hadde jeg 

allerede vært i nærkontakt med materialet gjennom intervjuene, og transkripsjon av 

intervjuene, og dette påvirket det videre arbeidet ved at deltagernes stemme og måte å være 
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på, slik som fakter og kroppsholdning utspilte seg i den mentale bearbeidingen av materialet 

hos meg som forsker. Dette beriket materialet ved at det ble mer personnært den enkelte 

deltager. Måten deltagerne snakket på ga informasjon om hvor viktig og engasjert deltagerne 

var knyttet til ulike temaer. Samtidig er disse mentale representasjonene av deltageren med 

nødvendighet farget av min opplevelse, fokus og hukommelse for intervjusituasjonen og en 

annen forsker ville potensielt oppfattet og forståtte deltagerne annerledes. Allerede i første 

fase av analysen vil altså materialet være påvirket av meg som forsker. 

 

Fase II 

I neste steg ble hver enkelt transkripsjon bearbeidet for andre gang med en mer restriktiv 

notatføring i form av temaer i motsatt marg i teksten. Prosessen med å identifiser temaer er 

både basert på en ny gjennomlesning av teksten, men likefullt gjennomlesning av 

refleksjonene fra første fase av analysearbeidet. Ut i fra dette satte jeg navn på mer 

overordnede temaer i form av psykologiske begreper og temaer slik det anbefales i IPA 

(Smith, 2015; Willig, 2013). Denne delen av prosessen er mer preget av min samlede 

forståelse av teksten og hver enkelt kasus, og arbeidet kan forstås som del av en hermeneutisk 

sirkel, der ”delene tolkes i relasjon til helheten, og helheten tolkes i relasjon til delene” 

(Pietkiewicz & Smith, 2014, s. 12, egen oversettelse).  

 

Fase III 

I neste fase ble temaene trukket ut av teksten, og organisert slik at utsagn med samme 

tematisk innhold, eller tilhørende innhold ble samlet for hvert enkelt intervju. Temaene ble 

merket med sidetall og notat slik at tilhørende sitat fra teksten kunne finnes igjen. Målet var å 

identifisere større overordnede temaer fra teksten i hvert intervju (Smith, 2015; Willig, 2013), 

noe som viste seg å være en vanskelig oppgave.  Mange av temaene kunne sees i 

sammenheng med hverandre, og det ble gjort mange forsøk på å samle større meningsfulle 

grupperinger. Særlig utfordrende var det å skape et meningsfullt skille mellom relasjonelt 

innhold i tilknytning til ulike temaer. Erfaringer med sosiale relasjoner gjorde seg gjeldene i 

tilknytning til de fleste intervjutemaene. Relasjonelle erfaringer sto frem som et overordnet 

tema, men samtidig i tilknytning til, og på tvers av ulike undertemaer. Det ble her nødvendig 

å gå flere runder enn jeg hadde sett for meg, med reorganisering av undertemaene. Arbeidet 

med de første intervjuene påvirket de neste ved at temaer som ”passet” sammen raskere ble 

identifisert. De endelige listene med tematisk innhold utgjorde videre grunnlag for å se 

enkelttranskripsjonene i sammenheng med hverandre.  
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Intervjutemaene har nødvendigvis preget hvilke temaer som gjorde seg gjeldende i 

transkripsjonene. Hvilke temaer som ble trukket ut gjennom analysen er basert på at temaene 

sto frem som viktige gjennom måten de ble fortalt på, hvorvidt de viste seg emosjonelt 

ladede, at temaene dukket opp i flertallet av intervjuene, og hvorvidt de ble oppfattet aktuelle 

for oppgavens problemstillinger. I teksten vil de overordnede temaene presenteres separat, 

likevel er det overlappende elementer på tvers av temaene, blant annet relasjonelle erfaringer. 

Jeg presenterer temaene innledningsvis i kapittel 4. 

  

Ferdigstilling av analysen 

Også i utskrivningen av analysen har prosessen utspilt seg som en sirkulær prosess, hvor jeg 

har beveget meg fra tematiske utgangspunkt og tilbake til det transkriberte materialet. 

Tekstutdrag fra transkripsjonene som jeg hadde knyttet opp mot temaene ble gjennomgått, og 

de nye møtene med materialet ga opphav til nye måter å tolke og forstå det deltagerne 

formidlet. Sitater og utdrag presentert i teksten er valgt ut med bakgrunn i min subjektive 

vurdering av hvor godt de representerte temaene de var ment å belyse. Det ble også vurdert 

hvorvidt tekstutdragene presenterte noe affektivt, noe som rørte ved meg, eller som ble 

oppfattet å røre deltageren. Sitater gjengitt i teksten er presentert i sin opprinnelige form så 

langt det har vært forenelig med hensyn til personvern. Der det har vært nødvendig er det 

gjort endringer for å sikre at deltagerne ikke vil bli gjenkjent. Der deler av transkripsjonen er 

utelatt er det markert slik: […]. I det transkriberte materialet er lyder som mm, aha, ee, ææ, 

nedtegnet så likt som mulig det auditive materialet. Pauser, latter og kremting er og nedtegnet 

i klammer, noen med presisering av type, eksempelvis [nervøs latter], eller [lengre pause]. 

Kortere opphold er nedtegnet ved to prikker for å markere at deltagerne har lengre pauser enn 

en setning normalt leses. I det analyserte materialet har jeg tatt meg frihet til å fjerne fyllord 

og lyder som ”ja”, ”nei”, ”mm”, og ”hm” der det vurderes at dette i mindre grad har 

betydning for innholdet i det deltageren formidler. Dette er gjort for å skape mer flyt i 

teksten.  
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 Resultater  4
 

Deltagerne beskrev og formidlet svært mange ulike erfaringer og opplevelser knyttet til 

aldring i senere år i intervjuene. Samtidig sto særlig noen temaer frem som felles for 

deltagernes beskrivelser av egen aldring, basert på arbeidet i de ulike fasene av analysen 

presentert i forrige kapittel. I det følgende presenteres disse under tre overordnede temaer, 

med tilhørende undertemaer.  

Tema 1, Å holde aldring på avstand, knyttes til deltagernes beskrivelser av 

opplevelser av aldring. I undertemaet, Likevel plutselig nært, presenteres hvordan deltagerne 

formidler en distansering til sin aldring, og hvordan aldring tidvis og plutselig kommer nært. 

I undertemaet, Å subjektivt vurdere egen aldring, illustreres det hvordan aldring beskrives og 

oppleves av den enkelte ut i fra subjektive oppfattelser og vurderinger av livsutfoldelse.  

Tema 2, Å fylle tiden med ny mening, handler om hvordan aldring for mange av 

deltagerne knyttes til å få mer tid til egen rådighet, og hvordan det beskrives som en 

utfordring å tilpasse seg en ny tilværelse som pensjonist. Dette presenteres i undertemaene, 

De nye timene, og Fra nyttig til brysom. 

 Tema 3, Nære relasjoner: viktigere men mindre tilgjengelige knyttes til deltagernes 

erfaringer med ulike former for sosiale relasjoner, og hvordan deltagerne formidler at nære 

relasjoner oppleves viktigere men vanskelig å etablerere med økt alder. Undertemaer er her, 

Å være til stede for hverandre, Aktivitet uten nærhet, og Å stå utenfor.  

Det er også inkludert et kapittel hvor deltagernes perspektiver på opplevde behov for 

tiltak presenteres. 

 

4.1  Tema 1: Å holde aldring på avstand 
På spørsmål om opplevelse av aldring beskriver de fleste deltagerne aldring som noe 

distansert i fra dem selv. Med få unntak ga deltagere uttrykk for at de ikke føler seg eldre 

mentalt, til tross for tilstedeværelsen av aldersrelaterte endringer knyttet til livssituasjon, 

aktivitet og helse. Aldring ble av samtlige deltagere beskrevet ut i fra subjektive vurderinger 

av livsutfoldelse. Å kunne inngå i, eller være begrenset fra å inngå i, subjektivt 

betydningsfulle aktiviteter utgjorde et utgangspunkt for deltagernes vurdering av egen 

aldring. Det kan tolkes som om deltagerne, gjennom måten å snakke om aldring og det å bli 

eldre på, aktivt holder aldring på avstand. Samtidig med denne distanseringen beskrev de 
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fleste deltagerne tidvis nærhet til sin aldring. Enkelte beskrev en opplevelse av at nærheten 

var kommet for å bli, og disse beskrivelsene ga inntrykk av at nærhet til aldring kan oppleves 

vanskelig og uhåndgripelig for den enkelte.  

 

 Likevel plutselig nært 4.1.1
Intervjuer: …først har jeg lyst til å høre litt om hvordan dere opplever å bli eldre? Hvordan oppleves 

det for dere? 
Torill: hmm(liten latter) 
John:  (ler)  
Torill: ja det.. inni hodet vårt 
Intervjuer: ja 
Torill: så er vi ikke det 
John: ikke en dag 
Torill: Og jeg skjønner ikke hvem det er jeg ser i speilet. Utrolig altså, men er det meg? (ler) ja, nei for 

du føler deg ikke sånn inni hodet ditt. Ehm.. Og og ja hva skal jeg si.. sånn motemessig og alt 
mulig sånn med klær og sånn. Plutselig så kommer den tanken, nei gud, jeg kan ikke gå med 
det, jeg er jo snart søtti år. Altså da plutselig slår sånne ting deg, at nei det kan jeg jo ikke, 
kanskje (ler). Også så er det det dere med, eh.. skjønner ikke hvorfor jeg har så vondt i kneet 
hver gang jeg reiser meg opp. Men det altså.. det er sånne ting som kommer og som har blitt 
meg fortalt at det er sånn som følger alderen da 

John: litt sånne vondter, altså litt uspesifisert men vondter, det er sånn det hører til, ja andre på samme 
alder, sånn at man har litt av disse vondtene. Det bør ikke være noe alvorlig, men det er litt 
sånne fysiske ting, vi merker jo, det hører jo lissom med, jaja, ikke bare når jeg er med 
kamerater, men når vi er flere som står ute i en gang og skal ta på sko og sånn, det er litt pust og 
pes det er det jo (ler) så det er lissom, det er litt tyngre 

Torill: Ja, vi merker det på sånne ting 
Intervjuer: ja, så merker det litt sånn småfysisk da 
John: ja, ja 
Torill: gjør jo det, noen sånne vondter som du ikke har hatt før som plutselig er der, og som man lurer 

på, hva er dette for noe, også får man bare høre av noen andre som har kommet litt lenger som 
sier at det er vanlig, sånn skal det være. Ja, Men så er det jo og, jeg må jo si att innimellom, altså 
jeg går ikke å tenker på det, men innimellom slår det meg at hm.. jeg er i min siste fase av livet 
mitt ikke sant. Det slår meg, innimellom 

Intervjuer:  det slår deg innimellom 
Torill: ja det gjør det. Og ee.. hører om og leser om i avisen, den er død og den er død og, og du hører 

om kreft og sånn ikke sant, gurimeg jeg er heldig som ikke er blitt rammet av det enda, men det 
kommer sikkert. Når kommer det.. ja, så noen ganger så slår sånne ting deg, eh..  

 

Utdraget er fra intervjuet av et samboerpar. Innledningsvis forteller de med en lett 

tone og utveksler en felles distansering til opplevelsen av at de er blitt eldre. De utveksler 

blikk og latter, og enes gjennom dialogen om at de fortsatt kjenner seg unge til sinns. Inni 

hodet er de ikke en dag eldre enn de var før. Torill (66år), bruker uttrykk som ”skjønner ikke” 

og ”utrolig” og formidler en uvirkelighetsopplevelse av at aldring er noe som er relevant i 

beskrivelsen av henne. De fysiske tegnene har startet å gjøre seg gjeldende, men de knyttes 

ikke automatisk til en opplevelse av å bli eldre. Fysiske tegn på aldring er noe hun er blitt 

fortalt hører med, ikke noe hun erfarer uten videre handler om at hun er blitt eldre. Også John 

(67år) knytter tegn på aldring til noe utenfor seg selv, blant annet gjennom en humoristisk 
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beskrivelse av hvordan aldring kommer til uttrykk i vennegjengen, ”litt pust og pes det er det 

jo (ler)” .  

Samtidig gjør aldringen seg tidvis og plutselig til kjenne. Torill forteller om hvordan 

det slår over henne fra tid til annen. Samtidig kan det virke som erkjennelsen også nærmest 

skyller over henne i samtalen, hun går fra å beskrive aldring med en lett tone, til å stoppe opp 

ved flere anledninger: ”hm.. jeg er i min siste fase av livet mitt…”. Døden blir et tema som 

ser ut til å slå henne også i samtalen. Døden og sykdom knyttes til noe hun ikke har kontroll 

over. Den: ”rammer”, ”kommer sikkert”, og hun stiller spørsmålet: ”… når kommer det?”. 

Opplevelsen av aldringens alvor slår, men det er som de to forøvrig holder både opplevelsen 

av aldring, og alvoret ved den på avstand. 

De fleste deltagerne beskriver aldring på en lignende, distansert måte, og varierer i 

hvordan de formidler tanken på og nærhet til døden. Noen av deltagerne erklærer seg som 

”realister” og beskriver sitt forhold til livets slutt som avklart: den kommer og det kan de ikke 

gjøre noe med. Eksempelvis sier Karl (76år): ”… så er jeg jo veldig realistisk både på at vi 

alle skal dø, at jeg skal dø, og for meg er døden, det er..  jeg holdt på å si da blir du kremert, 

og da er du borte.”. Andre beskriver mer i likhet med utsagnet fra Torill og John at tanken på 

døden er nedslående, og kommer over dem plutselig og hardt. Kun en av deltagerne beskriver 

aldring som noe som oppleves nært, men også da i form av å trenge seg på som noe 

uforutsett:  
 
Alvilde:… det å bli gammel er plutselig blitt så nært. (lengre pause) Plutselig oppdaget jeg gud jeg har 

blitt åtti år, alderdommen har plutselig kommet så tett innpå meg 
Intervjuer: plutselig kom den tett innpå? 
Alvilde: ja, og og med at mannen min er syk også videre. (lengre pause) Også fant jeg en.. Han Ingmar 

Bergman han hadde ikke lyst til å bli gammel, også fant jeg et sitat av han ” Å aldres er en 
heldagsprosess” 

Intervjuer: ja  
Alvilde: og det.. det er helt riktig 
Intervjuer: det kjenner du deg igjen i?  
Alvilde: ja, og da må man begynne å tenke, ja hva gjør vi… hva skjer 
Intervjuer: hva skjer 
Alvilde: hva skjer ja 
Intervjuer: mm, ehm 
Alvilde: men det kom plutselig siste året 
 
Alvilde (79år) erklærer at alderdommen plutselig har kommet, ” gud jeg er blitt åtti 

år”, og hun formidler en opplevelse av at dette kommer uventet, og overraskende på henne. 

Det plutselige ved erkjennelsen av aldring kan sees som en parallell til Torills utsagn over. 

Til forskjell beskriver Alvilde imidlertid hvordan aldring er blitt noe nært, og skiller det 

dermed fra hvordan det har vært for henne tidligere. Hennes påfølgende refleksjon tyder på at 

denne opplevelsen eller erkjennelsen ikke lar seg beskrive fullt ut. Hun bruker få ord, og tid 
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på å tenke rundt hva dette er for noe, og hva det betyr uten å helt klare å sette ord på det. Hun 

knytter det at alderdommen har kommet tett innpå til sykdom hos mannen sin, men og til et 

sitat om hvordan aldring er en heldagsprosess. I likhet med de andre deltagerne formidler 

Alvilde at hun tidligere har hatt et mer distansert forhold til aldring, men i utdraget beskriver 

hun en opplevelse av at hun kjenner seg gammel, og kjenner seg igjen i at ” å aldres er blitt 

en heldagsprosess”. Til skille fra hvordan det var for et år siden har alderdommen plutselig 

ankommet, og med den følger valg om hvor, og hvordan den siste delen av livet skal være. 

  

 Å subjektivt vurdere egen aldring  4.1.2
Reidun: …det er jo godt å ligge lenge, det er godt å sitte med kryssord, puslespill, lese, jeg jeg har, jeg 

har veldig mye sånn meldingsnivå med noen ehm.. så går dagene da. Jeg sitter gjerne der inne 
også legger puslespill mens jeg har på tv. Jeg hører dårlig og har ikke noe radio, men har jeg 
tv`n bestandig på. Nei altså, og den eneste sorgen jeg har er at jeg klarer ikke gå noe særlig på 
tur.  
[…] Alt jeg kan feile det feiler meg, for å si det sånn. Altså.. eh… problemer med tenna, jeg 
har sånn pyreah, så har jeg dårlig hjerte, også har jeg kols, også har jeg hatt, jeg er litt 
følelsesløs i den ene armen etter slaget. Også er det, jeg.. Altså jeg orker ikke så mye mer, men 
sånn mentalt, så altså, da blir du aldri gammel. 

 

Samtlige deltagere beskriver sin helse, og muligheter eller begrensninger fra å inngå i 

betydningsfulle aktiviteter på spørsmål om opplevelsen av aldring. I utdraget over skildrer 

Reidun (68år) sin hverdag, hvilke aktiviteter hun til vanlig inngår i, og trekker inn 

beskrivelsen av sin helse. Reidun beskriver det som ”godt å ligge lenge”, ”jeg sitter gjerne 

der inne”, og ”den eneste sorgen jeg har”. Dette kan forstås som om hun formidler en 

tilfredshet med aktivitetene og intensiteten i livet, og på den måten tilfredshet med sin 

livsutfoldelse. Samtidig er det som om det er noe tilkjempet med denne tilfredsheten, og selv 

om sier ” den eneste sorgen” så betegner hun begrensningen fra å gå turer som en sorg. Den 

første pausen i utdraget kan tyde på at hun må tenke seg om, og leter etter hva dagliglivet 

hennes egentlig inneholder: ” ehm.. så går dagene da. Jeg sitter gjerne der inne…”. Det er noe 

motsetningsfullt i dette utsaget, hvor tiden renner ut på den ene siden: ”dagene går”, og en 

tilfredshet med dette på den andre: ”jeg sitter gjerne der inne”. Det kan forstås som at 

tilfredsheten er en form for beskyttelse, eller rettferdiggjøring av hvordan hun bruker tiden. 

Det er som om også hun holder uhelse og aldring på avstand fra hvordan hun forstår seg selv 

og sitt liv.  

I utsagnet kan en få inntrykk av at de betydelige helseutfordringene holder henne 

tilbake fra aktiv deltagelse utenfor hjemmet. Det kan imidlertid tilføyes at hun i forkant av 

dette utdraget har beskrevet deltagelse i en rekke fysiske og sosiale aktiviteter i 
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lokalsamfunnet, og i så måte har ikke dårlig helse hindret henne fra aktivitet utenfor 

hjemmet. I lys av den lange listen med fysiske utfordringer hun beskriver i utdraget er det 

påfallende hvor lett og tilfreds hun uttrykker å være med egen aldring ”…sånn mentalt, så 

altså, da blir du aldri gammel.”. Hun beskriver det som om den eneste sorgen hun har er å 

ikke kunne gå så mye på tur. Det kan isolert sett forstås som om dette er den eneste 

aktiviteten hun ønsker å gjøre, som helseutfordringene står i veien for, og at hun ellers setter 

pris på et rolig liv, og finner glede i eget selskap med kryssord, puslespill og bøker. En 

alternativ måte å forstå dette på er at denne forståelsen og tilfredsheten har en form for 

beskyttende funksjon, hvor det å anerkjenne eller gi uttrykk for alvoret og betydningen av 

helseutfordringene ville være for truende. Det fremstår som om hennes egen vurdering av 

hvilke aktivitet hun ønsker å delta i, hennes subjektive forståelse av livsutfoldelse, farger 

hennes beskrivelse av egen aldring. Tilfredsheten hun formidler kan knyttes til at hun kan 

gjøre de fleste aktivitetene hun ønsker. På den måten kan hun gi uttrykk for å ha en god 

alderdom til tross for betydelige helseutfordringer.  

 

4.2 Tema 2: Å fylle tiden med ny mening 
Opplevelsen av tid og tidsperspektiver gjør seg gjeldende i samtlige intervjuer. De fleste 

deltagerne uttrykker at det oppleves positivt å bli eldre, blant annet fordi det gir dem mer 

frihet til å gjøre som de vil. De kan dyrke sine interesser, og flere trekker frem at de reiser 

mer enn de gjorde før. Samtidig trekker de fleste deltagerne frem også utfordrende aspekter 

ved erfaringer og opplevelsen av tid med økt alder. Særlig trekkes overgangen til 

pensjonisttilværelsen frem som et betydningsfullt referansepunkt for deltagerne. Bare to av 

deltagerne beskriver denne overgangen som uproblematisk. Dette er studiens to eldste 

deltagere og begge beskriver i retrospekt en frivillig utgang fra arbeidslivet, og en 

pensjonisttilværelse fylt med mange forpliktelser og aktiviteter.  Hvorvidt deres gjenfortelling 

av opplevelsen er påvirket av tiden som er gått er uvisst. De resterende deltagerne beskriver 

overgangen til pensjonisttilværelsen som utfordrende, både de som ønsket den velkommen, 

og de som i større grad ble tvunget ut i det. Felles for deres beskrivelser er en opplevelse av 

at mer tid paradoksalt nok formidles som en utfordring, noe de må aktivt tilpasse seg 

 

 De nye timene 4.2.1
Bente: For du må jo fylle de timene med noe, og du ja at du må, du må endre deg, sånn at du, at du.. 

gjør mer ut av livet ditt i den settingen du er i nå da, du må jo gjøre det. Man kan ikke sitte å.. 
jeg sitter ikke og sturer på det.. (ler)  
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I utsagnet over beskriver Bente (67år) hvordan møtet med å bli pensjonist innebærer å 

ha flere timer til egen rådighet enn det man har i arbeidslivet. I likhet med de fleste andre 

deltagerne fremhever Bente at dette ikke var så enkelt, og ble ikke så fint som en kunne tenke 

seg på forhånd. Bente formidler en opplevelse av timer som må fylles, noe som igjen krever 

at hun må endre seg for å få til dette. Den gjentatte bruken av ordet ”må” understreker 

opplevelsen av noe ufrivillig i dette, hvor alternativet til å la være blir sett på som et større 

onde enn å endre seg. Bente formidler at tilgang på tid innebærer at man selv må ta aktive 

valg om hva tiden skal brukes på. Etter et langt liv i arbeidslivet kan det tenkes at dette 

nettopp krever omstilling, eller krever endring slik Bente sier. Hun går fra å uttale seg om 

hva man ikke kan, til at jeg ikke sitter og sturer på det. Latteren kan tolkes som en 

erkjennelse av muligheten for at man kan velge å sitte og sture, og at hun kanskje har erfaring 

med dette selv, men at hun har tatt et aktivt valg om å gjøre noe mer ut av denne tiden, livet 

hennes. Også Øyvind beskriver utfordringen med å reetablere en hverdag i overgangen til 

pensjonstilværelsen:  

 
Øyvind: Nei det, det er ( pause), det er et vakuum når du slutter å jobbe. […] nei hva gjør man for også 

ha hodet klart, da mener jeg, det svakeste er at jeg får ikke brukt hodet mitt nok da, i forhold til 
det jeg gjorde på jobben. Jeg hadde med veldig mange mennesker å gjøre, snakka med veldig 
mange mennesker og holdt meg oppdatert da på forskjellige ting. Eh.. det har jeg ikke så mye 
nå.  

 

I motsetning til Bente beskriver Øyvind (66år) det som om han fortsatt står i 

prosessen med å etablere en ny hverdag som pensjonist. Han sier: ”det er et vakuum”, som 

om opplevelsen han beskriver fortsatt er gjeldende. Han sier videre at: ”jeg får ikke brukt 

hodet mitt”, og ”det har jeg ikke så mye nå”, noe som kan forstås slik at han stadig leter etter 

en løsning, og opplever frustrasjon over situasjonen. Han trekker frem kontrastene mellom å 

være i arbeid til å bli pensjonist. Det han tidligere hadde blir noe han nå står uten. Han legger 

vekt på tilgangen på kontakt med andre mennesker, og knytter det til å få brukt hodet, og å 

holde seg oppdatert. Både Bente og Øyvind formidler i utsagnene over hvordan overgangen 

til pensjonstilværelsen kan oppleves utfordrende, og at tilgangen på mer tid kan kreve en 

form for aktiv tilpasning.  

 

 Fra nyttig til brysom 4.2.2
Anne: …det som også da skjer i mellomtiden er jo att disse fire barnebarna mine de vokser jo oppe 

ikke sant, eldste blir nå atten, også har jeg en på seksten, en på snart tretten, en jente, og elleve 
som er gutt, tre gutter og en jente da. Også ett bonusbarn, så de.. de trenger meg ikke så mye 
lengre 
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Intervjuer: de trenger deg ikke så mye lenger 
Anne: (ler)  
Intervjuer: nei så det har skjedd noe der..  
Anne: nei så ikke sant min datter og min sønn trenger meg heller ikke så mye lengre da for de hadde jo 

behov for henting i barnehage og henting på skole, og sånn ikke sant og, og det kjenner jeg på 
når jeg snakker med deg om det nå, det har på en måte vært litt vanskelig å takle, fordi at når jeg 
var pensjonist, eller blei pensjonist tiden gikk, så sa jeg alltid, gud jeg er så glad jeg har blitt 
pensjonist for nå kan jeg være her for dere ikke sant. Og eh.. eh.. og sånn men eh.. de kan jo 
ikke leve mitt liv, jeg kan ikke leve deres liv. 
[…Beskriver ulike aktiviteter og tilbud hun deltar på]  

Anne: …også blir det sosialt med vafler og kake ved siden av, nei vafler og kaffe, og sånn har jeg 
begynt med, så det synes jeg er hyggelig også.. også men jeg har liksom, jeg merker det nå at 
jeg har litt mye tid 

Intervjuer: litt for mye tid? 
Anne: Jeg er for mye alene, altså jeg har venninner og …Eh.. barna maser jeg helst ikke på fordi som 

du sikkert vet om unge mennesker i dag så har de fullt opp og hakke helt tid (ler). Prøver 
virkelig  å prøve at de ikke skal få noe dårlig samvittighet for meg også men, så kjenner jeg på 
det att, de valgene jeg tar nå da utover det som jeg har nevnt for deg til nå, det er litt viktig for 
det er ikke bare å begynne og slutte igjen, du må lissom vite at dette er noe jeg har lyst til å 
gjøre..  

 
 

Anne (70år) beskriver hvordan hennes rolle og posisjon i familien har endret seg: ”de 

trenger meg ikke så mye lengre” - hun formidler et tap av sin opplevde nytteverdi i familien. 

Det er av betydning å nevne at Anne tidligere i intervjuet har beskrevet hvordan hun 

opplevde at overgangen til å bli pensjonist var brå og ufrivillig, og hun beskriver dette som en 

tøff periode i livet. I utsagnet over beskriver hun hvordan hun etter hvert kunne glede seg 

over å være pensjonist nettopp fordi det åpnet for muligheten til å være til nytte for familien: 

”gud jeg er så glad jeg har blitt pensjonist for nå kan jeg være her for dere”. Hun formidler 

med dette at hennes betydning og funksjon i familien ble viktig for å kunne trives i 

pensjonstilværelsen.  Det kan forstås som at utvikling i familien er vanskelig å takle fordi det 

har ført til at hun ikke lengre kan bruke tiden sin i like stor grad på å bidra for familien. Dette 

innebærer at hun igjen må søke etter noe meningsfullt å fylle tiden sin med. Hun sier: ”jeg 

har litt mye tid”, noe som er et slags paradoks med tanke på at hennes alder vitner om 

redusert forventet levetid. Beslutningen om hva hun skal bruke tiden sin på fremover har fått 

en dypere mening: ”det er ikke bare å begynne og slutte igjen”. Det kan forstås som at Anne 

implisitt poengterer et misforhold mellom opplevelsen av å ha for mye tid, og vissheten om at 

tiden renner ut.  

Det å sette ord på at familien ikke lenger trenger henne beskrives som vanskelig å 

takle: ”de kan jo ikke leve mitt liv, jeg kan ikke leve deres”. Det kan forstås som hun nettopp 

ønsker seg dette hun ikke kan få, å bruke mer tid sammen familien. Samtidig ville dette 

innebære at hun belaster de hun så gjerne vil være til nytte for, og hun formidler dermed en 
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opplevelse av å være til bry: ” Prøver virkelig å prøve at de ikke skal få noe dårlig 

samvittighet for meg”. 

Med ett unntak uttaler alle deltagerne, i liket het Anne, eksplisitt betydningen av å 

fylle tiden sin med noe som oppfattes å være til nytte for andre. Endringer i rollen en har i 

familien er sentralt for flere av deltagernes beskrivelse av forholdet mellom aktivitet, tid og 

mening, og flere beskriver som Anne en endring fra å være til nytte, til å føle seg brysom. 

 

4.3 Tema 3: Nære relasjoner: viktigere men mindre 

tilgjengelige 
Alle deltagerne trekker frem og vektlegger vennskap på spørsmål om livskvalitet og hva som 

er betydningsfullt for en god alderdom. De skiller mellom ulike former for relasjoner, nære 

venner beskrives som noe annet enn perifere bekjentskap. Mer tid i pensjonsalder innebærer 

mer tid å fylle, og de fleste deltagerne trekker frem at venner får en større plass og større 

betydning med økt alder. Samtlige deltagere beskriver deltagelse i sosiale aktiviteter og 

beskriver sosialt samvær med venner og bekjente av ulike typer som noe positivt. De nære 

relasjonene løftes likevel frem av de fleste deltagerne som mest betydningsfulle med økt 

alder. Samtidig beskriver flere en manglende tilgang på nære relasjoner i møte med høy 

alder, og de fleste deltagerne peker på en utfordring med manglende inkludering eldre i 

mellom. Flere beskriver også en utfordring med at deltagelse i ulike aktiviteter ikke 

nødvendigvis gir tilgang på nære relasjoner, til tross for samvær med andre. 

 

 Å være til stede for hverandre  4.3.1
Torill:… i et sånt sosialt forhold, så dreier det som litt også om å gi og ta. Det går ikke bare på praten 

ikke sant, ja vi har felles interesser, men det går jo også på det å være til for noen 
Intervjuer: Å være til for noen 
Torill: ja, og altså sånn viktigheten av når du vet det er noe sykdom i familie, altså så vet vi vi kjenner 

på oss at det der å være støttespiller og sånn, ja da snakker jeg om å gi og ta, en gang er det den 
ene, en annen gang er det en annen  

John: ja  
Torill: å ha det derre nesten sånn familieforhold, den gjensidigheten tror jeg, så det er ikke bare det å 

kunne snakke sammen og diskutere felles interesser, en 
John: nei nei 
Torill: men det går på, den dere litt omsorg og gi og ta 
John: ja nei ja jeg er helt enig, jeg har sagt det der at sånn såkalt bestekamerat da ikke sant, de lissom 

sånn, vi alle har jo hatt noen nedturer ikke sant, […] det er noen du kan ja ha det moro med, å 
fleipe, men som du setter deg ned, og litt sånn rett og slett griner sammen med altså, det går an 
det, selv om man er gutt og mann. Så sånne ting, at man har noen, det tror jeg, selvfølgelig i 
tillegg til, altså samboer og sånne ting, men men at du har noen venner hvor du kan gjøre det 
med, det tror jeg er like viktig.. det er.. ja. 

 



	  25	  

Torill legger vekt på å skille mellom ulike former for relasjoner. Det hun betegner i 

utdraget som ”sosialt forhold” handler om noe mer enn å dele interesser, eller inngå i samtale 

med noen. Dette presisere hun som en selvfølge (”ikke sant”), som om dette er noe hun tar 

for gitt men samtidig undersøker om de andre i rommet er enige i. Sosiale relasjoner er for 

henne noe mer enn enkelte sosiale møter. Hun beskriver at sosiale forhold handler om å inngå 

i en relasjon med en annen hvor en ikke alltid er den som mottar eller inngår i noe positivt, 

men at det handler om å gi når den andre har behov for det, og motta støtte når en selv har 

behov. På denne måten blir en slik relasjon noe mer enn å ha det hyggelig sammen med en 

annen. Hun fremhever betydningen av gjensidighet og assosierer til familie. Dette kan forstås 

som en ytterligere fremheving av at det er noe mer enn sosiale møter som sådan som holder 

relasjonen sammen. Det handler ifølge Torill blant annet om å være til stede for den andre og 

kanskje særlig når dette innebærer noe vanskelig, som ” støttespiller”, noe de ”kjenner på”, 

som om det har en dypere forankring eller betydning å være til for noen andre, å ha ”omsorg” 

for.  

Samboeren John er samstemt i denne oppfattelsen og referer til denne type relasjon 

Torill har beskrevet som ”bestekamerat”. Med dette fremhever han et skille fra andre former 

for vennskap, som noe utover ”fleip” og ”moro”. Han legger vekt på at det er mulig (”går 

an”) å sette seg ned og grine sammen, når man inngår i denne form for relasjon, og det kan 

forstås som at han selv har erfaring med dette. Han presiserer at det er mulig selv om man er 

gutt eller mann, dette kan forstås som at det nære ved kameratskapet åpner for å vise mer 

sårbare sider av seg selv enn det han normalt forbinder med seg selv, som maskulin eller 

mandig. Mot slutten av utsagnet sidestiller han erfaringer med slikt dypt kameratskap med 

betydningen av å ha en samboer. Måten det settes opp mot hverandre, eller sidestilles, gir 

imidlertid inntrykk av at nærheten med en samboer i større grad er tatt for gitt eller forventet. 

Utsagnet tyder på at nærhet til en bestekamerat er sjeldnere, men tilsvarende betydningsfullt 

for han.  

 

 Aktivitet uten nærhet 4.3.2
Øyvind: …det har noe med at det var mye lettere å knytte seg til mennesker før 
Intervjuer: Mye lettere?  
Øyvind: Mens det som foregår nå er at jeg går en rekke steder, og får ee kontakter og hyggelig og 

trener og samtale og sånn ting også.. har jeg ikke noe sånt sosialt mer, med mennesker i området 
her å gjøre. For jeg, da blir det de menneskene som jeg har oppvokst med å, andre steder, også 
treffer jeg de en gang eller to i måneden, også er de mye nærere, de er nærere enn alle de jeg får, 
og sånn har det vært de siste ti-tyve årene… 
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Øyvind skildrer hvordan det er noe ved å knytte seg til mennesker som oppleves 

vanskeligere enn før. Det er som han ikke fullt ut klarer å stadfeste hva det er, men at det er 

noe med det, at det var mye lettere før. Han sier: ”det som foregår nå”, og beskriver det som 

noe abstrakt som utspiller seg, som om han har en distanse til det. Han gir uttrykk for 

gjentagende forsøk med å knytte seg til mennesker (”jeg går en rekke steder”), og han gir 

uttrykk for å aktivt søke etter kontakten med andre. Likevel er det som det han erfarer ikke er 

tilstrekkelig: ”Kontakter”, ”hyggelig”, ”trener”, ”samtale”, kan oppfattes som emosjonelt 

nokså tomme beskrivelser av den sosiale kontakten han inngår i. Han fremhever også at det 

ikke er noen kontakt utover denne formen for samvær: ”jeg har ikke noe sånt sosialt mer, 

med mennesker i området her å gjøre”. Uttalelsen kan peke mot noe sårt, et savn, eller en 

lengsel for å inngå i nettopp noe mer sammen med mennesker i sitt nærmiljø, og samtidig en 

annerkjennelse av at han ikke får det til. Han referer til erfaringer med relasjoner fra 

barndommen, gjentar hvordan de er nære, og fremstilles i kontrast til den kontakten han har 

oppnådd i nyere tid, ” de er nærere enn alle de jeg får”. Med dette sier han samtidig at han 

inngår i mange nye relasjoner, men at mangel på nærhet gjør dem utilstrekkelige. Det er som 

han undrer seg over hvorfor det er sånn at de nye relasjonene forblir uten nærhet.  

Alle deltagerne sier de har både venner og bekjente, også Øyvind. Samtidig forteller 

flere av deltagerne om et opplevd misforhold mellom behov for nære vennskap, og tilgangen 

på slike nære relasjoner slik Øyvind skildrer i utsagnet over. Flere av deltagerne beskriver 

med det behov for flere og nærere relasjoner enn det de har tilgang på, de fremhever 

utfordringen med å finne arenaer hvor nære vennskap kan skapes, til tross for at samtlige 

beskriver deltagelse på ulike aktiviteter sammen med andre. 

 

 Å stå utenfor 4.3.3
Reidun:  .. Så er det kaffe etterpå. Husker første gang jeg var der så var jeg med en jeg kjente. Også.. 

men hun har mange andre kjente. Så sitter de rundt bordene, også, hu har jo masse for hun er 
med i […referer til ulike organisasjoner] og sånt, det er ett sted jeg ikke kan tenke meg å være 
med, for der er ikke.. men, men ikke sant så kom jeg ut når hun ikke var der, så kom jeg ut og 
skulle sette meg for å drikke kaffe, så så jeg meg rundt også. Jeg så jo masse kjente, jeg kjenner 
jo mange, ungene mine er vokst opp, de har spilt fotball, og jeg har jobba her, ikke sant. Jeg så 
innmari mange kjente, men det var ingen som, for det første så meg. Eller, eller at det var noen 
jeg var så trygg på at jeg kunne gå bort til og si, kan jeg sitter her sammen dere. Så jeg gikk 
hjem, Og den dere.. det er ikke lett å komme inn, selv for meg som er ganske utadvendt. Det er 
ingen som liksom.. der er, der er vi så dårlige. Ikke bare jeg, men mange, mange, mange med 
meg. At hvis de ser noen som står aleine og kikker rundt. Det er ingen som sier kom å sett deg 
hos oss. 

 
Reiduns beskrivelse av et første møte med en spesifikk sosial situasjon for eldre har 

en sårhet over seg. Det er nesten så en kan kjenne det rå og vonde i hvordan det er for henne 
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å stå i denne situasjonen. Det kan forstås som at Reidun deltar med et premiss om at hun er 

der sammen med en annen, en hun kjente. Fra denne forventningen om et trygt holdepunkt i 

situasjonen blir kontrasten stor til det hun beskriver å oppleve. Det viser seg at hun er en av 

svært mange kjente, og formidler at bekjentskap på ingen måte gir opphav til trygghet i 

situasjonen. Det er som hun opplever å være usynlig for dem, og skildrer et slags skille 

mellom seg selv, og alle de andre: ”de sitter rundt bordene”, mens hun blir stående å iaktta 

dem fra utsiden ” det er ikke lett å komme inn”. Hun beskriver hvordan hun kjenner dem, 

uten at de anerkjenner henne. På denne måten blir opplevelsen av å stå utenfor kanskje enda 

vondere. Dette er mennesker hun trodde hun kjente, og det er som at hun innser at disse 

bekjentskapene likevel ikke oppleves trygge.  

Reidun vektlegger at hendelsen ikke handler om at hun selv er introvert. Tvert imot 

beskriver hun seg selv som utadvendt, og kanskje dette også bidrar til å gjøre det så vondt. 

Hun beskriver med dette en forståelse av seg selv som en person som er glad i å prate med 

andre, en person med sosial kompetanse, en person med et større sosialt nettverk å lene seg 

på, hun kjenner: ”masse”, ”mange”. Likevel beskriver hun det å skulle invitere seg selv inn i 

varmen så ubehagelig at hun velger å forlate situasjonen. Dette kan forstås som at unngåelse 

blir en løsning hvor hun slipper å stille seg sårbar for avvisning. Usikkerheten av om hun vil 

få innpass er trolig så stor at avvisningen ikke er verdt å risikere. Til tross for denne 

opplevelsen lar hun seg ikke hindre videre. Hun referer til situasjonen som første gang, og 

impliserer at hun i ettertid har vært tilbake. Hun viser også til at hun selv er innlemmet i 

denne utfordringen som strekker seg ut over henne selv: ” der er vi så dårlige”. Med dette 

formidler hun hvordan hun forstår seg selv som en del av et vi, de eldre, hvor utfordringen 

ikke bare er på denne møteplassen men at det også andre steder mangler en villighet til å se 

seg rundt, og inkludere hverandre i dette fellesskapet. 

De fleste deltagerne beskriver en oppfattelse av at eldre ikke er tilstrekkelig gode på å 

inkludere hverandre i sosiale sammenhenger slik Reidun setter ord på i utsagnet over. En 

mangel på inkludering eldre imellom sees som en utfordring. To av deltagerne vedkjenner 

seg ikke opplevelsen selv, men trekker frem bekymringen for andre, de enslige eldre. De 

øvrige deltagerne beskriver alle egne erfaringer med eldres tendens til å samle seg i etablerte 

klikker, og opplevelser av å stå utenfor sosiale fellesskap av eldre. Slik det er skildret i 

utdraget over er slike erfaringer gjerne knyttet til arrangementer, tilbud og aktiviteter for 

eldre. Møteplasser som i utgangspunktet er utviklet nettopp for positive sosiale møter mellom 

eldre gir for en del det motsatte: en forsterket opplevelse av utenforskap.  
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4.4 Opplevde behov for tiltak 
Tilbud og tiltak i kommunen ble tematisert i samtlige intervjuer. De fleste deltagerne tok selv 

opp erfaringer med spesifikke tilbud, og beskrev behov og ønsker for nye tilbud før de fikk 

spørsmål om dette. Alle deltagerne fikk og presentert en oversikt over eksisterende tilbud i 

kommunen, de fleste mot slutten av intervjuet. 

 

 Behov for informasjon 4.4.1
Flertallet av deltagerne ga uttrykk for å være positivt overrasket over omfanget av tilbud som 

allerede fantes i kommunen, og flere modererte etterspørselen etter ønskede tiltak etter å ha 

sett oversikten. Torill sier blant annet: ”de har jo akkurat de tingene som vi sitter og snakker 

om faktisk”.  Disse gjentatte observasjonene peker på at det foreligger et gap mellom 

eksisterende tilbud, og deltagernes kjennskap til disse tilbudene. Flertallet peker på at 

informasjonen om tilbudene i kommunen bør gjøres mer tilgjengelig for eldre, og fremhever 

at denne informasjonen er særlig viktig for personer på vei inn i pensjonisttilværelsen. Karl er 

blant de som formidler dette: ”… før femogseksti, for det er ganske mange som slutter i jobb 

da, og akkurat den fasen hvor man fortsatt er aktiv, og frisk stort sett og sånn så burde en del 

av disse generelle tilbudene kommet ut.. både i media, i avisene og eh.. i posten altså 

simpelthen det tror jeg hadde vært lurt.” Både media, lokalavisen og post trekkes frem av de 

fleste deltagerne som mulige måter å formidle informasjon om tilbud på. 

Flere av deltagerne vektlegger samtidig at tilgang på informasjon likevel vil ha 

begrensninger for mange. Reidun sier blant annet ” for meg hadde det vært en terskel å ringe 

å si.. Se på den brosjyre og møte opp uten å kjenn noen”. Terskelen for å ta kontakt oppleves 

for flere å være for høy selv om de vet at tilbud eksisterer. Flere trekker frem forslag om at 

kommunen kunne ha en kontaktperson, eller organisert frivillige eldre til å ta kontakt med 

nye pensjonister. Torill er blant dem som foreslår dette: ”Det viktigste med denne samtalen 

nei det er jo.. kommunen har et kjempefint tilbud syns jeg, men det er den derre personen 

som kan formidle det…”. Formålet med en slik ordning kan i følge deltagerne være at man 

gjennom samtale kan finne ut hvilke tilbud som er aktuelle for den enkelte, og hjelpe 

vedkommende i kontakt med aktuelle tilbud. 

 

 Bekymringen for de enslige eldre 4.4.2
De fleste deltagerne uttrykker en særlig bekymring for eldre uten partner, og fremhever 

hvordan de oppfatter dem mer sårbare blant annet på grunn av mindre sosial og emosjonell 
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støtte, og potensielt mindre nettverk. I tillegg til å formidle omsorg og bekymring for enslige 

eldre kan dette fokuset også tolkes slik at det formidles en frykt blant de eldre selv om å bli 

enslige. Trude (74år) sier blant annet: ”…så går det bra, altså så lenge vi er to”. To av 

deltagerne i studien er enslige, og beskriver i intervjuene negative opplevelser knyttet til 

ensomhet. De beskriver i tråd med de andre deltagernes antagelser at de ønsker seg flere 

møtepunkter for å treffe andre mennesker i samme situasjon som dem selv.  

 

 Å være en som bidrar    4.4.3
De fleste deltagerne formidler et ønske om å bidra for andre, og bruke sine evner og 

kompetanse i lokalsamfunnet. De peker på en utfordring med manglende muligheter til å 

være en ressurs i egen kommune. Torill og John diskuterer blant annet seg imellom 

muligheten for å bidra som vertskap på sosiale møteplasser for eldre, delta i prosjekter i 

kommunen knyttet til vedlikehold og opprydding, og å bidra som ressurser ved 

skolearrangementer, eller bruke sine ressurser inn i bedrifter og organisasjoner i kommunen 

på ulike måter. Torill sier i tilknytning til dette: ”Å ha den følelsen av at du er til noe 

betydning, og kan gjøre noe nyttig. Trenger ikke tjene noe…”. Hun fremhever at det er 

opplevelsen av å være til nytte som er av betydning, ikke eventuell økonomisk fortjeneste.  

Oppsummert om opplevde behov for tiltak synes det å være relativt bred enighet blant 

deltagerne om at det finnes mange og gode tilbud og aktiviteter for eldre i kommunen. De 

peker på behov for mer informasjon om eksisterende tilbud, og beskriver et ønske om tiltak 

med sikte på å senke terskelen for deltagelse og i større grad inkludere eldre som står utenfor. 

I tillegg peker flertallet av deltagerne på et behov for å legge til rette for at de selv kan bidra 

med sine evner og ressurser i sitt lokalsamfunn. 
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 Diskusjon  5
 

I den aktuelle studien er det valgt en vidtfavnende problemstilling for å kunne utforske 

hvordan, og hva eldre selv opplever og erfarer er betydningsfullt i møtet med sen aldring. 

Studien har også hatt til hensikt å kunne resultere i anbefalinger av tiltak basert i eldres egne 

opplevelser av aldring og relasjonelle behov.  

Tema 1: Å holde aldring på avstand representerer hvordan deltagerne i studien 

formidler at de på ulike måter holder livets endelighet og aldersrelaterte endringer på 

psykologisk avstand. Denne aldersdistanseringen innebærer at selv om ulike tegn på økt alder 

er til stede, så kan erkjennelsen av egen aldring for noen komme plutselig, og uforventet, og 

fremstår i kontrast til hvordan de opplever seg selv. Analysen har illustrert hvordan 

deltakerne foretar subjektive vurderinger av sin aldring i lys av hvordan særlig 

helseutfordringer begrenser, eller ikke begrenser deres livsutfoldelse. Deltagernes subjektive 

vurdering av hva livsutfoldelse er synes på den måten å påvirke oppfattelsen av egen aldring. 

 I tema 2: Å fylle tiden med ny mening beskrives hvordan de fleste deltagerne 

formidler at forholdet mellom tid og meningsfulle aktiviteter oppleves som en utfordring i 

overgangen til å bli pensjonist. Friheten og muligheten til å styre fritt over egen tid krever en 

form for aktiv tilpasning. De fleste deltagerne ønsker å føle seg nyttige, og ønsker å bidra 

med noe positivt for andre.  

I tema 3: Nære relasjoner: viktigere men mindre tilgjengelige presenteres funn som 

peker mot hvordan nære sosiale relasjoner for mange blir viktigere i høy alder, og at nære 

relasjoner skiller seg i fra bekjentskap og sosialt samvær. Samtidig formidler de fleste 

deltagerne utfordringer med manglende inkludering eldre imellom. Flere beskriver erfaringer 

med å stå utenfor sosiale fellesskap, og utfordringer med å knytte nye nære relasjoner i høy 

alder. I motsetning til hva jeg hadde forventet peker funnene på at det ikke er mangel på 

sosiale møteplasser som er den primære utfordringen for eldres tilgang på sosiale relasjoner.  

I kapittelet Behov for tiltak trekkes det frem at samtlige deltagere oppfatter 

kommunens tilbud som gode og mangfoldige samtidig som de etterlyser tiltak for å gjøre 

tilbudene mer tilgjengelige, å inkludere flere eldre, og i større grad legger til rette for at eldre 

kan bidra i lokalsamfunnet. 
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5.1 Hvordan opplever og forstår de eldre i utvalget egne 

aldringserfaringer? 
Studiens resultater indikerer at deltagerne holder fast ved et distansert forhold til aldring. Til 

tross for høy alder og tilstedeværelse av aldersrelaterte endringer, beskriver deltagerne 

aldring som noe utenfor, eller på avstand fra dem selv. Aldring består av en rekke komplekse 

prosesser, og hva det er deltagerne holder på avstand står ikke entydig frem.  

 

 Aldersdistansering: Til fordel eller ulempe? 5.1.1
I kapittel 4.1.1 formidles blant annet hvordan Torill beskriver aldring som noe som tidvis 

”slår” henne, og indikerer at økt alder har noe truende ved seg, blant annet erkjennelsen om at 

forventet levetid nå er begrenset ( ”jeg er i siste fase av livet”). Det kan være smertefullt å 

erkjenne og ta inn over seg at livet går mot en slutt. Å holde fast ved et distansert forhold til 

aldring kan forstås som et bidrag til å opprettholde en stabilitet i selvopplevelse i møte med 

økt alder, og på den måten ha en beskyttende funksjon. En slik opprettholdelse av stabilitet i 

møte med endring er i tråd med kontinuitetsteori (Atchley, 1989). En slik distansering kan og 

sees i lys av terror management theory som postulerer antagelsen om at personer fokuserer på 

å opprettholde selvfølelse og selvtillit for å unngå det smertefulle ved å innse sin sårbarhet og 

dødelighet (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991).  

Samtidig formidler flere av deltagerne både en slik distansert opplevelse av aldring og 

samtidig et avklart forhold til døden. Karl sier eksempelvis: ”… så er jeg jo veldig realistisk 

både på at vi alle skal dø, at jeg skal dø, og for meg er døden, det er..  jeg holdt på å si da blir 

du kremert, og da er du borte.” . Å holde aldring på avstand synes derfor ikke å fullt kunne 

forklares av at det er ubehagelig eller skremmende å gå livets ende i møte. Kanskje kan 

distanseringen til aldring også forstås som en beskyttelse mot stereotypiske oppfatninger om 

hva høy alder innebærer, eksempelvis den utbredte antagelsen om at eldre har redusert 

kognitiv funksjon og lavere kompetanse enn de med lavere alder (Bye, Herrebrøden, 

Hjetland, Røyset & Westby, 2014; Kornadt & Rothermund, 2011; Lamont, Swift & Abrams, 

2015; Lunde, 2017). Det kan være at gapet mellom selvoppfattelse og de antagelsene og 

forventninger mange har til alderdom blir for stort, og  aldersdistanseringen reduserer 

ubehaget ved å gå alderdommen i møte.  

Selv om aldersdistansering kan oppfattes å ha en beskyttende funksjon, kan det stilles 

spørsmål til om en slik distansering nødvendigvis er positiv. Både Torill og Alvilde beskriver 



	   32	  

at aldring kommer plutselig og uforventet. Dette kan forstås som at aldring når den først 

kommer nært er vanskelig å godta, som om det er noe smertefullt å forholde seg til. Negative 

stereotypier om aldring og eldre blir i følge Levy (2009) internalisert allerede i ung alder, og 

kan føre til negative forventninger og følelser hos eldre selv knyttet til sin aldring, selv til 

tross for motstridende tegn. I motsetning til hva aldersstereotypiene formidler er livskvalitet 

på populasjonsnivå funnet å øke med alder (Hansen & Daatland, 2016). Aldwin og Igarashi 

(2015) foreslår at intervensjoner med fokus på refleksjon over eget liv, og aksept knyttet til 

livssituasjon kan være positivt og hensiktsmessig for å fremme resiliens hos eldre. Slike 

intervensjoner står i kontrast til å holde aldring på avstand og representerer potensielt en 

alternativ måte å forholde seg til aldring på enn det de fleste deltagerne formidler.   

 

5.2 Hva opplever de eldre i utvalget betydningsfullt for 

en god alderdom?  
Resultatene fra studien viser at deltagerne i forholdsvis stor grad knytter opplevelsen av 

aldring til fysisk helse og aktivitet. Resultatene er i så måte i tråd med funksjonelle teorier for 

aldring, som modellen til Rowe og Kahn (1997). Helse knyttes av deltagerne til muligheter 

og begrensninger i livsutfoldelse. Likevel utfordrer deltagernes beskrivelser antagelsen om at 

en god alderdom er det samme som klassiske definisjoner på vellykket aldring som høy 

aktivitet og god helse (Rowe & Kahn, 1997). 

 

 En god alderdom: Hva og for hvem? 5.2.1
Deltagerne formidler at aktivitet i seg selv ikke er avgjørende for deres livskvalitet, men at å 

kunne delta i aktivitet de selv opplever meningsfullt er viktig for en god alderdom. Hvilke 

type aktivitet den enkelte deltager opplevde meningsfullt varierte. I Reiduns utsagn gjengitt i 

kapittel 4.1.2 skildrer hun betydelige helseutfordring og samtidig tilfredshet med sin aldring 

og livssituasjon. Det kan forstås som at hennes helseutfordringer i liten grad står i veien for at 

hun inngår i aktiviteter hun opplever meningsfullt (”det er godt å sitte med kryssord, 

puslespill, lese”) og dermed til tross for helseutfordringer, og lavt aktivitetsnivå opplever å ha 

en god alderdom.  Deltagernes subjektive vurdering av egen aldring kan på denne måten 

forstås å bli påvirket av hvilke aktiviteter den enkelte har preferanse for å delta i. Flere av de 

andre deltagerne ser på stillesittende aktiviteter som lite ønskelig, blant annet Karl og Øyvind 

formidler dette i utsagn som ikke er gjengitt i teksten, og formidler hvordan mindre 
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betydelige helseutfordringer står i veien for aktivitet de ønsker å delta i. Dette innebærer at 

Reidun og flere andre formidler en tilfredshet med sin tilværelse til tross for 

helseutfordringer, mens andre med mindre helseutfordringer opplever at disse begrenser 

livsutfoldelse og dermed påvirker opplevelsen av aldring negativt.  

Disse funnene støtter opp under den tidligere nevnte kritikken som Strawbridge et al. 

(2002) har rettet mot begreper som vellykket aldring. Det gir liten mening å betegne aldring 

som vellykket eller i motsatt tilfelle indikere at den er mislykket med grunnlag i 

tilstedeværelse eller fravær av sykdom, uavhengig av personens egne opplevelse av å ha en 

god eller mindre god alderdom. Funnene i min studie tyder på at deltagerne har ulike 

oppfattelser av hva en god alderdom er ut i fra deres betraktninger rundt temaet aldring og 

livskvalitet i intervjuene. Begreper som vellykket aldring favner bredt, og mange definisjoner 

av vellykket aldring knyttes til såkalt objektive mål på hva en god alderdom er, eller bør være 

(Kok, Aartsen, Deeg & Huisman, 2017). Tiltak med sikte på å fremme vellykket aldring kan 

på denne måten stå i fare for å ikke samsvare med det den enkelte eldre selv oppfatter å være 

en god alderdom. Tiltak for å fremme en god alderdom for eldre bør derfor ta inn over seg 

denne variasjonen. 

 

 Mer tid, ny mening 5.2.2
Resultatene indikerer videre at opplevelsen av tid og forståelse av mening er av betydning for 

eldres aldringserfaringer. Å ha mer tid til rådighet gir mulighet for fri livsutfoldelse, men kan 

også oppleves som en utfordring og krever ulike former for tilpasning noe både Bente og 

Øyvind formidler i kapittel 4.2.1. Intervjuene tyder på at det som skal til for å tilpasse seg 

utfordringen med mer tid i pensjonsalder har sammenheng med hva den enkelte opplever som 

meningsfullt. For eksempel formidler Reidun å trives med rolige aktiviteter inne (s. 20), mens 

Anne særlig vektlegger tid med familien (s. 23).  

Resultatene illustrerer også at det å bety noe for andre, å kunne bidra, og på den måten 

være en ressurs for andre er et felles behov eller ønske deltagerne formidler (”Å ha den 

følelsen av at du er til noe betydning, og kan gjøre noe nyttig”- Torill, s. 29). Deltagernes 

ønske om og fokus på å aktivt bidra for andre støtter opp under begrepet ”aktiv aldring” 

(World Health Organization, 2002), hvor aktiv deltagelse sees på som betydningsfullt for en 

god alderdom. Samtidig tyder datamaterialet på at hyppig, aktivt engasjement ikke 

nødvendigvis veier opp for deltagelse i færre meningsfulle aktiviteter. Deltagerne formidler 

at det ikke er aktivitet som er av betydning, men det å inngå i noe de opplever meningsfullt, 
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og gjennom ulike former for aktiviteter bidra med noe for noen andre. Eksempelvis beskriver 

Anne et aktivt liv med mange aktiviteter, og samtidig et savn etter å bruke mer tid med det 

hun opplever meningsfullt, som primært er familien. Aktivitet i seg selv kan på denne måten 

forstås å være utilstrekkelig for opplevelsen av å ha det godt gjennom alderdommen. 

Hvorvidt aktiviteten oppleves meningsfullt for den enkelte fremstår her å være av betydning 

for tilfredshet med livet.  

Resultatene indikerer at det også oppleves viktig for eldre selv å bidra til fordel for 

andre, og være til nytte. Rapporten ”Flere år- flere muligheter” (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2016) vektlegger betydningen av at eldre sees som en ressurs heller 

enn en belastning for samfunnet. Et viktig spørsmål er på hvilken måte samfunnet kan legges 

til rette for at flere eldre kan oppleve å være en ressurs både for hverandre og i samfunnet 

forøvrig. Mange av deltagerne beskriver deltagelse i organisasjonsarbeid og formidler at de 

bidrar med sine ressurser inn i dette. Rodrigues et al. (2012) finner at Norges eldre er i en 

særklasse hva gjelder andelen av befolkningen delaktig i frivillig arbeid etter endt arbeidsliv. 

Et spørsmål er om denne positive deltagelsen blant eldre i Norge kan utvides ytterligere, og 

på den måten inkludere flere av dem som ikke opplever å få brukt sine ressurser. I kapittel 4.4 

presenteres hvordan deltagerne i studien etterlyser informasjon om hva de kan delta på, og 

bidra med i eget lokalsamfunn. Det er ikke mangel på tilbud, men deltagerne beskriver et 

spenn mellom informasjon, deltagelse og tilgjengeligheten av tilbudene som allerede 

eksisterer. Reidun, trekker blant annet frem hvordan ”terskelen” er høy for å undersøke om et 

tilbud kan være aktuelt å delta på. I tillegg etterlyser flere, blant annet Torill og John, 

synliggjøring av deres mulighet til å bidra også på andre måter enn eksisterende tilbud gir 

muligheten til. 

Deltagelse i denne studien innebar at deltagerne selv måtte ta kontakt for å delta, og 

de inkluderte deltagerne har slik sett demonstrert at de har motivasjon og evne til å 

overkomme en form for terskel gjennom sin deltagelse i studien. De fleste deltagerne oppgir 

og å delta i frivillig arbeid og det er grunn til å tro at det finnes grupper av eldre med 

potensielt større utfordringer med å finne arenaer for å bruke sine ressurser enn deltagerne i 

denne studien representerer. Det er behov for bredere og mer omfattende studier for å 

undersøke hvordan ønsket og behovet for å bidra som ressurs arter seg utover denne studiens 

utvalg.  
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5.3 Hvilken betydning har økt alder for sosiale 

relasjoner? 
Resultatene indikerer at sosiale relasjoner for mange blir viktigere med økt alder. Dette kan 

sees i sammenheng med utfordringen med den økte tilgangen på tid som følge av overgangen 

til å bli pensjonist, og behovet for å fylle tiden med mening, som diskutert over. Venner kan 

forstås som en betydningsfull kilde til meningsfulle erfaringer, herunder å ha noen å dele 

tiden med. Å inngå i sosiale relasjoner kan også sees i sammenheng med ønsket eldre har for 

å bety noe, og være til nytte for andre slik funnene i denne studien indikerer, og som også har 

blitt poengtert i det foregående. Dette illustreres blant annet i utdraget fra intervjuet med 

Torill og John i kapittel 4.3.1, hvor de trekker frem at det særegne og betydningsfulle ved 

nære relasjoner er nettopp å fungere som støttespillere for andre mennesker man har omsorg 

for. Dette utdraget belyser også hvordan nære relasjoner har flere positive dimensjoner enn 

positiv emosjonell interaksjon. Det kan og være en mulighet for å bruke seg selv som ressurs 

for andre. 

  

 Behov for nære relasjoner i lys av kontinuitetsteori 5.3.1
Resultatene fra denne studien indikerer at behovet for og ønsket om nære relasjoner blant de 

eldre ikke nødvendig er synkrone med opplevelsen av tilgang på denne typen relasjoner. I 

kapittel 4.3. presenteres hvordan flere av studiens deltagere beskriver et ønske om, og forsøk 

på å etablere nye sosiale relasjoner i høy alder, uten å lykkes med dette. Et eksempel på dette 

er Øyvind, som beskriver hvordan han inngår i jevnlig sosial kontakt med andre eldre, på en 

rekke ulike arenaer uten at dette gir tilgang på nye nære sosiale relasjoner. 

Kontinuitetsteorien for aldring (Atchley, 1989) fremhever at forskjellen mellom nære sosiale 

relasjoner og mer perifere bekjentskap er knyttet til grad av selvavsløring (self-disclosure). 

Det å inngå i relasjoner hvor man tør å vise frem også mer sårbare sider av seg selv, altså 

nære sosiale relasjoner, er av betydning for å opprettholde kontinuitet i møte med 

aldersrelaterte endringer (Atchley, 1989). John gir et eksempel på dette, når han beskriver 

hvordan han kan vise frem mer sårbare sider av seg selv til en bestekamerat, for eksempel 

gråte sammen, til tross for at han er mann. Å delta i tilbud og aktiviteter for eldre gir ikke 

nødvendig tilgang på nære relasjonelle opplevelser. Atchley (1989) presiserer at nære 

relasjoner skapes gjennom å etablere trygghet over tid. Bakgrunnen for at personer som 

Øyvind kan oppleve det utfordrende å knytte nye nære sosiale relasjoner kan være 
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mangfoldige. Det er behov for å utforske grunnene til hvorfor det kan oppleves vanskelig å få 

tilgang på nye nære sosiale relasjoner hos eldre, for på den måten å øke kunnskap om hva 

som kan gjøres for å støtte eldre i denne utfordringen. 

 

 Manglende inkludering i lys av sosioemosjonell selektivitetsteori 5.3.2
Resultatene viser også til at det foreligger utfordringer med inkludering eldre imellom. 

Reidun gir et eksempel på dette når hun skildrer en situasjon hvor hun er til stede på en sosial 

tilstelning for eldre, men allikevel opplever å stå utenfor (kapittel 4.3.3). Beskrivelsen flere 

av de eldre gir av utenforskapet blant eldre kan forstås i lys av prinsipper fra sosioemosjonell 

selektivitetsteori (Carstensen, 1992), hvor det antas at det blir viktigere for eldre å 

opprettholde de nære sosiale relasjonene de selv har, heller enn å søke etter nye relasjoner i 

høy alder. Dersom det er viktigere for de eldre å inngå i, og opprettholde de nære relasjonene 

de allerede har, vil kanskje motivet for å se og inkludere andre reduseres. Utfordringen for 

eldre som ikke opplever å ha nære venner, eller utilstrekkelig tilgang på tidligere etablerte 

nære relasjoner blir dermed å få innpass i etablerte sosiale grupper.  

Resultatene fra den aktuelle studien illustrerer, i samsvar med funnene til Daatland og 

Koløen (2013) presentert innledningsvis, at mange eldre har både nære venner og 

bekjentskap. Samtidig stiller funnene fra denne studien spørsmål til om resultatene presentert 

av Daatland og Koløen (2013) i tilstrekkelig grad fanger opp den subjektive opplevelsen av 

tilgjengeligheten av nære relasjoner. Er det eksempelvis nok å ha barndomsvenner man 

betegner seg nære venner, dersom de i praksis ikke er tilgjengelige i ens hverdagsliv slik 

Øyvind beskriver? Det er trolig behov for mer kunnskap om hvordan tilgangen på nære 

sosiale relasjoner er av betydning for livstilfredshet og helse.  

Funn fra denne studien peker på utfordringen flere eldre beskriver i forhold til å 

etablere nye, nære relasjoner i eldre år. Øyvind representerer et eksempel på dette, hvor han 

stadig inngår i sosiale aktiviteter og møter, uten å etablere nye nære vennskap (kapittel 4.3.2). 

Funnene fra denne studien er i tråd med hypotesene fra sosioemosjonell selektivitetsteori med 

tanke på at nære sosiale relasjoner kan bli viktigere for mange eldre med økt alder, og at 

perifere relasjoner ikke er tilstrekkelige. Funnene fra denne studien kan derfor tilsi at arbeid 

for å fremme etablering av flere nære sosiale relasjoner for eldre kan bidra til god alderdom, 

noe jeg drøfter nærmere i det følgende.  

 

 



	  37	  

5.4 Implikasjoner: Gode tiltak for en god alderdom?  
Denne studien har utforsket hvordan eldre opplever og forstår egen aldring, særlig med fokus 

på sosiale relasjoner. Formålet med denne studien er og knyttet til et prosjekt med sikte på å 

utvikle gode tiltak for en god alderdom i en norsk kommune. I lys av funnene fra studien, 

med vekt på de eldres perspektiv på egne behov vil jeg nedenfor presentere forslag til mulige 

tiltak. I lys av den økologiske transaksjonsmodellen (Aldwin & Igarashi, 2015) kan resiliens 

blant eldre fremmes gjennom å styrke sosial støtte, gjennom blant annet tiltak i 

lokalsamfunnet. Studiens resultater samsvarer i hovedsak med en slik forståelse, og tiltakene 

beskrevet nedenfor vil ha dette som bakgrunn. 

 

 Informasjon: grunnleggende for deltagelse 5.4.1
For å motvirke utenforskap og for å øke deltagelse formidler deltagerne et behov for å 

fremme kommunikasjon mellom kommunen og nye pensjonister. De fleste deltagerne peker 

på at digitale kommunikasjonskanaler er lett tilgjengelig, og at mail og informasjon på 

kommunens hjemmesider kan være gode måter for å nå ut til eldre på. Dette gjenspeiles i 

denne studien hvor nesten alle deltagerne har meldt sin interesse for å delta på forespørsel via 

mail. Deltagerne trekker samtidig frem betydning av å nå ut til også de eldre uten tilgang på 

digitale verktøy, og peker på post, avis og telefon som viktige supplement.  

Deltagerne formidler at terskelen for deltagelse i eksisterende tilbud kan være høy. 

Det kan være av betydning at informasjon om tilbud gjøres så konkret som mulig og 

tydeliggjøre hvordan og med hvem man kan ta kontakt for å delta En annen måte kommunen 

kan bidra til økt deltagelse og inkludering på er gjennom arbeid mot de tilbudene og tiltakene 

som allerede eksisterer. Å oppfordre etablerte tiltak til å i større grad arbeide for å inkludere 

nye medlemmer, og bidra med kunnskap om gode måter å gjøre dette på kan potensielt øke 

tilgjengeligheten av gode sosiale arenaer for eldre. 

Flere av deltagerne foreslår å etablere en kontaktperson fra kommunen med ansvar for 

å bistå eldre i å finne, og etablere kontakt med aktuelle aktiviteter. Deltakeren Torill 

presiserer også at dette er en måte å fange opp eldre med særlig behov for oppfølging. En 

kommunal funksjon med sikte på å gjøre ressurser i miljøet, som tilbud og institusjoner i 

kommunen, tilgjengelig for den enkelte vil ut i fra den økologiske transaksjonsmodellen 

(Aldwin & Igarashi, 2015) kunne være av stor betydning for å fremme resiliens og med det 

potensielt en bedre alderdom for eldre i kommunen.  
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 Bevissthet: grunnleggende for ansvar og medvirkning 5.4.2
De eldre i studien peker på en utfordring med fravær av inkludering eldre imellom og 

uttrykker bekymring for de enslige eldre, de som står uten nettverk. Samtidig uttrykker 

deltagerne et ønske og behov for å bidra for andre. En måte kommunen kan legge til rette for 

en bedre alderdom for sine innbyggere kan være å tydeliggjøre hva eldre selv kan gjøre for å 

påvirke sin egen livssituasjon, og konkret hvordan de kan bidra til et godt miljø for eldre i 

kommunen. For å fremme inkludering blant eldre kan det være av betydning å informere 

eldre om at dette er en utfordring, og at de kan være med å motvirke dette ved å ha øyne åpne 

for andre eldre, invitere andre eldre inn i samtale, si hei, og gi et smil. Kanskje ville slike små 

bidrag fra den enkelte redusere opplevelsen av å stå utenfor etablerte sosiale klikker.  

Å vektlegge hva de eldre kan gjøre for å endre manglende inkludering slik deltagerne 

beskriver kan de gis mulighet til å ta ansvar, og oppleve høyere grad av å bidra for andre. 

Som Torill beskriver: ”Å ha den følelsen av at du er til noe betydning, og kan gjøre noe 

nyttig…”. Ut i fra den økologiske transaksjonsmodellen vil mestringserfaringer hos den ene 

kunne ha positive virkninger på miljøet, og på den måten øke ressurser også for ande (Aldwin 

& Igarashi, 2015). Dersom eldre med tilgang på nære relasjoner i større grad inkluderer eldre 

som står utenfor vil ressurssterke eldre på denne måten kunne bidra til å fremme resiliens 

gjennom aldring for andre.  

 

 Etablering av nye nære relasjoner: pensjonistklubber som eksempel 5.4.3
Resultatene fra studien tilsier at det er behov for å fremme nyetablering av sosiale relasjoner 

for eldre, blant annet Øyvind (s. 22), og Reidun (s. 26) formidler dette. Overgangen til 

pensjonsalder trer frem som et særlig betydningsfullt tidspunkt til å legge til rette for 

nyetablering av relasjoner, da flere eldre på dette tidspunktet opplever økt tilgang på tid, og et 

behov for å fylle den med mening. Å etablere en fadderordning hvor nye pensjonister får 

invitasjon til å delta i en pensjonistklubb kan være et eksempel på et hensiktsmessig tiltak. 

Deltagerne formidler en forståelse av at de nære og betydningsfulle relasjonene er de 

som strekker seg over lengre tid, dette gir blant annet Torill (s. 24) og Øyvind (s. 22) uttrykk 

for. Nærhet i sosiale relasjoner utvikles over tid og knyttes til en forventning om kontinuitet i 

relasjonen (Atchley, 1989). Det anbefales derfor å legge til rette for at nye pensjonister kan 

inngå i grupper med andre eldre i et lengre tidsperspektiv. Jevnlige møter og aktiviteter i den 

samme gruppen over tid kan fremme opplevelsen av fellesskap og tilhørighet. Det kan også 

være hensiktsmessig å inkludere aktiviteter i gruppene med sikte på å fremme samtaler 
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knyttet til eget liv og livssituasjon. Dette kan ha en positiv effekt på nærheten i relasjoner 

innad i gruppen, ved å fremme de eldres åpenhet om hvem de er og hvilke erfaringer de har 

gjort seg i livet i kontrast til en mer overfladisk samhandlingsform (Atchley, 1989). Slike 

intervensjoner  kan og ha positive effekter gjennom økt aksept og refleksivitet knyttet til egne 

aldringserfaringer, og potensielt være med å redusere negative holdninger knyttet til å bli 

eldre (Aldwin & Igarashi, 2015; Golub & Langer, 2007) 

Flere eldre i denne studien gir uttrykk for et ønske om å bidra som ressurser i 

lokalsamfunnet. En mulighet kan være at kommunen bidrar til å rekruttere frivillige eldre til å 

være ledere for slike pensjonistklubber, eventuelt også i arbeidet med organiseringen av slike 

tiltak. En mulighet er å tilby frivillige ledere tilgang på kurs i blant annet gruppeledelse, 

oppdatert kunnskap om for eksempel helsefremmende atferd, og muligheter for å delta i ulike 

former for aktiviteter i kommunen. På den måten kan betydningsfull kunnskap nå ut til 

kommunens eldre (Gough & Cassidy, 2017). Organisering av faddergrupper for pensjonister i 

kommunen vil potensielt gi enslige eldre tilgang på betydningsfulle relasjoner, og vil kunne 

gi sosialt ressurssterke eldre en mulighet for å bidra for andre i sitt lokalsamfunn slik 

deltagerne etterspør.  

Tiltak i form av en slik fadderordning er inspirert av hvordan ”eldreklubber” er blitt 

implementert i Sri Lanka (Holmes & Joseph, 2011). Jeg vil dog argumentere for at tiltak bør 

bære navn som ikke inkluderer ordet ”eldre”, da deltagerne i studien formidler en 

distansering til aldring og det å være gammel. ”Pensjonistklubber” er et mulig alternativ, som 

i større grad er knyttet til en objektiv livssituasjon, heller enn opplevelse av å være eldre slik 

deltagerne formidler en manglende gjenkjennelse i.  

Det er mangelfull kunnskap om hvordan gode intervensjoner med sikte på fremme 

nære sosiale relasjoner bør utformes (Kawachi & Berkman, 2001). Sosiale relasjoner er 

komplekse, påvirker og påvirkes av en rekke ulike forhold (Thoits, 2011). De anbefalte tiltak 

presentert i denne studien er basert på det deltagerne i studien har formidlet om sine 

erfaringer og opplevelser som eldre i sin hjemkommune i lys av kunnskap om positive 

effekter av aktivitet og sosiale relasjoner i møte med aldring (Holt-Lunstad, 2018; Menec, 

2003; Penedo & Dahn, 2005). Det er av stor betydning å kontinuerlig evaluere eventuelle 

implementerte tiltak. En mulighet er kortfattede selvrapporteringsskjemaer for livskvalitet og 

helse, samt mer inngående samtaler eller intervjuer før deltagelse og ved gitte tidsintervaller 

for å kunne vurdere og tilpasse tiltak behovene som foreligger hos de eldre selv. Dette er også 

viktig for å øke kunnskap om hvordan slike tiltak kan ha betydning for å fremme en god 

alderdom for den voksende eldrebefolkningen. 
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5.5 Studiens begrensninger og muligheter 
Denne studien er gjennomført i tilknytning til prosjektet ”Gode tiltak for en god alderdom”, 

og har med det hatt som utgangspunkt å utforske hva et utvalg eldre oppfatter å være 

betydningsfullt for en god alderdom, og hvordan deltagernes erfaringer kan belyse behov for 

utvikling av nye tiltak i en norsk kommune. En kan argumentere for at en slik bro fra et lite 

utvalg enkeltdeltakeres erfaringer over til kommunale tiltak strekker seg ut over 

generaliserbarheten ved den valgte metodologiske tilnærmingen. Implikasjoner fra denne 

studien bør imidlertid sees i lys også av foreliggende teori og andre empiriske funn.  

Deltagerne i studien vurderes å representere særlig ressurssterke eldre, og utforming 

av invitasjon til deltagelse, og rekrutteringsform kan ha påvirket dette. Utforskning av andre 

grupper eldres erfaringer og behov vil være betydningsfullt for å belyse studiens resultater. 

Studiens funn er naturligvis påvirket av intervjutemaene og forhold ved språk og ordbruk i 

intervjuene.  Intervjuguiden kunne med fordel brukt andre begreper enn sosial tilhørighet for 

å tematisere sosiale forhold ved aldring.  

Funnene i denne studien representerer betydningsfulle erfaringer fra et utvalg eldre og 

belyser viktige perspektiver å ta hensyn til i arbeidet med gode tiltak for en god alderdom for 

eldre i kommunen. Flere studier med ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger vil være 

nødvendig for å utvikle en mer helhetlig forståelse for eldres behov i møte med alderdom, og 

hvordan de best kan ivaretas.  
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 Konklusjon 6
Gjennom en fenomenologisk tilnærming har studien belyst hvordan et utvalg eldre fra 

en norsk kommune opplever og erfarer egen aldring. Deltagerne beskriver erfaringer med 

endring i livssituasjon, aktivitet og helse med økt alder. Samtidig formidler deltagerne at slike 

aldersrelaterte endringer ikke nødvendigvis knyttes til en opplevelse av å bli eldre. Måten 

aldring blir pratet om på, og hvordan deltagerne beskriver egen aldring gir inntrykk av at 

aldring holdes på avstand. Flere av deltagere formidler hvordan opplevelsen av aldring 

kommer tidvis og plutselig nært, som noe vanskelig og uhåndgripelig. Deltagerne knytter 

forståelsen av hva en god alderdom innebærer til muligheten til å aktivt delta i subjektivt 

meningsfulle aktiviteter. Aktivitet i seg selv beskrives utilstrekkelig, der nærhet i relasjon 

med andre er fraværende. Deltagerne formidler at det å fylle den nye tiden man får tilgang på 

som pensjonist krever en form for aktiv tilpasning, og at reetablering av mening gjennom 

aktivitet og nærhet til andre kan være utfordrende i høy alder. Å inngå i nære sosiale 

relasjoner fremheves av flere eldre som særlig betydningsfullt, samtidig peker deltagerne på 

en utfordring med å etablere nye nære relasjoner i høy alder, og flertallet trekker frem en 

utfordring med manglende inkludering eldre i mellom. 

For å fremme en god alderdom, herunder å forebygge ensomhet og psykiske vansker, 

peker studiens funn på et behov for å arbeide mot at tilbud for eldre gjøres mer tilgjengelige, 

spesielt i form av bedret informasjon fra kommune til innbyggere ved overgang til 

pensjonsalder. Videre poengterer studien betydningen av å øke mulighetene for at eldre kan 

bidra som ressurs i egne lokalsamfunn, og bidra til et mer inkluderende sosialt miljø for eldre. 

Studien peker på at etablering av en form for fadderordning for eldre er et mulig 

forebyggende tiltak for å fremme sosial inkludering, legge til rette for reetablering av nære 

relasjoner i høy alder og fremme eldres mulighet til å være betydningsfulle bidragsytere for 

andre i egen kommune. 



	   42	  

Litteraturliste 
 

Aldwin,	  C.	  M.	  &	  Igarashi,	  H.	  (2015).	  Successful,	  optimal,	  and	  resilient	  aging:	  A	  
psychosocial	  perspective.	  I	  P.	  A.	  Lichtenberg,	  B.	  T.	  Mast,	  B.	  D.	  Carpenter	  &	  J.	  L.	  
Wetherell	  (Red.),	  APA	  handbooks	  in	  psychology	  (Bind	  1,	  s.	  331-‐359).	  Washington,	  
DC,	  US:	  American	  Psychological	  Association.	  

Atchley,	  R.	  C.	  (1989).	  A	  Continuity	  Theory	  of	  Normal	  Aging.	  the	  Gerontologist,	  29(2),	  
183-‐190.	  doi:	  10.1093/geront/29.2.183	  

Brunborg,	  H.,	  Texmon,	  I.	  &	  Tønnessen,	  M.	  (2012).	  Befolkningsframskrivninger	  2012-‐
2100:	  Resultater	  (Økonomiske	  analyser	  4/2012):	  Statistisk	  sentralbyrå.	  Hentet	  
fra	  https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_201204/brunborg3.pdf	  

Bye,	  H.	  H.,	  Herrebrøden,	  H.,	  Hjetland,	  G.	  J.,	  Røyset,	  G.	  Ø.	  &	  Westby,	  L.	  L.	  (2014).	  
Stereotypes	  of	  Norwegian	  social	  groups.	  Scandinavian	  Journal	  of	  Psychology,	  
55(5),	  469-‐476.	  doi:	  10.1111/sjop.12141	  

Carstensen,	  L.	  L.	  (1992).	  Social	  and	  emotional	  patterns	  in	  adulthood:	  Support	  for	  
socioemotional	  selectivity	  theory.	  Psychology	  and	  Aging,	  7(3),	  331-‐338.	  doi:	  
10.1037/0882-‐7974.7.3.331	  

Dahl,	  E.,	  Bergsli,	  H.	  &	  Wel,	  K.	  A.	  v.	  d.	  (2014).	  Sosial	  ulikhet	  i	  helse:	  En	  norsk	  
kunnskapsoversikt	  (Hovedrapport,	  	  2014):	  Høgskolen	  i	  Oslo	  og	  Akershus,	  fakultet	  
for	  samfunnsfag/Sosialforsk.	  Hentet	  fra	  http://www.hioa.no/Forskning-‐og-‐
utvikling/Hva-‐forsker-‐HiOA-‐paa/Forskning-‐og-‐utvikling-‐ved-‐Fakultet-‐for-‐
samfunnsvitenskap/Sosialforsk/Sosiale-‐ulikheter-‐i-‐helse/Hovedrapport	  

Dahm,	  K.	  T.,	  Landmark,	  B.	  &	  Reinar,	  L.	  M.	  (2009).	  Betydningen	  av	  personellkompetanse	  
for	  å	  bedre	  sosial	  deltagelse	  og	  aktivitet	  for	  brukere	  av	  kommunale	  
hjemmetjenester	  (Rapport	  fra	  kunnskapssenteret	  nr	  13	  -‐2009):	  Nasjonalt	  
kunnskapssenter	  for	  helsetjenesten.	  Hentet	  fra	  
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2378088/NOKCrappo
rt13_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y	  

Daatland,	  S.	  O.	  &	  Koløen,	  K.	  (2013).	  Vennskap,	  samvær	  og	  fortrolighet	  -‐	  om	  omfang	  og	  
typer	  av	  vennskap	  i	  eldre	  år.	  I	  S.	  O.	  Daatland	  &	  B.	  Slagsvold	  (Red.),	  Vital	  aldring	  
og	  samhold	  mellom	  generasjoner	  (s.	  193-‐200).	  (NOVA-‐	  rapport	  15/13),	  Oslo:	  
Norsk	  institutt	  for	  forskning	  om	  oppvekst,	  velferd	  og	  aldring.	  

Daatland,	  S.	  O.	  &	  Solem,	  P.	  E.	  (2011).	  Aldring	  og	  samfunn:	  En	  innføring	  i	  sosialgerontologi	  
(2.	  utg.).	  Bergen:	  Fagbokforlaget.	  	  

Elwood,	  S.	  A.	  &	  Martin,	  D.	  G.	  (2000).	  "Placing"	  Interviews:	  Location	  and	  Scales	  of	  Power	  
in	  Qualitative	  Research.	  The	  Professional	  Geographer,	  52(4),	  649-‐657.	  doi:	  
10.1111/0033-‐0124.00253	  

Folkehelseinstituttet.	  (2014).	  Folkehelserapporten	  2014:	  Helsetilstanden	  i	  Norge	  
(Rapport	  2014:4):	  Folkehelseinstituttet.	  Hentet	  fra	  
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/folkehelserapport
en-‐2014-‐pdf.pdf	  

Golub,	  S.	  A.	  &	  Langer,	  E.	  J.	  (2007).	  Challenging	  Assumptions	  about	  Adult	  Development:	  
Implications	  for	  the	  Health	  of	  Older	  Adults.	  I	  C.	  M.	  Aldwin,	  C.	  L.	  Park	  &	  A.	  S.	  III	  
(Red.),	  Handbook	  of	  Health	  Psychology	  and	  Aging.	  New	  York,	  London:	  The	  
Guilford	  Press.	  



	  43	  

Gough,	  A.	  &	  Cassidy,	  K.-‐L.	  (2017).	  Toward	  psychological	  health	  in	  age-‐friendly	  
communities:	  The	  fountain	  of	  health	  peer-‐led	  education	  series.	  Mental	  Health	  &	  
Prevention,	  8,	  14-‐19.	  doi:	  10.1016/j.mhp.2017.08.002	  

Hansen,	  T.	  &	  Daatland,	  S.	  O.	  (2016).	  Aldring,	  mestringsbetingelser	  og	  livskvalitet	  
(Helsedirektoratet,	  rapport	  IS-‐2475):	  Helsedirektoratet.	  Hentet	  fra	  
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1191/Aldring,	  
mestringsbetingelser	  og	  livskvalitet	  IS-‐2475.pdf	  

Havighurst,	  R.	  J.	  (1963).	  Successful	  Aging.	  I	  R.	  H.	  Williams,	  C.	  Tibbits	  &	  W.	  Donohue	  
(Red.),	  Process	  of	  aging:	  Social	  and	  Psychological	  Perspectives	  (Bind	  1,	  s.	  299-‐
320).	  New	  Brunswick,	  NJ:	  Transaction	  Publishers.	  

Helse-‐	  og	  omsorgsdepartementet.	  (2016).	  Flere	  år-‐	  flere	  muligheter:	  Regjeringens	  
strategi	  for	  et	  aldersvennlig	  samfunn.	  Oslo.	  Hentet	  fra	  
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b
37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf	  

Hochhalter,	  A.	  K.,	  Smith,	  M.	  L.	  &	  Ory,	  M.	  G.	  (2011).	  Successful	  Aging	  and	  Resilience:	  
Applications	  for	  Public	  Health	  and	  Health	  Care.	  I	  B.	  Resnick,	  L.	  P.	  Gwyther	  &	  K.	  A.	  
Roberto	  (Red.),	  Resilience	  in	  Aging:	  Concepts,	  Research,	  and	  Outcomes	  (s.	  15-‐	  30).	  
New	  York:	  Springer.	  

Holmes,	  W.	  R.	  &	  Joseph,	  J.	  (2011).	  Social	  participation	  and	  healthy	  ageing:	  A	  neglected,	  
significant	  protective	  factor	  for	  chronic	  non	  communicable	  conditions.	  
Globalization	  and	  Health,	  7(43),	  1-‐8.	  doi:	  10.1186/1744-‐8603-‐7-‐43	  

Holt-‐Lunstad,	  J.	  (2018).	  Why	  Social	  Relationships	  Are	  Important	  for	  Physical	  Health:	  A	  
Systems	  Approach	  to	  Understanding	  and	  Modifying	  Risk	  and	  Protection.	  Annual	  
Review	  of	  Psychology,	  69,	  437-‐458.	  doi:	  10.1146/annurev-‐psych-‐122216-‐011902	  

Holt-‐Lunstad,	  J.,	  Smith,	  T.	  B.	  &	  Layton,	  J.	  B.	  (2010).	  Social	  Relationships	  and	  Mortality	  
Risk:	  A	  Meta-‐analytic	  Review.	  PLoS	  medicine,	  7(7),	  1-‐20.	  doi:	  
10.1371/journal.pmed.1000316	  

Katz,	  S.	  (2000).	  Busy	  Bodies:	  Activity,	  aging,	  and	  the	  management	  of	  everyday	  life.	  
Journal	  of	  Aging	  Studies,	  14(2),	  135-‐152.	  doi:	  10.1016/S0890-‐4065(00)80008-‐0	  

Kawachi,	  I.	  &	  Berkman,	  L.	  F.	  (2001).	  Social	  Ties	  and	  Mental	  Health.	  Journal	  of	  Urban	  
Health,	  78(3),	  458-‐467.	  	  

Kleinspehn-‐Ammerlahn,	  A.,	  Kotter-‐Grühn,	  D.	  &	  Smith,	  J.	  (2008).	  Self-‐Perceptions	  of	  
Aging:	  Do	  Subjective	  Age	  and	  Satisfaction	  With	  Aging	  Change	  During	  Old	  Age?	  
Journal	  of	  Gerontology:	  Series	  B,	  63(6),	  377-‐385.	  doi:	  10.1093/geronb/63.6.P377	  

Knapp,	  M.	  R.	  J.	  (1977).	  The	  Activity	  Theory	  of	  Aging:	  An	  Examination	  in	  the	  English	  
Context.	  the	  Gerontologist,	  17(6),	  553-‐559.	  doi:	  10.1093/geront/17.6.553	  

Kok,	  A.	  A.	  L.,	  Aartsen,	  M.	  J.,	  Deeg,	  D.	  J.	  H.	  &	  Huisman,	  M.	  (2017).	  Capturing	  the	  Diversity	  
of	  Successful	  Aging:	  An	  Operational	  Definition	  Based	  on	  16-‐Year	  Trajectories	  of	  
Functioning.	  the	  Gerontologist,	  57(2),	  240-‐251.	  doi:	  10.1093/geront/gnv127	  

Kornadt,	  A.	  E.	  &	  Rothermund,	  K.	  (2011).	  Contexts	  of	  Aging:	  Assessing	  Evaluative	  Age	  
Stereotypes	  in	  Different	  Life	  Domains.	  The	  Journals	  of	  Gerontology,	  Series	  B:,	  
66(5),	  547-‐556.	  doi:	  10.1093/geronb/gbr036	  

Lamont,	  R.	  A.,	  Swift,	  H.	  J.	  &	  Abrams,	  D.	  (2015).	  A	  review	  and	  Meta-‐Analysis	  of	  Age-‐Based	  
Stereotype	  Threath:	  Negative	  Stereotypes,	  Not	  Facts,	  Do	  the	  Damage.	  Psychology	  
and	  Aging,	  30(1),	  180-‐193.	  doi:	  10.1037/a0038586	  

Lemon,	  B.	  W.,	  Bengtson,	  V.	  L.	  &	  Person,	  J.	  A.	  (1972).	  An	  Exploration	  of	  the	  Activity	  
Theory	  of	  Aging:	  Activity	  Types	  and	  Life	  Satisfaction	  among	  In-‐	  Movers	  to	  a	  
Retirement	  Community.	  Journal	  of	  Gerontology,	  27(4),	  511-‐523.	  	  



	   44	  

Levy,	  B.	  (2009).	  Stereotype	  Embodiment:	  A	  Psychosocial	  Approach	  to	  Aging.	  Current	  
Directions	  in	  Psychological	  Science,	  18(6).	  doi:	  10.1111/j.1467-‐
8721.2009.01662.x	  

Lunde,	  L.-‐H.	  (2017).	  Myter	  om	  aldring:	  Et	  psykologisk	  perspektiv.	  Oslo:	  Gyldendal	  
akademisk.	  	  

Masten,	  A.	  S.	  &	  Wright,	  M.	  O.	  D.	  (2010).	  Resilience	  over	  the	  Lifespan:	  Developmental	  
Perspectives	  on	  Resistance,	  Recovery,	  and	  Transformation.	  I	  J.	  W.	  Reich,	  A.	  
Zautra	  &	  J.	  S.	  Hall	  (Red.),	  Handbook	  of	  Adult	  Resilience.	  New	  York,	  London	  The	  
guilford	  press.	  

Menec,	  V.	  H.	  (2003).	  The	  Relation	  Between	  Everyday	  Activities	  and	  Successful	  Aging:	  A	  
6-‐	  Year	  Longitudinal	  Study.	  The	  Journals	  of	  Gerontology:	  Series	  B,	  58(2),	  74-‐82.	  
doi:	  10.1093/gerinb/58.2.s74	  

Nordhus,	  I.	  H.,	  Lunde,	  L.-‐H.,	  Bystad,	  M.,	  Hansen,	  F.	  &	  Hynninen,	  K.	  M.	  (2017).	  Nye	  tider-‐	  
andre	  eldre.	  Tidsskrift	  for	  Norsk	  Psykolog	  Forening,	  54(1),	  4-‐5.	  	  

Penedo,	  F.	  J.	  &	  Dahn,	  J.	  R.	  (2005).	  Exercise	  and	  Well-‐being:	  a	  rewiew	  of	  mental	  and	  
physical	  health	  benefits	  associated	  with	  physical	  activity.	  Current	  Opinion	  in	  
Psychiatry,	  18(2),	  189-‐193.	  	  

Pietkiewicz,	  I.	  &	  Smith,	  J.	  A.	  (2014).	  A	  practical	  guide	  to	  using	  Interpretative	  
Phenomenological	  Analysis	  in	  qualitative	  research	  psychology.	  Czasopismo	  
Psychologiczne-‐	  Psychological	  Journal,	  20(1),	  7-‐14.	  doi:	  10.14691/CPPJ.20.1.7	  

Pinquart,	  M.	  &	  Sörensen,	  S.	  (2000).	  Influences	  of	  socioeconomic	  status,	  social	  network,	  
and	  competence	  on	  subjective	  well-‐being	  in	  late	  life:	  A	  meta-‐analysis.	  Psychology	  
and	  Aging,	  15(2),	  187-‐224.	  doi:	  10.1037/0882-‐7974.15.2.187	  

Pringle,	  J.,	  Drummond,	  J.,	  McLafferty,	  E.	  &	  Hendry,	  C.	  (2011).	  Interpretative	  
phenomenological	  analysis:	  a	  discussion	  and	  critique.	  Nurse	  Researcher,	  18(3),	  
20-‐24.	  	  

Rhodes,	  R.	  E.,	  Janssen,	  I.,	  Bredin,	  S.	  S.	  D.,	  Warburton,	  D.	  E.	  R.	  &	  Bauman,	  A.	  (2017).	  
Physical	  activity:	  Health	  impact,	  prevalence,	  correlates	  and	  interventions.	  
Psychology	  &	  Health,	  32(8),	  942-‐975.	  doi:	  10.1080/08870446.2017.1325486	  

Rodrigues,	  R.,	  Huber,	  M.	  &	  Lamura,	  G.	  (Red.).	  (2012).	  Facts	  and	  Figures	  on	  Healthy	  
Ageing	  and	  Long-‐term	  Care.	  Vienna:	  European	  Centre	  for	  Social	  Welfare	  Policy	  
and	  Research.	  

Rowe,	  J.	  W.	  &	  Kahn,	  R.	  L.	  (1997).	  Successful	  Aging.	  the	  Gerontologist,	  37(4),	  433-‐440.	  doi:	  
10.1093/geront/37.4.433	  

Raaheim,	  K.	  (2001).	  Et	  nytt	  syn	  på	  menneskets	  muligheter.	  I	  G.	  Fossan	  &	  K.	  Raaheim	  
(Red.),	  Eldreårenes	  psykologi	  (s.	  7-‐13).	  Poland:	  Fagforlaget.	  

Slagsvold,	  B.	  &	  Hansen,	  T.	  (2017).	  Morgendagens	  eldre:	  Betydningen	  av	  økt	  utdanning	  
for	  mental	  helse.	  Tidsskrift	  for	  Norsk	  Psykolog	  Forening,	  54(1),	  36-‐45.	  	  

Smith,	  J.	  A.	  (Red.).	  (2015).	  Qualitative	  Psychology	  :	  A	  Practical	  Guide	  to	  Research	  Methods	  
(3	  utg.).	  London:	  SAGE.	  

Solomon,	  S.,	  Greenberg,	  J.	  &	  Pyszczynski,	  T.	  (1991).	  A	  Terror	  Management	  Theory	  of	  
Social	  Behavior:	  The	  Psychological	  Functions	  of	  Self-‐Esteem	  and	  Cultural	  
Worldviews.	  Advances	  in	  Experimental	  Social	  Psychology,	  24,	  93-‐159.	  doi:	  
10.1016/S0065-‐2601(08)60328-‐7	  

Statistisk	  sentralbyrå.	  (2013).	  Eldres	  bruk	  av	  helse-‐	  og	  omsorgstjenester	  (Statistiske	  
analyser	  nr	  137):	  Statistisk	  Sentralbyrå.	  Hentet	  fra	  
https://www.ssb.no/helse/artikler-‐og-‐
publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898	  



	  45	  

Steves,	  C.	  J.,	  Spector,	  T.	  D.	  &	  Jackson,	  S.	  H.	  D.	  (2012).	  Ageing,	  genes,	  environment	  and	  
epigenetics:	  Wath	  twin	  studies	  tell	  us	  now,	  and	  in	  the	  future.	  Age	  and	  Ageing,	  
41(5),	  581-‐586.	  doi:	  10.1093/ageing/afs097	  

Strawbridge,	  W.	  J.,	  Wallhagen,	  M.	  I.	  &	  Cohen,	  R.	  D.	  (2002).	  Successful	  Aging	  and	  Well-‐
Being:	  Self-‐Rated	  Compared	  With	  Rowe	  and	  Kahn.	  the	  Gerontologist,	  42(6),	  727-‐
733.	  doi:	  10.1093/geront/42.6.727	  

Syse,	  A.,	  Pham,	  D.	  Q.	  &	  Keilman,	  N.	  (2016).	  Befolkningsframskrivinger	  2016-‐2100:	  
Dødelighet	  og	  levealder	  (Økonomiske	  analyser	  3/2016):	  Statistisk	  sentralbyrå.	  
Hentet	  fra	  https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2016-‐06-‐
21	  

von	  Tetzchner,	  S.	  (2012).	  Utvikling	  i	  et	  livsløpsperspektiv	  Utviklingspsykologi	  (2.	  utg.,	  s.	  
703-‐726).	  Oslo:	  Gyldendal	  Norsk	  Forlag	  AS.	  

Thoits,	  P.	  A.	  (2011).	  Mechanisms	  Linking	  Social	  Ties	  and	  Support	  to	  Physical	  and	  Mental	  
Health.	  Journal	  of	  Health	  and	  Social	  Behavior,	  52(2),	  145-‐161.	  doi:	  
10.1177/0022146510395592	  

Victor,	  C.	  (2013).	  Social	  Gerontology:	  Older	  People	  and	  Everybody	  Else.	  I	  K.	  Komp	  &	  M.	  
Aartsen	  (Red.),	  Old	  Age	  in	  Europe:	  A	  Textbook	  of	  Gerontology	  (s.	  45-‐58).	  New	  
York,	  London:	  Springer.	  

Willig,	  C.	  (2013).	  Introducing	  Qualitative	  Research	  in	  Psychology	  (3.	  utg.).	  Berkshire	  
England:	  Open	  University	  Press.	  	  

World	  Health	  Organization.	  (2002).	  Active	  Ageing:	  A	  Policy	  Framework.	  Geneva:	  World	  
Health	  Organization.	  	  

World	  Health	  Organization.	  (2015).	  World	  report	  on	  ageing	  and	  healt.	  Luxemburg:	  WHO	  
press.	  	  

 

 

 

 

 



	   46	  

Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Invitasjon til deltagelse  

Vedlegg 2: Intervjuguiden 

Vedlegg 3: NSD godkjenning 

Vedlegg 4: Informert samtykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  47	  

 

 

 

	  


