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”What we should avoid ... is transforming the old person into the total consumer, making him 

into a person whom we teach how to pass away the time decently while he waits for his own 

passing – death. (Fromm, 1984, s. 131 – hentet fra V. Timonen, 2016) 
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Sammendrag 
 

Aktiv aldring kan regnes som et ideal i dagens samfunn og bidrar til å skape bestemte 

forventninger til alderdommen. Dette mastergradsprosjektet er en kvalitativ studie som 

handler om hvordan eldre selv ser på idealet om aktiv aldring og hvordan de, ifølge dem selv, 

rent faktisk praktiserer det i livet sitt.  

 

Studien er forankret i et sosialkonstruktivistisk perspektiv, og det empiriske datamaterialet er 

skapt gjennom to fokusgruppeintervju med unge eldre mellom 60 og 72 år. Dataene er 

analysert ved hjelp av tematisk analyse. Et interaksjonistisk perspektiv på sosial handling og 

identitet har bidratt til å få frem både hva og hvordan aktiv aldring snakkes om i denne 

gruppen eldre. De teoretiske innfallsvinklene til aldring i studien består særlig av den danske 

etnologen Aske Juul Lassen sine perspektiver på og studier av aktiv aldring, samt 

vitenskapsfeltet aktivitetsvitenskap. 

 

Funnene i studien viser særlig tre ting. For det første en motstand blant eldre til å bli sett på 

som en ensartet gruppe. Samfunnsskapte holdninger kan medføre et press på den eldre om å 

leve på en bestemt måte, som igjen kan hindre muligheter og rett til deltakelse i aktiviteter 

som er meningsfulle for dem. For det andre viser studien at identitet og sosial rolle skapes, 

utøves og knyttes opp mot de ulike aktivitetene eldre gjør i sitt hverdagsliv. For det tredje 

fremkom en distinksjon mellom aktiv og passiv som motsetningsfylt og til dels lite dekkende 

for hva de eldre selv anså som aktivt, slik som lesing, håndarbeid, bruk av internett. Til 

sammen gir funnene viktig kunnskap både om hvordan eldre selv tar stilling til politiske 

føringer om aktiv aldring, og hvordan meningsfulle aktiviteter er en integrert del av deres 

hverdagsliv. 

 

Nøkkelord: aktiv aldring, unge eldre, ideal, holdninger, hverdagsliv, aktivitetsvitenskap  
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Abstract 
 

Active ageing can be considered an ideal in today's society and helps create certain 

expectations of old age. This master thesis is a qualitative study that deals with how the 

elderly themselves view active ageing and how they, according to themselves, actually 

practice it in their lives.  

 

The study takes a social constructivist perspective, and the empirical data material is 

generated through two focus group interviews with young elderly aged between 60 and 72 

years. The analysis is conducted according to a thematic analysis. An interactionist 

perspective on social action and identity has helped to identify both what and how active 

ageing is talked about in this group of older people. The theoretical approaches to ageing in 

the study consist especially of the Danish ethnologist Aske Juul Lassen's perspectives on and 

studies of active ageing, and occupational science. 

 

The study has generated three main findings. First, a resistance among the elderly to be 

considered a homogeneous group. Societal attitudes can put pressure on the elderly to live in 

a certain way, which in turn can prevent opportunities and participation in meaningful 

activities for the elderly. Second, the findings show that identity and social role are created, 

exerted and linked to different activities elderly practice in everyday life. Finally, a 

distinction between active and passive appeared as contradictory and partly insufficient for 

what the elderly themselves considered as active, such as reading activities, doing hands and 

crafts, internet use. Together, the findings provide important knowledge of how elderly 

decide on policy on active ageing, and how meaningful activities are practiced into everyday 

life. 

 

Keywords: Active ageing, Young Elderly, Ideal, Attitudes, Everyday Life, Occupational 

Science 
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Forord 
 

Endelig ser jeg en mulighet der fremme. En mulighet til å oppnå en mastergrad jeg har jobbet 

for i tre år nå. Det har vært viktig for meg. Det har helt klart vært utfordrende å studere deltid 

ved siden av jobb, og det har medført prioriteringer i eget hverdagsliv. Samtidig har det vært 

lærerikt. Jeg har gått i dybden av et tema som i utgangspunktet interesserer og engasjerer meg 

i mitt daglige arbeid hvor jeg møter eldre i deres hverdag. Det inspirerer meg til å være 

nysgjerrig på hva som kan bety noe for hver enkelt og hvilke aktiviteter som er viktige for 

dem. Da gjelder det å spørre, lytte og handle!  

 

Jeg har også lært mye om meg selv og evnen til å mestre i pressede situasjoner. Arbeidet har 

ikke alltid forløpt uten vansker, og jeg har vært innom mange sidespor. På den annen side har 

det gitt meg kunnskap som jeg kan ta med meg videre. Jeg har i løpet av denne tiden forstått 

betydningen av å skrive. Det er jo en del av prosessen i kvalitativ forskning. Hele veien har 

de ansatte ved utdanningen oppfordret oss studenter til å skrive ned tanker og skrive seg 

frem. Det har vært perioder hvor jeg har våknet om morgenen og kommet på en ny tanke 

eller ide, og jeg må stå opp og notere meg i notatblokken min.  

 

Jeg har ikke gjort masterarbeidet alene. Først og fremst vil jeg takke mine deltakerne som 

meldte seg frivillig til å delta i min studie og som bidro til at studien fikk et godt innhold. Jeg 

vil også takke de som bisto i rekruttering av deltakerne. Ikke minst rettes en takk til min 

veileder Kari Nyheim Solbrække som med sin kunnskap og innsikt har veiledet meg til å 

gjøre gode valg underveis. Og til sist, takk til mine nærmeste som har heiet på meg.  
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1  Innledning 
 

”At vi blir eldre er ikke et problem. Tvert imot. Det er en suksess.” Dette er forord vår 

statsminister, Erna Solberg, benytter i regjeringens strategi om et aldersvennlig samfunn 

(Departementene, 2016, s. 6). Det er stort fokus på vårt aldrende samfunn, og når det gjelder 

aldring som begrep er dette noe som vi fleste mennesker har en forestilling om. Det er også 

en forestilling om den gode alderdommen, som Bakken (2014) presenterer i sin ”ouverture”. 

En forestilling som utgjør grunnpremisset i de politiske styringsdokumenter overfor den eldre 

delen av befolkningen i Norden og Europa. 

 

I dette første kapittelet vil jeg vise hvorfor jeg ønsker å skrive denne masteroppgaven, og på 

den måten vise min forforståelse. Det gis et innblikk i bakgrunn for valg av tema, og jeg 

presenterer min problemstilling. Deretter belyses eksisterende forskning og kunnskap. 

Kapittelet avsluttes med å vise oppgavens oppbygging.  

 

1.1 Bakgrunn for studien 
 

Samfunnet vårt beskrives ofte å stå ovenfor utfordringer grunnet en økende aldrende 

befolkning, en bekymring som uttales i det politiske og offentlige bildet. Begreper om eldre 

og aldring gir assosiasjoner til et liv som er levd. Et langt liv skal samtidig også være et godt 

liv hevdes det ofte, og fra myndighetenes side gjør aldringen i befolkningen det stadig 

viktigere å vurdere forutsetninger for dette (Helsedirektoratet, 2016). Vi lever lengre enn vi 

gjorde før og er fortsatt aktive langt etter pensjonering. Politiske dokumenter beskriver at 

flere eldre vil leve lenger med bedre helse og funksjonsevne enn tidligere. Samtidig er det 

betydelige forskjeller i helsevaner og livsstil som kan få konsekvenser for helsen og 

mulighetene til å leve et aktiv liv som eldre. Eldre kan som alle andre naturligvis påvirke 

egen helse, men i veien for dette står fordommer og negative forestillinger om eldre. Det 

handler om, som Sudmann (2017) indikerer, oppfatninger og holdninger som baserer seg på 

en forståelse av eldre som en ensartet gruppe.  

 

Aktive eldre er ett av tre prioriterte innsatsområder i Folkehelsemeldingen (Helsedirektoratet, 

2016), og å fremme aktiv deltakelse er både nasjonalt og internasjonalt et sentralt mål. 
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Deltakelse handler kort sagt om mulighet for engasjement, mulighet for kontroll, 

medbestemmelse og om å kunne ha innflytelse (Vik, 2015). Den daværende regjeringen la 

våren 2016 frem en strategi for et aldersvennlig samfunn. Visjonen for strategien er at alle 

borgere skal kunne leve et langt og meningsfylt liv med aktiv og sunn aldring. Målet om 

aktiv og sunn aldring innebærer å bli eldre med god helse og livskvalitet, være deltagende og 

bevare selvstendighet. Et samfunn som legger til rette for å ta i bruk de ressursene eldre har,  

skaper i følge denne visjonen gode mestringsbetingelser og et mer aldersvennlig samfunn 

(Departementene, 2016). På denne måten er myndighetene med på å etablere idealer eller 

normer for hva som regnes som det sunne og helsebringende liv, noe som igjen legger 

føringer på den enkeltes livsutfoldelse. Utgangspunkt for dette prosjektet er imidlertid ikke å 

se på hvorvidt myndighetene lykkes med å få dette til, men snarere å få mer kunnskap om 

hvordan de eldre selv ser på dagens sterke ideal om aktiv aldring og hvordan de rent faktisk 

praktiserer det i livet sitt. 

Hensikten med prosjektet er å utforske eldres meninger og erfaringer om fenomenet aktiv 

aldring. Gjennom studien ønsker jeg å gi et bidrag til utvikling av kunnskap om hvem de 

eldre er i dag og hvordan aktiv aldring kan fortone seg. Studien kan også bidra til utforming 

av relevante og fremtidsrettede tjenester. 

Prosjektet begrenses til å omhandle unge eldre, som i dette tilfellet defineres som personer 

mellom 60 og 74 år og som befinner seg i den første alderdommen, den såkalte ”tredje alder” 

(Laslett, 1997). Den kommende generasjon eldre og gamle forventes å være ulik den som er i 

dag, inneha andre ressurser i form av verdier, holdninger og atferd og vil være mer 

individualiserte (Slagsvold, Veenstra, Daatland, Hagestad, Hansen, Herlofsen, Koløen & 

Solem, 2012).  

 

1.2 Tema og problemstilling 
 

Forestillingen om den gode alderdommen seiler i medvind. Oppmerksomheten rettes mot 

muligheter, ressurser og det positive ved det å eldes. Jeg tør å påstå, slik som Bakken skriver, 

at aktivitet har blitt et nøkkelbegrep som angir den riktige måten å være gammel på (Bakken, 

2014, s. 111). Forventninger til en aktiv alderdom innebærer altså mer enn det vi kan kalle et 

mer tradisjonelt sykdomsfokus på aldring; det innebærer et helsefremmende og forebyggende 

perspektiv. Helsefremmende arbeid kan defineres som ”prosessen som setter den enkelte så 
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vel som fellesskapet i stand til økt kontroll over forhold som virker inn på helsen, og 

derigjennom bedrer sin egen helse” (Mæland, 2010, s. 15).  

 

I følge Wilcock & Hocking (2015) er det en grunnleggende forbindelse mellom helse og 

aktivitet, til tross for at ideene om begge har forandret seg i løpet av tiden på samme måte 

som kultur og miljø har forandret seg. Denne forbindelsen støtter også Vik (2015), ved å si at 

aktivitet og deltakelse påvirker helse og livskvalitet. På den måten er aktivitet til det gode for 

oss mennesker. Opprettholdelse av aktivitet kan forbindes med aktiv aldring, hvor søkelyset 

rettes på både den enkeltes ønske om å engasjere seg i meningsfulle aktiviteter og på roller 

som utfordrer, fremmer og motiverer for aktivitet (Ness & Vik, 2014). Som allerede nevnt er 

det i denne sammenheng viktig å se på de eldre som meningsskapende og handlende borgere 

som aktivt tar stilling til politiske føringer ovenfra, og sånn sett ikke kan betraktes som 

sømløse ”utførere” av tilrettelagte aktiviteter. Med denne bakgrunnen er jeg spesielt opptatt 

av hvilke holdninger, ideer, verdier og handlinger forbinder eldre med selve idealet aktiv 

aldring? Og videre, hvordan gjøres aktiv aldring i hverdagen blant eldre?  

 

Interessen for fenomenet aktiv aldring springer ut fra min faglige kunnskap og erfaringer fra 

egen arbeidshverdag som ergoterapeut. Mitt utgangspunkt er at mennesker i alderdommen, i 

likhet med tidligere i livet, ønsker å skape mening i tilværelsen. Kunnskapsbasen i min 

helsefaglige fagtradisjon, er sammensatt av teorier som bygger på ulike disipliner innenfor 

både natur- og humanvitenskapelig kunnskapssyn. Kjernen er menneskelig aktivitet, med et 

grunnsyn om at vi mennesker har behov for og rett til aktivitet og deltakelse. Forståelsen av 

menneskelig aktivitet er den meningsfulle og målrettede virksomheten vi mennesker utfører i 

dagliglivet, og selve aktivitetsutførelsen ses på som et dynamisk samspill mellom menneske, 

aktivitet og omgivelser (Townsend & Polatajko, 2007). Å erverve kunnskap om hva aktiv 

aldring forstås som blant unge eldre, som samtidig setter deres forestillinger og handlinger i 

fokus, tror jeg kan være av avgjørende betydning for hvordan forme morgendagens 

kommunehelsetjeneste på en måte som treffer og ivaretar eldres helse på en best mulig måte. 

 

Dette er bakgrunn og inspirasjonen for følgende problemstilling: 

 

Hvilke forestillinger har unge eldre om hva aktiv aldring innebærer og hvordan former de 

aktiv aldring inn i sine hverdagsliv? 
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1.3 Begrepsavklaring og litteratursøk 
 

Eldre, aldringsprosesser og alderdom utgjør et stort forskningsfelt med røtter langt tilbake i 

tid. I dette forskningsfeltet benyttes flere begreper om aldring som kan assosieres med 

normative og ideelle målsetninger som signaliserer en god alderdom, eksempelvis ”aktiv 

aldring”, ”vellykket aldring”, ”suksessfull aldring”, ”sunnere aldring”. Uttrykket aktiv aldring 

har allerede blitt operasjonalisert i tidligere avsnitt og i problemstillingen. I dette prosjektet er 

konseptet valgt på bakgrunn av bruk i norske politiske føringer og strategier fra EU og WHO 

(World Health Organization/Verdens helseorganisasjon). I og med at aktiv aldring står 

sentralt i denne studien, vil teori og litteratur om konseptet naturlig være en del av det 

teoretiske bakteppet. Dette vil fremkomme i neste kapittel om teoretisk rammeverk. Når det 

gjelder litteratursøk, er det gjennomført søk som omhandler dette begrepet og ikke 

overlappende begrep. Dette er også gjort for å unngå begrepsforvirring og for å avgrense 

tematikken.  

 

I arbeidet med prosjektplanen (forberedende fase i studien), gjennomførte jeg litteratursøk via 

søketjenesten Oria, Google Scholar, databasene Swemed og Pubmed. I tillegg har jeg 

gjennom hele prosjektperioden utført manuelle søk etter kilder som er oppgitt i relevante 

artikler.  

 

1.4 Eksisterende forskning og kunnskap 
 

Funn fra litteratursøkene viste flere interessante perspektiver og funn knyttet til aktiv aldring. 

Det eksisterer forskning på temaet innenfor mer politiske og teoretiske sammenhenger, både 

strategier og ulike programmer. Et eksempel er Alan Walker (2002), som beskriver et 

generelt rammeverk for aktiv aldring. Her presenteres en forståelse om at individet er et 

aktivitetsorientert vesen med behov for meningsfylt aktivitet uavhengig av alder. I tråd med 

teori om faktorer som påvirker aldring, beskriver rammeverket behovet for et 

livsfaseperspektiv. Fokuset er på forebygging ettersom helse, aktivitetsnivå og 

aktivitetsmuligheter til enhver tid vil stå i sammenheng med tidligere hendelser i livet 

(Daatland & Solem, 2011, Walker, 2002).  
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I litteraturen finnes kritiske og konstruktive tilnærminger til aktiv aldring. Virpi Timonen 

(2016) argumenterer med at aktiv aldring er et politisk begrep og ser på ulempene ved 

konseptet. Hun angir det som et paradigme, som blant annet forverrer ulikheter og gir skjeve 

konsekvenser for den eldre befolkningen. De eldre blir behandlet som en homogen gruppe, 

og ulikhetene mellom de eldre som individer blir oversett. Slik jeg forstår det, peker hun på 

viktigheten av å fokusere på hva som virkelig betyr noe for den eldre selv.  

 

Dette flytter et fokus utover en forskningstradisjon som omhandler politiske og teoretiske 

sammenhenger, og over til forskning om hvordan eldre selv forstår og oppfatter aktiv aldring. 

En fersk systematisk review viser eldres tilnærminger til aktiv aldring, hvor ulike personlige 

strategier bidrar til å bedre forstå og identifisere hvordan man forbereder seg selv for 

aldringsprosessen (Klugar, Cap, Klugarova, Mareckova, Roberson & Kelnarova, 2016). 

Funnene viser videre at hvis eldre tilpasser seg endring og velger en positiv holdning, kan de 

finne en aktiv måte å leve på og finne mening med livet.  

 

En britisk kvalitativ studie, som jeg finner interessant, har undersøkt eldres meninger og 

ståsted assosiert med aktiv aldring. Studien viser at aktiv aldring ble opplevd som et 

meningsfullt konsept, til tross for at det ble forstått som en kompleks kombinasjon av fysiske, 

kognitive og sosiale faktorer. Et hovedfunn var at graden av alderdom ble definert av de eldre 

selv i relasjon til distinksjonen aktiv/passiv (Stenner, McFarquhar & Bowling, 2011). I en 

annen britisk kvalitativ studie som ble gjennomført i perioden 1997-1999 (Clarke & Warren, 

2007), ble det argumentert for å gå utover fokus på strukturelle faktorer/finansielle faktorer, 

arbeid, pensjonering og fysisk funksjon og heller integrere fokus på eldres tidligere erfaringer 

og videre erkjenne verdien av å leve med et øye på fremtiden. Funnene viste at de eldre 

vurderer og planlegger fremtiden, og at helse, mobilitet og sosial interaksjon ikke er gitte 

betingelser for aktiv aldring. Studien viste også at det å være aktiv og bruke tid på 

interessante ting inkluderte daglige aktiviteter. Til tross for at studien er gjort på slutten av 

1990-tallet, viser funnene til hverdagsliv og de eldres aktive medskaping av egen aldring.  

 

Aktiv aldring sett fra de eldres perspektiv er i tillegg blitt studert og basert på mer 

etnografiske metoder. Aske Juul Lassen (2014) fokuserer på aktiv aldring i eldres hverdag i 

en dansk kontekst, både deres forståelse av begrepet og hvordan de praktiserer det ved å ta 

del i fellesskaper på aktivitetssentre. Dette perspektivet finner jeg svært interessant og 
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relevant for eget prosjekt, og jeg kommer tilbake til dette under neste kapittel om teoretiske 

rammeverk.  

 

Generelt viser forskningen jeg har lest at eldre i en vestlig kontekst er og vil være aktive og 

deltakende, og at aktivitet er sammenkoplet med opplevelsen av helse og velvære (Vik, 2015, 

Wilcock & Hocking, 2015). En relativ ny norsk studie av livsløp, aldring og generasjon 

(NorLAG), beskriver at aktiv aldring er sentralt for en bærekraftig velferdspolitikk. Studien 

utforsker forutsetninger for aktiv aldring og velvære i eldre år ut fra et hovedsakelig 

sosialgerontologisk ståsted. Dataene viser at eldre deltar i varierte aktiviteter, at deltakelse i 

aktiviteter endres med alderen, og noen aktiviteter erstatter tidligere aktiviteter (Hansen og 

Slagsvold, 2012). I en rapport om aktivitet og fellesskap for eldre (Sudmann, 2017), 

fokuseres det på helsefremmende og forebyggende gevinster av fysisk og sosial aktivitet, 

samt positive sider ved aldring. Aspekter som fordommer og myter om eldre blir drøftet for å 

vise hvordan de kan begrense en aktiv og god alderdom. Rapporten er en oppsummering av 

kunnskap og forskningsresultater. 

 

Forskningen som har blitt beskrevet, har alle relevans for dette prosjektet. Siden jeg har valgt 

å fokusere på unge eldres forståelse og utforming av aktiv aldring i en norsk kontekst, vil jeg 

likevel bygge på og forholde meg mest til den nordiske litteratur og forskning på feltet. Dette 

fordi de har et mer innenfra og relasjonelt perspektiv enn hva de mer politiske og definerte 

rammeverkene som legges til grunn i studien. 

 

1.5 Oppgavens oppbygging 
 

Oppgaven har seks kapitler. I kapittel to vil jeg starte med å gi en introduksjon til aktiv 

aldring, og legge frem det teoretiske rammeverket jeg har anvendt for å belyse og utvinne 

kunnskap fra mitt empiriske datamateriale. Begrepsavklaringer vil gjøres rede for underveis. 

Videre vil det i kapittel tre redegjøres for metodiske valg og fremgangsmåte for 

datainnsamling og analyse. Presentasjon av datamaterialet vil gis i kapittel fire, mens funnene 

blir drøftet opp mot aktuell teori og forskning i kapittel fem. I kapittel seks samler jeg 

trådene, fremmer en mer overordnet metodisk diskusjon knyttet til studien min, samt tanker 

om mulige veier for videre forskning på oppgavens tema.    
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2  Teoretisk rammeverk 
 

I kvalitativ forskning fremheves betydningen av å ha et teoretisk perspektiv som rammer inn 

det empiriske materialet som skal studeres (Thagaard, 2013, Green & Thorogood, 2014).  

I det følgende presenteres det teoretiske rammeverket som vil være en plattform for min 

studie. Tilnærminger til aktiv aldring og annen teori som støtter opp under dette, er valgt ut 

på grunnlag av min forforståelse, problemstillingen, datamaterialet og analyseprosessen. 

Tilsammen danner dette et rammeverk som har inspirert arbeidet, og på den måten blir det 

førende for hva jeg holder innenfor og utenfor min oppmerksomhet.  

Det vitenskapsteoretiske ståstedet er det jeg først vil redegjøre for. Deretter er det 

grunnleggende å gi et teoretisk innblikk i hva fenomenet aktiv aldring handler om. Noe har 

blitt beskrevet innledningsvis, men jeg vil forsøke å vise en noe utvidet forståelse. I den 

forbindelse har jeg funnet fram til to sentrale inngangsporter for arbeidet mitt. For det første 

har jeg latt meg inspirere av resultatene i en doktorgradsavhandling om aldring av den danske 

etnologen Aske Juul Lassen (2014). Flere av mine funn i datamaterialet har vist seg å være 

sammenfallende med Lassen sine resultater. Den andre sentrale inspirasjonskilden er 

aktivitetsvitenskap, som også har gitt et godt rammeverk for å forstå og drøfte datamaterialet 

i studien.   

 

2.1 Vitenskapsteoretisk forankring 
 

Vitenskapsteoretisk forankring har betydning for hva en forsker søker informasjon om og 

danner et utgangspunkt for den forståelsen som forskeren utvikler (Thagaard, 2013). Med 

bakgrunn i dette prosjektets problemstilling er denne studien forankret i et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv, som tar utgangspunkt i at menneskers 

virkelighetsforståelse kontinuerlig blir formet gjennom sosial interaksjon, av opplevelser de 

har og situasjoner de befinner seg i (Nortvedt & Grimen, 2004, Aadland, 2011).  

Etter mitt syn gir et slikt perspektiv mulighet til å forstå de eldre som sosiale aktører som 

påvirkes av og selv påvirker sine omgivelser; de konstruerer, forstår og handler i en gitt 

kulturell og samfunnsmessig kontekst. De internaliserer normer og sosiale praksiser, noe som 

gjør det mulig å oppfatte verden som er meningsfull virkelighet (Berger & Luckmann, 2000). 
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Burr (2015) skriver at sosialkonstruktivismen kjennetegnes av en kritisk holdning til våre tatt 

for gitt måter å forstå verden og oss selv, og at måten vi forstår verden på er historisk og 

kulturelt spesifikt. I følge Burr (2015), består sosialkonstruktivismen av et mangfold måter å 

forstå hvordan ulike fenomen utvikles i interaksjon mellom mennesker og samfunn. Berger & 

Luckmann ses likevel på som sentrale bidragsytere til en slik tenkning, og dette har vært et 

perspektiv som har inspirert arbeidet mitt. Som en utdypning av denne tenkningen har jeg 

valgt et interaksjonistisk perspektiv (Mik-Meyer & Järvinen, 2005). Dette vil bli synliggjort i 

resultatdelen, det vil si at jeg vil vise hvordan aktiv aldring skapes i interaksjonen mellom 

deltakerne forankret i deres kontekst. Sosialkonstruktivismen blir dermed som et bakteppe i 

oppgaven og overordnet perspektiv for studien. Øvrig teori og kunnskap som jeg har valgt ut 

til å belyse datamaterialet, videre refleksjon og drøfting, hører også i hovedsak hjemme i 

denne vitenskapelige tilnærmingen.  

 

2.2 Ulike tilnærminger til aktiv aldring  
 

Aktiv aldring er et nøkkeluttrykk gjennom hele dette arbeidet. Jeg skal i det følgende 

presentere fire ulike tilnærminger til begrepet og peke på hvilke av disse som har blitt 

sentrale i denne studien.  

 

2.2.1 En politikkorientert tilnærming til aktiv aldring  
Den første tilnærmingen jeg skal presentere, er det jeg har kalt en politikkorientert 

tilnærming.  

 

Aktiv aldring ble på slutten av 1990-tallet formet av EU og WHO, etablert som en idé innen 

politiske, kulturelle og historiske rammer. Felles er ideen om at aldring er formbar, og at 

aktivitet har revitaliserende egenskaper. Imidlertid fremmes aktivitet ulikt. Mens WHO 

fremmer lengre og sunnere liv gjennom livsstilforbedringer, fysiske, mentale og sosiale 

aktiviteter, fremmer EU-formatet lengre og sunnere liv samt integrerer dette i samfunnet ved 

å fremme produktiv aktivitet (Lassen & Moreira, 2014, Lassen & Jespersen, 2015). Disse to 

tilnærmingene er ikke direkte relevant eller nyttig for min studie, men det er ønskelig å vise 

at det er ulike måter å tenke og forme  politikken rundt aldring på.  
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I 2002 utga WHO et politisk rammeverk kalt Active Ageing: A policy framework. I følge 

WHO (2002) er aktiv aldring prosessen for å optimalisere muligheter for helse, deltakelse og 

sikkerhet for å kunne styrke livskvalitet etter hvert som folk eldes. Aktiv refereres i dette 

rammeverket som ”continuing participation in social, economic, cultural, spiritual and civic 

affairs, not just the ability to be physically active or to participate in the labour force” (WHO, 

2012, s. 12). Aktiv aldring kan i tråd med denne definisjonen ses på som en strategi og et 

politisk verktøy som har som mål å legge forholdene til rette for at den enkelte skal oppleve 

høyest mulig grad av fysisk, sosial og mental velvære gjennom hele livsløpet, og styrke eldre 

menneskers muligheter til innflytelse, aktivitet, deltakelse og selvstendighet (EU, 2011). 

Felles for EU og WHO er synet på at alder ikke bør være en forhindring for å leve et aktivt 

liv. Som det også står i den norske regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn 

(Departementene, 2016, s. 9), handler det om hvordan det legges til rette for deltakelse og 

ikke om alder eller fødselsår. Denne strategien er en oppfølging av Folkehelsemeldingen 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012), hvor aktiv aldring også blir trukket frem som et 

mål. Folkehelsemeldingens og EUs forståelse av aktiv aldring har utgangspunkt i Walkers 

(2002) rammeverk om at individet er et aktivitetsorientert vesen. 

 

Som det trolig har kommet fram av innledningskapitlet i dette arbeidet, er dette en tilnærming 

som jeg i liten grad har lagt til grunn for min egen studie. Nedenfor kommer jeg inn på tre 

andre tilnærminger som har vært mer fremtredende i måten jeg forstår aktiv aldring på og 

selv har studert fenomenet.  

 

2.2.2 En sosialkonstruktivistisk tilnærming til aldring  
Går man utover politiske definisjoner og rammeverk knyttet til aldring, er det av flere 

forskere på aldring fremhevet at aldring og eldre år kan ta forskjellig retning, skape variasjon 

og til dels ulikhet (Daatland & Solem, 2011, s. 44). På den måten er eldre kanskje mer ulike 

andre aldersgrupper med hensyn til interesser, erfaring, ferdigheter og ressurser (Ness & Vik, 

2014, s. 64). Alder i seg selv sier ikke så mye om hvor god fysisk eller mental helse vi har 

eller hvor lenge vi kan være aktive. Sett i et slikt sosialkonstruktivistisk orientert perspektiv 

innebærer aldring og alderdom normale aldringsprosesser og representerer derfor først og 

fremst en forandring. Aldring blir i en slik forståelsesramme sett på som en kontinuerlig 

prosess, og man kan fortsette tilværelsen som før på andre livsområder og fylle rommet med 

andre aktiviteter. I følge Daatland & Solem (2011) er det viktig å se aldring i lys av det livet 
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den enkelte har levd og aktivitetene vedkommende har holdt på med i eget hverdagsliv. 

Hverdagsliv vil derfor være sentralt i min studie for å kunne utforske deltakernes handlinger, 

erfaringer og forestillinger knyttet til aktiv aldring.  

 

Berger & Luckmann (2000) viser til hverdagslivet som samfunnets virkelighet, som skapes i 

et dialektisk samspill mellom individ og samfunn. Hverdagslivet handler om den 

virkeligheten som fremstår som selvfølgelig og som man tar for gitt. Hverdagslivet er til 

stede hele tiden; det er det vi tenker på, snakker om og velger å gjøre. Det handler om en 

kultur- og samfunnsmessig kontekst som preger oss, og relasjoner til andre har en 

fremtredende plass. Arntzen, Gramstad & Kristiansen (2017, s. 171) peker på at det er i 

hverdagen at mennesker interagerer med hverandre og skaper mening i livet sitt. Det som er 

betydningsfullt for den enkelte kommer til uttrykk i hverdagen, og hverdagen spiller på den 

måten en avgjørende rolle for alle mennesker. I dette ligger det også en identitetsprosess. 

Identitet formes av sosiale prosesser og i hverdagens møter med hverandre (Berger & 

Luckmann, 2000, s. 173), og blir dermed et felles anliggende i et samspill og forhold til 

samfunnet. 

 

Denne tankegangen har som antydet over bidratt til å forme fokuset og spørsmålene i min 

studie. Det vil si, spørsmål jeg har vært opptatt er; Hva er det som fremstår som meningsfulle 

aktiviteter sett fra de eldres hverdagsliv og kontekst, og som kan gi ny kunnskap til de 

politiske målsettingene om aktiv aldring?  

 

2.2.3 En kritisk og handlingsorientert tilnærming til aldring   
Den tredje tilnærmingen jeg vil presentere, og som jeg har støttet meg til i min studie, ser den 

aldrende som en borger og setter borgerens ønsker i fokus. Det handler om å ta deres ønsker 

på alvor, med andre ord legge til rette for at den enkelte eldre kan bestemme over eget liv.   

 

Som nevnt har etnolog Aske Juul Lassen vært en sentral inspirasjonskilde i mitt arbeid, og 

det er spesielt borgerfokuset han har bidratt til. I sin doktorgradavhandling, ”Active ageing 

and the unmaking of old age: The knowledge productions, everyday practices and policies of 

the good late life” (Lassen, 2014), bidrar han med en annen forståelse av den gode alderdom 

enn de to forutgående tilnærmingene. Han undersøker nemlig aldring og aktiv aldring på flere 

nivåer, både når det gjelder politikk, kunnskapsproduksjon og hverdagspraksis. Dette gjør 
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han både ved dokumentstudier om politiske formater (EU og WHO) og feltarbeid i form av 

intervjuer og observasjon. Sistnevnte ble utført ved å studere kulturspesifikke aktiviteter på to 

danske aktivitetssentre, for på den måten å få innblikk i hvordan aktiv aldring er en del av de 

eldres hverdagspraksis. Lassen presiserer at han med dette bidraget kritiserer den 

politikkorienterte tilnærmingen til aktiv aldring. Samtidig sier han at dette er en form for 

kritikk hvor han forsøker å engasjere, utligne forskjeller og knytte sammen hverdagspraksis 

og aldringspolitikk. Dette kommer jeg tilbake til i senere avsnitt. 

 

I flere av hans arbeider, blant annet i Lassen & Moreira (2014), pekes det på at aktiv aldring 

er mangfoldig, samtidig en ambisiøs idé om hva alderdom bør innebære. Som jeg tidligere 

har nevnt, er det flere begreper om aldring enn aktiv aldring som assosieres med ideelle 

målsetninger. Lassen skriver at begrepene er overlappende, men at aktiv aldring hovedsakelig 

er et politisk konsept og på den måten er unikt. Det innebærer at den eldres hverdagsliv og 

livsførsel står sentralt i politiske interesser og praksis (Lassen & Jespersen, 2015). Lassen 

(2013) hevder at politiske idealer om aktiv aldring skaper ulike forventninger til hvordan man 

skal være som eldre, men at de eldre selv vil bestemme hva de skal bruke alderdommen til.   

I en annen formidlingsartikkel basert på avhandlingen, skriver Lassen (2014) at 

begrepet/idealet aktiv aldring kan ses som et svar på aldring sett på som en 

”bekymringsgjenstand”. Samtidig kan dette idealet oppleves som et press for eldre ved å 

skulle være fysisk og sosialt aktive. Poenget hans er at aktiv aldring tar seg forskjellig ut i 

ulike kontekster, og på et hverdagslig nivå kan det se annerledes ut enn beskrevet av for 

eksempel EU og WHO. Det kan ikke tas for gitt måten det gode liv praktiseres på, og 

forskningen hans viser tydelig at det er forskjellige måter å praktisere den gode alderdom. 

Det er mange former for aktivitet i en hverdag, og de eldre engasjerer seg i aktiviteter som 

nødvendigvis ikke blir fremhevet som ideelt. Mange eldre, skriver han, innser at tiden formes 

av avslapning og alternative typer aktiviteter enn bare fokus på sunne aktiviteter og et langt 

liv. Det viser seg også at de eldre ikke ønsker å bli utsatt for konstante krav om ideelle og 

helsefremmende livsformer. Studien viste at deltakerne på en måte forholder seg til idealet 

ved å fremheve at det er viktig å være aktiv. På den annen side, tar de avstand fra en 

forventning om å leve aktive liv ved å drive med aktiviteter som ikke fremstår som ideell 

livsstil. Eksempler fra hans studie var aktiviteter som blant annet bingo, kortspill og 

øldrikking. Aktiviteter som innebærer et sosialt aspekt som ikke er motsetning til 

aktivitetsidealet i aktiv aldring, men som ikke helt passer idealet om et sunt liv. Slik 
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demonstrerer Lassen i sin studie en uoverensstemmelse ved at de eldre forhandler det han 

kaller ”aktive aldringsformater”, men at formatene forvandles og formes i hverdagspraksis.  

Som Lassen & Jespersen (2015) påpeker, formuleres aktiv aldring som en løsning på 

samfunnsmessige og hverdagslige problematiseringer. Underforstått en oppfattelse at hvis de 

eldre er aktive, så blir de ikke passive, avhengige eller ensomme. På den måten forsøker 

aldringspolitikken å justere seg etter eldres eksisterende hverdagspraksiser. Dette viser at det 

er en sammenheng mellom politikk og hverdagsliv, og idealer og hverdagspraksiser relaterer 

seg til hverandre. Forfatterne kaller dette et synkroniseringsarbeid, og synkroniseringen 

beskrives som en kontinuerlig prosess. Et eksempel på mangel av synkronisering, kan være 

anmodningen til eldre om å gjøre aktiviteter som utsetter forfall lengst mulig, men som eldre 

ikke har interesser for og er engasjerte i.  

 

2.2.4 En aktivitetsvitenskapelig tilnærming til aldring 
Som nevnt innledningsvis har jeg valgt aktivitetsvitenskapen, eller occupational science 

(eng.), som en sentral inngangsport for å belyse mitt datamateriale og gi mulighet for videre 

refleksjon.  

 

Som i sosialkonstruktivismen, ligger det i aktivitetsvitenskapen et grunnleggende syn om at 

et menneske er aktivt og handlende (Burr, 2015, Kristensen, 2017). Denne tradisjonen 

konsentrerer seg særlig om forholdet mellom aktivitet, deltakelse og helse, og meningsfull 

aktivitet er et kjerneområde. Dette inkluderer menneskers opplevelser av helse, mulighet og 

evne til å delta i hverdagsaktiviteter. Det handler også om hvordan den enkeltes 

aktivitetsrepertoar skapes, utøves og knyttes opp i identiteter og sosiale roller. Med andre ord 

ligger det i dette synet en antakelse om at konteksten er av betydning; et kontekstuelt 

perspektiv (Kristensen, 2017).  

 

Aktivitetsvitenskap fremmer et helsefremmende perspektiv gjennom å fokusere på det å 

”gjøre”, der alt vi gjør påvirker våre livsprosesser gjennom samfunnet og omgivelsene vi 

lever i. Mening, behov og motiv kan på den måten komme fra aktivitetenes verdi og funksjon 

i en sosial og kulturell sammenheng. I dette utvikles et samspill mellom hva som er den 

enkeltes forutsetninger og ønsker i hverdagen, og omverdenens normer og betingelser 

(Fortmeier, 2005, s. 192-193). Dette synet indikerer også at aktivitet betraktes som en 
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erfaring, og aktivitet er all virksomhet som et menneske gjør og som skaper mening og 

struktur i en hverdag. På den måten står hverdagslivet sentralt også i aktivitetsvitenskapen.  

I aktivitetsvitenskapen handler det også om en større bevissthet om den kulturelle og 

samfunnsmessige kontekst som er med på å påvirke rett og mulighet til deltakelse i 

meningsfull aktivitet (Wilcock & Hocking, 2015). Begrepet occupational justice (eng.) viser 

til den enkeltes rett til aktivitet og deltakelse på egne premisser. Alle mennesker skal ha like 

muligheter slik at de kan få utviklet sitt potensiale. Det inkluderer rett til utvikling gjennom 

deltakelse, rett til å oppleve aktivitet som meningsfull, samt rett til selvbestemmelse gjennom 

valgmuligheter i samfunnet. Motsatt betegnes en urettferdighet knyttet til deltakelse i 

meningsfull aktivitet, occupational injustice (eng.) (Stadnyk, Townsend & Wilcock, 2014). I 

min studie kan dette forstås som når eldre i samfunnet, eller den enkelte eldre, blir holdt 

utenfor deltakelse i ønsket aktivitet grunnet politiske og kontekstuelle faktorer som den 

enkelte ikke selv kan kontrollere. Eksempler på dette er holdninger og forventninger til den 

eldre om å leve et aktiv liv. Som nevnt innledningsvis, legges det i dag blant annet politiske 

føringer for at aktiv aldring skal prioriteres og verdsettes i samfunnet, og disse styringssettene 

vil gi de eldre borgerne muligheter og begrensninger i forhold til å velge og delta i ønskede 

aktiviteter. Laliberte Rudman (2010) påpeker dette ved å si at muligheter for aktivitet 

(occupational possibilities (eng.) blir formet og fremmet på forskjellig vis og dermed gradvis 

blir sett på som ideelle. Hun betegner det som ”governing through occupation” (Laliberte 

Rudman, 2012, s. 102). Videre antyder hun viktigheten av å se kritisk på hvordan aktivitet tas 

opp politisk og kontrollerer normative forventninger og muligheter som blir skapt og formet. 

Aktivitetsvitenskapen argumenterer for at det er et samspill mellom aktivitet og identitet. 

Mærsk (2017) sier at identitet skapes gjennom engasjement i aktivitet, og aktivitet sies å være 

med på å forme identitet i et samfunn. Phelan & Kinsella (2009) setter i sin forskning 

oppmerksomhet mot hvordan sosiale og kulturelle dimensjoner former aktivitetsidentitet. 

Dette støttes av andre forskere innen aktivitetsvitenskapen, som belyser at en persons 

identiteter formes i et samspill som en forhandling mellom samfunnsskapte idealer, sosiale 

posisjoner og diskurser (Mærsk, 2017, s- 96-97, Asaba & Jackson, 2011). Når det gjelder 

forhandlingsbegrepet, kan dette i følge Christiansen (1999) brukes for å uttrykke 

identitetsprosesser som er pågående hele livet. Identitet kan ses som den overordnede 

oppfatningen av oss selv, men også reflekteres og erfares i den sosiokulturelle konteksten vi 

befinner oss i.  
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3  Metode 
I dette kapittelet redegjør jeg for stegene i prosessen fra idé til ferdig masteroppgave. Først 

presenteres bakgrunn for valg av design og metodisk tilnærming. Deretter gir jeg en nærmere 

redegjørelse for rekruttering og utvalg, før datainnsamlingsmetode presenteres. Videre 

presenteres momenter som er relevante for min posisjon som forsker, før jeg gjør rede for 

mine etiske refleksjoner. Til sist belyser jeg prosessen for transkribering av intervjuer og 

analyse av datamaterialet.  

3.1 Valg av forskningsdesign 
 

3.1.1 Kvalitativt forskningsintervju  
Prosjektets tema og innfallsvinkel har vært utslagsgivende for valg av min metodiske 

tilnærming. I følge Thagaard (2013) gir kvalitativ forskning grunnlag for å oppnå en 

forståelse av fenomener på bakgrunn av data om personer som studeres, og fokus rettes blant 

annet mot fenomenene prosess og mening. Mitt prosjekt er en kvalitativ studie som søker å 

utforske fenomenet aktiv aldring slik det forstås sett fra unge eldres eget ståsted.  

 

Den kvalitative tilnærmingen vil gi muligheter for en dypere og rikere forståelse av 

fenomenet sett i forhold til deltakernes egne sosiale kontekst (Creswell, 2013, s. 65). Å ta 

utgangspunkt i at ”mennesker er forstående og fortolkende vesener, preget av sin historie og 

sine sosiokulturelle sammenhenger”, innebærer en erkjennelse om at samme spørsmål kan 

oppfattes og fortolkes forskjellig (Thornquist, 2003, s 201). For å kunne få frem deltakernes 

ideer, holdninger, erfaringer og handlinger, vil det være naturlig å la deltakerne med egne ord 

beskrive fenomenet som studeres ved bruk av forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 20). I denne studien har jeg valgt å utforske fenomenet gjennom fokusgruppeintervju, noe 

som gjennom gruppedynamikk vil kunne stimulere til forskjellige synspunkter, fyldigere 

beskrivelser og utvikling av kunnskap som gir dypere forståelse av meningsdannelse i en 

gruppe (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest & Namey, 2005). I følge Wilkinson (2016) er 

formålet å oppnå en dynamisk kvalitet i gruppeinteraksjonen. Fordelen med 

fokusgruppeintervju er at den spontane samhandlingen og diskusjonen mellom deltakerne blir 

gitt betydning, noe som kan bidra til et mangfold av meningsutvekslinger (Krueger & Casey, 

2014). 
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3.2 Planlegging og gjennomføring av intervjuene 
 

3.2.1 Utvalgsstrategi og rekruttering 
I planleggingsfasen tok jeg stilling til hvordan fokusgruppeintervjuene skulle se ut. Fra ulik 

metodelitteratur opplevede jeg variasjoner i anbefalt antall fokusgrupper og deltakere. Antall 

deltakere vil imidlertid påvirke datamaterialet. Krueger og Casey (2014) mener at 

fokusgrupper på den ene siden må være små nok slik at alle deltakere har mulighet for å dele 

meninger, men også må være store nok til å gi mangfold i oppfatninger. Med bakgrunn i 

problemstilling og tidsrammen for prosjektet tok jeg derfor sikte på å etablere et empirisk 

materiale basert på to fokusgrupper med seks til åtte deltakere per intervju. Jeg antok at dette 

var tilstrekkelig, også med tanke på eventuelle forfall før gjennomføring. Bakgrunn for 

utvalgsstrategi ble basert på kjennskap til den kommende generasjon eldre (Slagsvold et al, 

2012). For å bidra til variasjon i ulike synspunkter og beskrivelser av situasjoner, hadde jeg 

til hensikt å sette sammen eldre personer med litt ulik bakgrunn - innen målgruppen unge 

eldre mellom 60 0g 74 år. 

For å rekruttere deltakere, var planen min å oppsøke kommunale arenaer hvor unge eldre 

deltar og/eller benytter seg av ulike tilbud, samt benytte meg av kontaktpersoner. Når det 

gjelder førstnevnte, hengte jeg opp oppslag på henholdsvis offentlig bibliotek og 

servicesenter for eldre. Tilgangen til feltet var i utgangspunktet lett tilgjengelig fordi jeg selv 

jobber i en kommune, og det ga muligheter for samarbeid med personer innen 

helsefremmende- og forebyggende tiltak som har naturlig tilgang til aktuelle kandidater og 

som kunne bistå i rekrutteringen. Jeg benyttet fire kontaktpersoner, og disse personene 

videreformidlet kontakt og informasjon om prosjektet på mine vegne. Interesserte kandidater 

ble bedt om å ta direkte kontakt med meg for å understreke frivillighet.  

Rekrutteringsprosessen foregikk i et tidsrom på underkant av to måneder. Oppslagene på de 

to offentlige arenaene ga ingen tilgang til deltakere. Det ble derimot god respons gjennom 

kontaktpersonene, som til sammen rekrutterte 16 kandidater. Ettersom jeg lot andre 

kontaktpersoner styre utvelgelsen av passende kandidater, hadde jeg ikke full oversikt om det 

ble foretatt på andre premisser enn de jeg hadde lagt. Kontaktpersonene fikk utdelt skriftlig 

informasjon om prosjektet inkludert samtykkeerklæring som de skulle videreformidle til 

kandidatene, samt hva som var ønskelig å underrette kandidatene muntlig om.  
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For å sikre aspektet om frivillighet, var det tenkt at kandidatene skulle ta direkte kontakt med 

meg. En av kontaktpersonene fremstod å ha misforstått dette, noe som innebar at jeg måtte ta 

første kontakt per telefon med noen av kandidatene. Øvrige deltakere tok kontakt med meg 

enten per telefon eller e-post. Underveis i samtalen ble de informert om intervjuform, og de 

ga blant annet uttrykk for at det var greit å dele erfaringer med andre i samme kontekst. Jeg 

foreslo tidspunkt for intervju, hvor jeg på forhånd hadde forsøkt å fordele kandidatene jevnt 

på to grupper med gruppeegenskaper som bredde i alderssammensetning og kjønn. Det viste 

seg at tre kandidater ikke hadde anledning på oppsatt tid av ulike grunner, til tross for at de 

fremla stor interesse for deltakelse. Tre kandidater meldte forfall i forkant av intervjuene.  

Fokusgruppeintervjuene inkluderte derav ti deltakere jevnt fordelt med fem i hver gruppe. 

Deltakerne var mellom 60 og 72 år med en gjennomsnittsalder på 65,3 år. Av deltakerne var 

to menn, som deltok i samme intervju.  

3.2.2 Intervjuguide 
I forkant av intervjuene utformet jeg en intervjuguide (vedlegg 3). Intervjuguiden var ment 

som hjelpemiddel og utgangspunkt for å bidra til struktur, samt sørge for at nødvendig 

informasjon knyttet til problemstillingen ble innhentet. Jeg valgte å ha en semistrukturert 

form, som innebar at guiden hadde en oversikt over temaer som skulle dekkes og forslag til 

spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervjuguiden ble strukturert i tre deler; 

rammesetting, fokusering og tilbakeblikk. Hoveddelen, som skulle dekke fokusering på 

områder som skulle legge grunnlag for svar på problemstillingen, bestod av to deler. Den 

første delen handlet om deltakernes hverdagsliv, den andre delen selve uttrykket aktiv aldring 

og deltakernes refleksjoner rundt dette.  

Jeg ønsket samtidig en nokså åpen form på intervjuene, som i følge Creswell (2013) vil 

kunne gi rom for konstruksjon av mening ved spontan og fri diskusjon mellom 

gruppedeltakerne. I tillegg til at spørsmålene ble formulert ut fra mitt vitenskapelige ståsted 

og bakteppe, valgte jeg i hovedsak en deskriptiv form med åpne spørsmålsformuleringer. 

Hensikten var å la deltakernes beskrivelser bli vektlagt som utgangspunkt for videre 

analysearbeid, teoriforankring og drøfting. Ved å være opptatt av hva deltakerne selv var 

interessert og engasjert i, måtte jeg tilpasse intervjuguiden etter det første intervjuet. Likevel 

ble bare ett av spørsmålene i intervjuguiden endret og da i form av spørsmålsstilling, ikke 

innhold.  
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3.2.3 Gjennomføring av intervjuene 
For å best mulig være forberedt til intervjuene, leste jeg meg opp på metodelitteratur om 

fokusgruppeintervjuer. Jeg satt meg også godt inn i intervjuguiden for å bedre kunne være 

engasjert i samtalene og kunne være fleksibel i forhold til spørsmålsstilling. Dette i tråd med 

Kvale & Brinkmann (2015), som sier at jo bedre man har forberedt intervjuene desto høyere 

kvalitet får den kunnskapen som produseres. Desto lettere vil også etterbehandlingene av 

intervjuene være. Jeg hadde lite erfaring med fokusgruppeintervju på forhånd, som jeg kun 

har gjennomført to ganger i forbindelse med tidligere studier. I mitt yrke fremstår likevel 

evnen til å beherske samhandling som essensielt, og jeg har derfor lang erfaring med generell 

intervjukunnskap og kjennskap til gruppedynamikk. I intervjusituasjonen opplevde jeg denne 

erfaringen som en styrke.   

 

Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført på to ulike dager. Dette var et valg jeg gjorde, i tråd 

med anbefalinger fra Malterud (2012, s. 59), som blant annet skriver at man på den måten 

kan holde konsentrasjon og energi oppe. Samtidig kunne jeg bruke erfaringer fra foregående 

intervju. Thagaard (2013) skriver at arenaen for intervjusituasjonen kan ha innvirkning på om 

intervjuet blir vellykket. Intervjuene jeg gjorde var i et grupperom på et offentlig bibliotek. 

Dette valgte jeg for å ha en nøytral arena uten tilknytning til verken deltakerne eller meg som 

forsker, samt at deltakerne kunne sitte uforstyrret uten store påvirkninger utenfra (Mack et al, 

2005, s. 56). Deltakerne ble servert noe å drikke, og jeg la opp til en uformell samtale før 

selve intervjusituasjonen startet.   

 

Det anbefales at forsker har med seg en assistent under intervju (Krueger & Casey, 2014, 

Mack et al, 2005), og jeg hadde med meg samme assistent ved begge intervjuene. Assistenten 

var en kollega og medstudent. Rollefordelingen mellom assistent og meg ble avklart for 

deltakerne før oppstart. Som forsker posisjonerte jeg meg som moderator i intervjuet, styrte 

samtalene mellom deltakerne og sørget for hensiktsmessig bruk av tid. Jeg noterte noen 

foreløpige tolkninger underveis, i tillegg til notater etter intervjuene. Assistenten tok ansvar 

for lydopptak, observerte hvordan gruppeinteraksjonen foregikk og bistod med å ta notater. 

Assistenten stilte i tillegg spørsmål på slutten av intervjuene, som også ga en åpning for ny og 

viktig informasjon. Intervjuene varte i henholdsvis 1,22 og 1,40 timer. Det ble benyttet 

diktafon under begge intervjuene, og det var derfor hensiktsmessig at deltakerne satt samlet 

rundt et bord plassert så tett som mulig. Både assistenten og jeg lagde oss en oversikt over 
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deltakernes plassering; et setekart som indikerte deltakerne med hvert sitt nummer. Dette var 

aspekter jeg hadde tenkt gjennom på forhånd.  

 

Forskningsintervju kan gjennomføres på ulike måter, avhengig av organisering av 

spørsmålene og forhåndsbestemt struktur (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved begge intervjuene 

startet jeg med en rammesetting, hvor jeg informerte om tema, hensikt, tidsramme og  

konfidensialitet. Alle deltakerne signerte samtykkeskjema. Deretter fikk jeg deltakerne til å 

introdusere seg selv ved å få frem alder, livsfase og sivilstand. Som moderator forsøkte jeg å 

rette fokuset mot deltakerne og aktivt oppfordre dem til en interaksjon med hverandre. Dette 

for å skape meningsdannelse og fortellinger (Wilkinson, 2016). I tillegg oppfordret jeg dem 

til å ikke snakke i munnen på hverandre for lettere å kunne transkribere lydopptak i etterkant.  

 

Jeg opplevde noe sjenanse blant deltakerne i starten, men dette vedvarte ikke. Deltakerne 

startet raskt å samtale med hverandre og opprettholdt stort sett en samhandlingsflyt hvor de 

kommenterte og fulgte opp hverandre. De opplevdes å være komfortable med hverandre. 

Dette innebar at jeg stort sett kunne konsentrere meg om å lytte. Det ga meg også mulighet til 

å stille oppfølgingsspørsmål der det var nødvendig, også for å bekrefte at jeg hadde forstått 

deltakerne riktig. Når det gjelder samtaleklima, ønsket jeg å tilrettelegge for å fremme 

internalisering, det vil si det som foregår når en deltaker rapporterer holdninger, synspunkter 

og erfaringer med høy grad av personlig forankring (Malterud, 2012, s. 87). Det fremkom at 

to at deltakerne i det ene intervjuet kjente hverandre fra tidligere, samt at flere av deltakerne 

hadde felles interesser i blant annet deltakelse i kommunale treningstilbud. Dette bidro til at 

de trakk på et repertoar av felles erfaringer. Til tross for fellestrekk, utfordret deltakerne 

hverandre på meninger som fremkom. Dette bidro til å skape nyanser og motsetninger i 

samtalene. Dette viser jeg nærmere i beskrivelse av analyseprosessen og ved presentasjon av 

resultatene.   

 

Generelt la jeg vekt på å oppmuntre deltakerne til dialog og diskusjon, og jeg prøvde å gi 

anerkjennelse underveis ved bruk av språklige formuleringer som småord og nonverbale 

teknikker. Ved bruk av sistnevnte bekreftet jeg det deltakerne sa med nikk, smil og 

ansiktsmimikk uten å gi inntrykk av å være enig eller ikke. I tillegg oppfordret jeg deltakerne 

til å utdype videre. Når jeg opplevde at det var nok meningsutveksling og det latet til at 

deltakerne skiftet fokus i samtalen og kom på avveie, forsøkte jeg å lede dem inn på neste 

spørsmål. I dette tilfellet var intervjuguiden til god nytte. Det siste spørsmålet som ble stilt ga 
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deltakerne mulighet til et tilbakeblikk ved å ta opp temaer eller tanker de ikke syns de hadde 

fått mulighet til å utforske. Ved det ene intervjuets formelle slutt, fortsatte småpraten og 

diskusjonen etter at diktafonen var slått av. Deltakerne viste på den måten et engasjement, og 

gjorde at intervjuene ga en god opplevelse for meg som forsker og moderator.  

 

3.3 Forskerrollen  
 

En forsker vil alltid ha et forhold til tema som skal undersøkes. Forforståelsen vil kunne 

påvirke hele forskningsprosessen, og troverdighet og integritet i forskningen handler blant 

annet om å reflektere over og synliggjøre eget utgangspunkt og forståelse av fenomenet aktiv 

aldring. Det handler om å inneha en refleksiv holdning, en forskerposisjon som innebærer 

evnen til å se betydningen av egen rolle i alle aspekter i forskningsprosessen (Green & 

Thorogood, 2014, Finlay, 2002, Fangen 2010). Valg av vitenskapelig perspektiv og 

analysemetode sammen med egen forforståelse og egne holdninger, vil påvirke valg av 

retningslinjer, funn i datamaterialet og fortolkning og konstruering av funnene. I så måte er 

det ønskelig for meg å være transparent i forhold til valg underveis i prosjektet, slik at det er 

mulig for andre å se sammenhengene og kunne vurdere prosjektets premisser og funn 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012, s. 37). Ikke minst er det en bevisstgjøring av eget 

utgangspunkt. Samtidig er jeg preget av min samtid på ulike måter, noe som Thornquist 

(2003) sier kan gjøre det vanskelig å fullt ut redegjøre for egen forståelse. 

 

Ved å innta rollen som forsker, er jeg klar over at det er flere forutsetninger som ligger til 

grunn. Jeg har tidligere belyst mitt faglige utgangspunkt, og gjennom min rolle som 

ergoterapeut innehar jeg forhåndskunnskap om forskningstemaet. Dette mener jeg har vært 

en styrke for å kunne nærme meg forskningsfeltet på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder 

også den forskningen og litteraturen jeg har lest gjennom hele prosessen, som også har vært 

med å prege min tilnærming til studien. Finlay (2006) beskriver en balansegang mellom 

forforståelse og forestilling, noe som har gjort meg mer opptatt av å være mer bevisst 

prosessen og å legge opp forskningen ut fra dette.  

 

Et sentralt ideal i kvalitativ forskning er å gå inn med et åpent sinn og være nysgjerrig 

(Fangen, 2010, Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har vært bevisst å åpne min egen horisont og 

være kritisk til egne antakelser og forutsetninger. Green & Thorogood (2014) snakker om 
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prinsippet om å se egen forskning med samme kritiske blikk som er tatt i bruk når man har 

studert et fenomen. Slik jeg forstår det, handler det om å se kritisk på forskningen i seg selv. 

Under godkjennelse av prosjektplanen for min studie, var det påpekt at noen av spørsmålene i 

intervjuguiden kunne gi inntrykk av en forventning om at deltakerne i utgangspunktet var 

aktive. Jeg måtte da rette et kritisk blikk mot meg selv og min forutinntatthet. Jeg reflekterte 

også over at mine egne erfaringer og forforståelse kunne gjøre det lett å forstå deltakernes 

verden på min måte. Med dette i bakhodet, ble det å ha fokus på deltakernes univers og minst 

mulig mitt eget ståsted under selve intervjusituasjonen viktig. Samtidig var det allikevel 

viktig å fremstå som interessert og nysgjerrig for å få frem ønskede dimensjoner.  

 

Å bygge et forhold til deltakerne var viktig for meg under intervjusituasjonen. En svakhet kan 

være at det var en aldersforskjell mellom deltakerne og meg, noe som kan gjøre det vanskelig 

for meg å identifisere meg med dem. Samtidig har min nærhet til feltet og arbeid med eldre 

på en måte veiet opp ved å ha forutsetninger for å forstå deltakerne. Jeg forsøkte å etablere en 

god atmosfære under intervjuene og forsøkte å møte dem der de var. Min bevissthet og mine 

holdninger kan generelt ha påvirket min atferd på en måte som har gjort at jeg ble oppfattet 

som imøtekommende. Thagaard (2013, s. 113) sier at utvikling av tillit og troverdighet gir 

grunnlag for at deltakere kan fortelle åpent om sine holdninger og erfaringer. På den annen 

side, kan et intervju oppleves som en maktsituasjon. Kvale & Brinkmann (2015) beskriver 

det som et asymmetrisk maktforhold mellom forsker og den som blir intervjuet. Min 

opplevelse under intervjuene var at deltakerne ikke opplevde seg som underordnete, med 

bakgrunn i at de var aktive og pågående under intervjuene. Årsaken til det kan også være 

intervjudesignet, hvor et fokusgruppeintervju legger opp til at deltakerne skal ha en 

meningsutveksling. Jeg var opptatt av samhandlingssituasjonen, og som moderator la jeg opp 

til at deltakerne selv skulle skape en meningsproduksjon. Dette har jeg belyst under 

beskrivelsen av gjennomføring av intervjuene.  

 

I et intervju handler det om at forsker er i stand til å behandle dynamikken i samspillet (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 51). I mine intervjuer ble kunnskapen i hovedsak skapt i interaksjonen 

mellom deltakerne. Det kan tenkes at deltakerne hadde gjort seg opp en mening i forkant av 

intervjuene om hva som kunne være relevant å snakke om. De kan også ha valgt å unngå å 

snakke om aspekter som de vurderte som uinteressante. Som Thagaard (2013, s. 116) sier, 

kan måten deltakere forteller om sitt liv på både være rettet mot hvordan de ønsker å bli 

forstått og hvordan de ønsker å forstå og fremstille seg selv. I starten av hvert intervju 
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opplevde jeg dette, hvor deltakerne fremsto som stille og forsiktige. Litt ut i begge 

intervjuene endret dette seg, og deltakerne viste flere sider i form av engasjement og følelser. 

De agerte overfor hverandre og påvirket hverandre, og det skjedde en forandring hvor 

deltakerne også endret sine holdninger. Dette poenget utdyper jeg mer om under presentasjon 

av funnene.  

 

3.4 Etiske betraktninger 
 

Etikk står sentralt i forskningsarbeid, og det skal tas hensyn til etiske problemstillinger i alle 

forskningsstadier (Ruyter, Førde & Solbakk, 2014, Kvale & Brinkmann, 2015). De fire 

viktigste overordnede etiske retningslinjer er innhenting av informert frivillig samtykke, 

sørge for konfidensialitet for deltakere (anonymitet, taushetsplikt, forsvarlige rutiner for 

datasikkerhet), forholde seg til positive/negative konsekvenser og betydningen av forskerens 

rolle og integritet. Det kreves et bevisst og kritisk forhold til seg selv, deltakere og data 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har tidligere i kapittelet redegjort for etiske hensyn rundt 

forskerrollen og under gjennomføring av intervjusituasjonen.  

Jeg er klar over at de valgene jeg som forsker gjør i forskningsprosessen kan ha konsekvenser 

for deltakerne, og at etiske og moralske hensyn må ivaretas. I følge Thagaard (2013) skal 

nytten av forskningen være større enn ulempen. Selv om temaet i min studie generelt er lite 

sensitivt, kan det fremkomme opplysninger av personlig art i en intervjuundersøkelse. 

Allerede i planleggingsfasen og under arbeidet med tematisering og prosjektplan, tok jeg 

hensyn til risiko og gevinster. Et eksempel på ulempe for deltakerne, kan være å ta del i 

opplevelser og erfaringer av negativ art. Dette kan medføre følelsesmessige reaksjoner. Jeg 

opplevde derimot ikke dette under intervjuene, og slik jeg så det ville ikke deltakelse i min 

studie få noen direkte negative konsekvenser. 

I samråd med veileder og forelesere ved utdanningen, vurderte jeg at prosjektet ikke 

omhandler helseopplysninger eller har som mål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og 

sykdom (Helseforskningsloven, 2008). Dette prosjektet var derfor i følge lovens § 2 og § 4 

ikke fremleggelsespliktig de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK). Prosjektet omhandler derimot personopplysninger som indirekte vil kunne 

identifisere deltakerne, og var derfor meldepliktig for personvernombudet for forskning ved 

Norsk senter for forskningsdata (NSD). Jeg sendte en søknad til NSD, og medsendt i 
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søknaden la jeg ved prosjektplan, intervjuguide og informasjons- og samtykkeskjema. Etter at 

prosjektet ble godkjent hos NSD, startet rekrutteringsprosessen. Jeg hadde da på forhånd 

etablert kontakt med aktuelle kontaktpersoner.   

 

I informasjons- og samtykkeskrivet (vedlegg 2) fremkom hensikten med prosjektet, hva det 

innebar å delta i studien, informasjon om frivillig deltakelse og hva som ville skje med den 

innsamlede informasjonen. Dette skrivet hadde deltakerne fått tilgang til før selve 

intervjuene, enten via kontaktpersonene eller meg. Skrivet ble i tillegg gitt deltakerne ved 

oppmøte til intervju, hvor samtykkeskjemaet ble signert av samtlige deltakere. Informasjonen 

ble også gitt muntlig ved intervjuets oppstart, samt berøring av prinsippet om 

konfidensialitet. Det fremkom at deltakerne ville få innsikt i hverandres erfaringer og 

synspunkter, noe den enkelte deltager fikk beskjed om å tenke over både når det gjelder hva 

man selv ville dele i gruppa og hva de fikk høre om andre. Deltakerne ble i dette tilfellet 

oppfordret til ikke å bringe videre det de hadde hørt.  

Konfidensialitet innebærer også anonymisering av forskningsmaterialet (Thagaard, 2013, 

Fangen, 2010). Dette er en viktig del av transkripsjonsprosessen. I denne prosessen forsøkte 

jeg å være tro mot deltakernes fortellinger, i tillegg til å verne om deltakernes personlige 

opplysninger så hver enkelt deltaker ikke kunne identifiseres i det ferdige prosjektarbeidet 

(Fangen, 2010). Dette gjaldt både ved å fjerne navn, stedsnavn og institusjonsnavn. Alder 

fremkom derimot i datainnsamlingen, uten at jeg anså dette som mulig gjenkjennbart i 

datamaterialet. Det transkriberte anonymiserte materialet har blitt oppbevart på 

passordbeskyttet område på server ved Universitetet i Oslo, i tillegg til lydfil. Intervjuene ble 

tatt opp med diktafon som ikke var tilknyttet nettverk, og lydfilene har blitt slettet herfra. 

Deltakernes navn og telefonnummer fremkom av innhentede samtykkeskjemaer. Disse 

skjemaene samt kodenøkkel har blitt lagret i et låsbart skap på universitetet, separat fra 

hverandre. Rutiner for sikker datalagring har på den måten blitt ivaretatt. Når 

prosjektperioden er over vil lydfil og datamaterialet på server fjernes og makuleres.  

Til sist har jeg forsøkt å ivareta deltakernes perspektiv gjennom fortolkning og analysering 

slik Thagaard (2013) og Kvale & Brinkmann (2015) anbefaler, noe som også vil være 

gjeldende i presentasjon av datamaterialet. Ønsket mitt har vært å ivareta deltakernes 

perspektiv mest mulig slik at de kan kjenne seg igjen, og for å bevare åpenhet og transparens. 

Samtidig har jeg belyst datamaterialet basert på faglige og teoretiske perspektiv som trolig er 
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ukjent for deltakerne. I følge Thagaard (2013) er derfor deltakernes muligheter for innflytelse 

sterkt redusert i analysefasen.  

 

3.5 Analyse 
 

Kvalitative analyser er induktive (Green & Thorogood, 2014), og en slik tilnærming 

innebærer å gå fra empiri til teori. Det innebærer forståelse av et fenomen slik deltakerne 

opplever det. I min studie er det deltakernes beskrivelser fra de to fokusgruppeintervjuene 

som danner grunnlag for mitt empiriske datamateriale, videre fortolkning og refleksjon rundt 

funn. 

 

3.5.1 Transkribering av intervjuene 
Ved å transkribere intervjuene blir intervjusamtalene i følge Kvale & Brinkmann (2015) 

strukturert slik at de er bedre egnet for analyse. Intervjuene mine ble transkribert for hånd av 

meg i kort tid etter gjennomføring. Lydopptakene var av god kvalitet og gjorde arbeidet 

enklere, til tross for et tidkrevende arbeid ved lytting av opptakene flere ganger. Jeg har gjort 

mitt beste for å prøve å fange opp intervjusamtalene i en form som best mulig representerer 

det deltakerne meddelte, som i følge Kvale & Brinkmann (2015) er formålet med 

transkribering. For å holde transkripsjonen så virkelighetsnært som mulig og best mulig 

ivareta datamaterialet, transkriberte jeg ord for ord. Jeg valgte å utelate navn og andre 

karakteristika som kunne gjøre at noen ble gjenkjent. Gestikulering og lignende har jeg ikke 

bemerket, men har konsekvent benyttet ulike interjeksjoner til momenter og lyder. Dette 

påvirket i utgangspunktet ikke min forståelse av materialet på noen måte, men bidro til lik 

form på begge transkripsjonene. Dette vil bidra til å styrke gyldigheten av analysematerialet 

mitt, til tross for at selv den mest nøyaktige transkripsjon aldri kan gi mer enn et avgrenset 

bilde. Som Kvale & Brinkmann (2015) sier, så vil alltid noen meninger gå tapt gjennom 

transkripsjon. 

 

3.5.2 Analyseprosessen 
Ved å velge en induktiv tilnærming til datamaterialet, har jeg forsøkt å la datamaterialet være 

førende i kodingsprosessen og for temaene som oppstår. Dette vil redusere innflytelsen av 

min forforståelse, mine erfaringer og kunnskaper i analyseprosessen. Til tross for dette, kan 
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en forsker ikke fristille seg fra sine antakelser og teoretiske tilbøyeligheter (Braun & Clarke, 

2006). Dette har jeg skrevet nærmere om da jeg belyste forskerrollen i underkapittel 3.3.  

Det finnes ulike måter å analysere et empirisk materiale på. Valg av metode bestemmes av 

vitenskapssynet og det empiriske materialet (Kvale & Brinkmann, 2015). Under arbeidet med 

prosjektplanen, falt mitt valg av metode på tematisk analyse basert på Braun & Clarkes 

anbefalinger (Braun & Clarke, 2006). Analysemetoden er fleksibel for å identifisere, 

analysere og rapportere temaer innen datamaterialet i en dynamisk prosess og på den måten 

bidra til å tolke flere aspekter ved problemstillingen (Braun & Clarke, 2006). Jeg har hele 

tiden i prosessen fulgt de de seks anbefalte stegene for tematisert analyse for å tydeliggjøre 

meningsinnholdet og opprettholde en viss form for struktur. Det har ikke vært en lineær 

prosess, jeg har snarere beveget meg mellom de ulike fasene. I følge Thagaard (2013) krever 

kvalitativ forskning en fleksibilitet hos forsker der innsamling av datamateriale, fortolkning 

og analyse foregår i en dynamisk prosess. Min jobb har vært å stoppe opp, tenke meg om og 

holde ulike fortolkninger opp mot hverandre. For å gjøre analyseprosessen synlig og 

forståelig (transparent), vil jeg forsøke å presentere prosessen uten å skissere hvilke konkrete 

faser jeg har befunnet meg i. Jeg vil også vise hvilke valg og tolkninger jeg har gjort 

underveis i prosessen. Det endelige valget av det vitenskapelige perspektivet og ulike teorier 

som jeg har anvendt for å analysere frem funn ble derfor først klart etter at materialet var 

transkribert. Dette viser jeg nærmere underveis i beskrivelsen av analyseprosessen.  

I den første fasen gjorde jeg meg kjent med datamaterialet ved å lese gjennom de to 

transkriberte intervjuene flere ganger. På den måten fikk jeg et helhetsinntrykk og en oversikt 

over generelle tendenser og foreløpige tolkninger/temaer. For å komme tettest mulig inn på 

empirien, merket jeg ut interessante utsagn og sitater, samt nøkkelord i margen. Det som 

fanget min oppmerksomhet etter å ha lest gjennom transkripsjonene, var hvordan deltakerne 

forholdt seg til hverandres meninger og skapte egne meninger i samhandlingen med 

hverandre. Jeg ble også opptatt av at det som fremkom ble vevd sammen med konteksten og 

samhandlingen. Jeg stilte meg derfor spørsmålet; hva er mest fruktbart for min analyse? Jo, 

jeg ønsket å ha fokus på både meningsinnhold og meningsproduksjon. I følge Järvinen (2005, 

s. 39-40) innebærer dette oppmerksomhet mot både det deltakerne snakker om og hvordan de 

forteller om det. Datamaterialet er formet av deltakerne i fellesskap og formet av 

interaksjonen i selve intervjusituasjonen. Analysene mine måtte derfor knyttes til et 

interaksjonistisk perspektiv, det vil si at mening er nært knyttet til samhandling. En slik 
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meningsproduksjon vil kunne understøtte den sosialkonstruktivistiske forankringen i studien 

min. Jeg forsøkte på den måten å finne en balanse mellom innhold og samhandlingsprosess, 

og ved å vurdere betydning av dette sett opp mot problemstillingen.  

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Illustrasjon på fokus basert på Mik-Meyer & Järvinen (2005) 

 

Etter å ha blitt kjent med datamaterialet, var jeg klar til å organisere og sortere materialet for 

hånd. I følge Braun og Clarke (2006) starter dette med at forskeren identifiserer foreløpige 

koder ut fra informasjonen. Jeg var lenge i denne fasen og følte at jeg ikke fikk tak i 

kodearbeidet, inntil jeg ble presentert en empirinær metode benyttet av Aksel Tjora (Tjora, 

2017). Dette ga meg inspirasjon til å ta fatt på datamaterialet på nytt ved å stille meg 

spørsmålet ”hva sier deltakerne?” i stedet for ”hva snakker deltakerne om?”. De to 

intervjuene ble deretter utforsket hver for seg på nytt med denne induktive strategien, og jeg 

noterte koder i margen. Kodene ble generert ut fra hva som faktisk fremkom i intervjuene og 

så nært teksten som mulig. Med utgangspunkt i Braun & Clarke (2006, s. 18), vurderte jeg  

innholdsrike utsagn/sitater i materialet som kunne knyttes til problemstillingen som 

meningsbærende, samt det jeg tolket var viktig for deltakerne å snakke om. Underveis i 

kodingen la jeg til sider deler at materialet som jeg anså som lite meningsbærende. Dannelse 

av koder ble for øvrig gjort både ved bruk av enkeltord og begreper i deltakernes utsagn, og 

ved bruk av deler av setninger og noen ganger ut fra flere avsnitt som stakk seg ut. I følge 

Tjora (2017) kan koder som er utviklet fra data være tallrike. På de to intervjuene ble det 

identifisert totalt 282 ulike koder. Enkelte koder ble slått sammen til en der hvor det ble 

ansett som meningsbærende og ikke tatt ut av sammenheng. Kodesettet ble deretter satt inn i 

en tabell knyttet opp til deltakernes utsagn, henvist til sidetall. I tabellen førte jeg i tillegg 

notater med fokus på pågående interaksjon mellom deltakerne for å danne seg oversikt over 

meningsproduksjonen (diskusjon, motsetninger, støttende ord og så lignende).  

 

Meningsinnhold 
Menings-

produksjon 
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I neste trinn etter kodingsarbeidet, begynte jeg å forme en struktur ved å grovsortere kodene 

inn i ulike kodegrupper og potensielle temaer. Innledende sortering og gruppering ble gjort 

ved å samle koder med tematisk sammenheng (Tjora, 2017, Braun & Clarke, 2006). Noen 

koder fremsto irrelevante på den måten å være lite meningsbærende sett i forhold til 

problemstillingen. Disse kodene ble satt i en gruppe for seg (restgruppe). Noen grupper 

opplevdes som vanskelig å skille og ble slått sammen underveis. For å få en bedre oversikt 

over informasjonen som gjentok seg på tvers, brukte jeg ulike fargekoder. På den måten fikk 

jeg en god oversikt over de foreløpige kodegruppene og potensielle temaer som fremstod som 

gjennomgående. Igjen følte jeg at jeg slet for å komme meg videre. Opplevelsen min var 

likevel at jeg hadde fanget opp hva deltakerne snakket om, og at jeg hadde hatt en induktiv 

tilnærming.  

 

For å komme meg videre i prosessen, leste jeg derfor i denne fasen en del teori om 

sosialkonstruktivisme. I tillegg leste jeg litteratur om interaksjonistisk perspektiv som jeg 

etter hvert antok kunne belyse mine funn. Ved å holde fokus på problemstillingen, forsøkte 

jeg nå å få tydeligere frem hvordan deltakerne samsnakket om aktiv aldring. Jeg måtte se 

materialet i et nytt lys og forsøke å få frem hvordan deltakerne påvirket det som ble skapt. 

Mik-Meyer & Jarvinen (2005) argumenterer for å ha fokus på materialets flertydighet, 

kontekstavhengighet og produktivitet. Jeg tok derfor en gjennomgang av temaene for å 

identifisere all materiale som syntes relevant for denne analytiske interessen. De potensielle 

temaene ble bearbeidet for å få frem en klar problemstilling og det store bildet. Jeg forsøkte 

samtidig å se etter motsetninger, og hva deltakerne snakket om når de var uenige. En 

distinksjon mellom temaene måtte fremkomme, og derfor måtte jeg gå en runde med 

materialet for å se om kodene passet inn i temaene. Temaene endret seg underveis, og med en 

endring av temaene endret også betydningen av enkelte koder seg. Noen ble tatt opp i de nye 

temaene mens andre ble forkastet. For å visualisere relasjonen mellom temaene og om de var 

et godt representasjonsgrunnlag for datamaterialet, produserte jeg flere tematisk kart 

underveis. I denne fasen som Braun & Clarke (2006) beskriver som fase fem, forsøkte jeg å 

gripe tak i essensen i temaene og identifisere undertemaer. For hver runde fremsto temaene 

tydeligere for meg og de ble bearbeidet, fortolket og navngitt. Ved endelig navngivelse har 

jeg prøvd å ha et konsist navn som gir et tydelig hint om hva temaene dreide seg om. Jeg 

opplevde at alle tre temaene fanget noen viktige aspekter ved problemstillingen, og jeg tenkte 

at de på den måten er sammenvevde og derfor likeverdige. En visuell presentasjon av det 

utviklede tematiske kartet ser slik ut: 
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Figur 2. Illustrasjon av endelig tematisk kart  

 

 

Det tematiske kartet gjenspeiler betydningene i datasettet som helhet. Som Braun & Clarke 

(2006) peker på, er hensikten å identifisere essensen av hva hvert tema handler og hvordan 

undertemaene samhandler og relaterer seg til hovedtemaene. I neste kapittel blir mine 

resultater presentert som tre hovedfunn.  
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4  Presentasjon av funn 
 

I dette kapittelet blir funnene fra datamaterialet i studien min presentert. 

Meningsproduksjonen knyttet til studiens problemstilling er mangesidig og sammensatt. Hva 

og hvordan deltakerne snakker om aktiv aldring presenteres av den grunn innen rammen av  

av tre identifiserte hovedfunn. Hovedfunnene har jeg valgt å formulere som følgende 

spørsmål: 

 

1. Hva innebærer det å bli eldre? 

2. Hvordan gjøres aktiv aldring? 

3. Hva ligger i idealet aktiv aldring? 

 

Gjennom bruk av kvalitativ forskningsmetode er det deltakernes perspektiver som er i fokus, 

og som forsker er jeg opptatt av å løfte frem deres stemmer. Presentasjonsformen som er 

valgt er en blanding av gjenfortellinger og sitater fra deltakerne. To til tre sitater er valgt for 

hvert undertema for å illustrere mangfoldet. Resultatene er presentert med fiktive navn.  

 

4.1 Hva innebærer det å bli eldre? 
 

Overganger er en naturlig del av livet, hvor man beveger seg fra én livssituasjon til en annen. 

Eldre kan befinne seg i ulike overgangsprosesser, og overganger som deltakerne i denne 

studien har snakket om er det å bli eldre i form av alder, utvikling av sykdom som medfører å 

falle ut av arbeidslivet og det å gå inn i pensjonistlivet. Deltakerne snakket også om eldre sin 

posisjon i samfunnet.  

 

4.1.1 ”Aldring er en evigvarende prosess” 
Flere av deltakerne i den ene fokusgruppen snakket detaljert om selve overgangsprosessen, 

og at disse prosessene har blitt erfart på ulike måter. I gruppen var det enighet om at det er 

noe spesielt med overganger, og at deltakerne har erfart at livet har blitt annerledes ved 

overgangene. Det fremkom samtidig at det har blitt gjort lite forberedelser til en ny tilværelse 

som blant annet pensjonist. I tillegg har overgangene blitt mestret ulikt blant dem.  
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For både deltakerne som har opplevd å falle ut av arbeidslivet grunnet sin helsetilstand, og de 

som har gått av med pensjon, ble overgangen beskrevet som utfordrende og til dels vond. 

Astrid sa det er tøft å ikke ha en jobb å gå til og ha noe å stå opp for: 

 

Den dagen som legen sa ”nei, vi må søke ufør”, da stod tårene i øynene på meg. Da 

visste jeg det ikke var noen vei tilbake, men jeg visste jo samtidig at jeg ikke klarte å 

gjøre den jobben jeg hadde. Og som enogsekstiåring begynne å omskolere seg, det..  

Så da føler du at dem ikke har noe bruk for deg i samfunnet. Det er derfor jeg reiser 

på besøk til jobben min. (Astrid) 

 

Astrid trakk spesielt frem savnet etter det sosiale miljøet på jobben. Samtidig beskrev hun en 

følelse av tilhørighet i miljøet, som jeg tolker kan være fordi hun besøker sin tidligere 

arbeidsplass av og til. Hun uttrykte at besøkene oppleves som meningsfulle. Dette kan 

relateres til betydningen av sosial kontakt og det å ha noe å gå til, noe flere av deltakerne 

trakk frem som viktig i hverdagen. På den andre siden, har selve tapet av arbeid og endringer 

i sosiale relasjoner medført at deltakerne har blitt sårbare. Laila snakket om at man plutselig 

”ikke tilhører et arbeidskollegium lenger”, og beskrev opplevelsen av å være en gjest: ”hvis 

vi da kommer tilbake til jobben ... så er du en gjest. Du er liksom ikke en del av det lenger”. 

Aksel fortalte om tilsvarende opplevelse da han var på besøk på sin tidligere arbeidsplass en 

stund etter at han sluttet. På den måten beskrev de at de måtte bearbeide tap for å klare seg 

videre og tilpasse seg en ny situasjon.  

 

Som en nyansering snakket flere av deltakere om viktigheten av å akseptere den man er som 

eldre. Alderen i seg selv fremstod som lite viktig for dem, og de uttrykte at de ikke føler seg 

eldre eller ”gammal på noe vis” (Ellen). Måten de snakket om det på, framstod mer som en 

evigvarende endringsprosess. De var ikke ”gamle” i betydning av at de mister noe som en 

gang var, men at de stadig tilegner seg noe nytt. Egil beskrev og mestret prosessen på denne 

måten: 

 

Så lenge jeg holder på og er aktiv, så blir jeg bedre. Og det er en evig prosess, det er 

ikke noe som stopper opp. Det er uansett. Det tror jeg er at man i livet har en sånn 

prosess hele tiden. Vi lever jo og blir eldre, men vi må jo være bevisst på hvor vi er i 

livet vårt og hvem vi er. Tenker jeg også litt sånn å finne meg selv. (Egil) 
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Et stykke ut i intervjuet, snakket han igjen om det å befinne seg i en prosess, og at når noe 

skjer i livet så må man ”få med hele seg for å komme videre”. Ellen spilte videre på dette 

resonnementet og uttrykte at hun har gjennomgått en endring som har vært ”en positiv 

prosess med full utfoldelse”. Slik jeg forstår det, innebar det å bli eldre for dem begge å finne 

en helhet og sammenheng i overgangen.  

 

4.1.2 ”Jeg syns jeg har veldig god tid...” 
Mer tid til rådighet er en av flere sider ved det å bli eldre, som kan bidra til utfoldelse, nye 

valgmuligheter og til å erfare noe som mer betydningsfullt enn tidligere. En deltaker 

illustrerte dette på en humørfylt og energisk måte: 

 

Jeg starter dagen veldig tidlig faktisk, i motsetning til før... Jeg er en racer til å gå på 

tur, så hvis jeg går for tidlig så tar jeg gjerne en etterpå også for å få ut litt mer. Men 

nå har vi fått oss hus, og det var noe vi aldri skulle ha. Og det har en fantastisk hage 

som jeg ikke har sett maken til. Og vi var bestemt på at vi ikke skulle ha hus, og så 

kjøpte vi det huset. Så nå har jeg så mye jord under neglene at jeg. Så nå har jeg fått 

hagedilla og nå da. Så jeg driver på litt mye... Jeg er veldig mye ute, aktiv, driver med 

et eller annet. (Ellen) 

 

På en annen side kan mer tid også medføre at man kjeder seg. I den ene fokusgruppen var det 

en deltaker som belyste dette på følgende måte: ”...liksom en overgang nå fra jeg har jobba, 

så jeg prøver å finne ut noe meningsfullt å drive med” (Laila). Egil støttet opp om dette med å 

beskrive at han syns det kan bli kjedelig hvis han ikke har noe meningsfylt å fylle hverdagen 

med. En deltaker i den andre fokusgruppen sa: ”Det hender jeg kjeder meg. Jeg syns jeg har 

veldig god tid når vi er pensjonister” (Johanne). Hun ga uttrykk for at hun ikke har 

fritidsproblemer og beskriver seg som aktiv i hverdagen, men at hun allikevel har tid til overs 

og ønsker noe mer å fylle dagen med. Interessant nok ledet dette utsagnet til at en annen 

deltaker tok ordet og oppmuntret til hvordan førstnevnte kan slippe å kjede seg og finne en 

mening i hverdagen. ”Så hvis du kjeder deg, så er ”Aktiv på dagtid” veldig fint. For da blir du 

kjent med mange i samme situasjon” (Agnes). Denne oppmuntringen ga deltakerne 

assosiasjoner til at aktiv aldring er en sosial forventning som raskt viser seg når ønsket om 

”noe mer” kommer til syne.  
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4.1.3 ”...hele livet har folk innrettet seg på forskjellig vis..”  
Gjennom intervjuene ble det snakket om forventninger til eldre generelt i samfunnet vårt, og 

at det foreligger negative oppfattelser av eldre. Følgende utsagn illustrer hvilke forestillinger 

uttrykket ”gamle” aktiverte: 

 

Plutselig er du plassert i en gruppe da. Og det føles sånn instinktivt at jeg ikke har 

lyst til... Jeg tenker at det sikkert er fordomsfullt altså, men i mitt hode er det de gamle 

som bor på Tenerife store deler av året. Det blir jo på en måte, hvordan skal jeg si det 

da? At det blir liksom litt på utsiden av det aktive livet, altså det som er uavhengig av 

alder? (Laila)  

 

Laila snakket om opplevelsen av å bli plassert i en gruppe, noe hun utdypet videre i samtalen: 

”...det er ikke sånn at når du liksom har nådd pensjonsalder så blir du en så ensartet gruppe... 

Det som stoppet deg når du var førti er kanskje det som stopper deg når du er sytti på en 

måte” (Laila). Tidligere i intervjuet hadde hun sagt at ”aktiv aldring er moraliserende”. Dette 

fulgte hun opp med å forklare nærmere hva hun mente: 

 

Jeg tenker at folk er folk. Folk er forskjellige. Femåringer er forskjellig fra hverandre 

og tiåringer er forskjellige fra hverandre. Og sånn er det med folk som er over 

seksti... Så det kan ligge litt sånn moraliserende, at når du er seksti så bør du ... gjøre 

sånn og sånn og sånn. Men hele livet har folk innrettet seg på forskjellig vis og det vil 

vi fortsette med når vi er over seksti. Og det som gir mening i livet og sånn – det er jo 

forskjellig fra folk til folk... Noen må gå i skogen og noen må løse kryssord. (Laila) 

 

Det å bli møtt som et individ med ulik kunnskap, erfaring og ressurser ble et diskusjonstema 

blant deltakerne i denne fokusgruppen. Samtalene bar preg av tydelig motstand mot å bli 

kategorisert som én gruppe med helt like behov og med sterke forventninger til å være aktiv 

på en bestemt måte. Som Astrid uttalte underveis: ”Man skal ikke ha dårlig samvittighet for 

ting vi ikke får til”. Det å føle at man tar egne valg uten press fra samfunnet var av særlig 

betydning for deltakerne. I relasjon til dette, fremkom det et tydelig forventningspress som 

ligner det unge mennesker merker. Deltakerne identifiserte seg med ungdom ved å si at man 

som eldre står overfor de samme utfordringene som de unge; nemlig et vellykkethetspress fra 

samfunnet. Det å måtte få til alt og lykkes, og ”å være et perfekt menneske” som Egil sa.  
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4.2 Hvordan gjøres aktiv aldring? 
 

I intervjusituasjonen ble deltakerne i begge fokusgruppene stilt spørsmål om å fortelle litt om 

sin egen hverdag, hvilke aktiviteter de liker å drive med og hva det er ved aktivitetene som 

gjør dem meningsfulle. Deretter ble de bedt om å beskrive hva de legger i det ”å være aktiv”. 

I interaksjonen fremkom det ulike og interessante beskrivelser fra deres hverdagsliv, og 

temaet utspilte seg til tider som flertydig og motsetningsfylt.   

 

4.2.1 ”...du har jo ikke lyst til å bli gammel før tiden” 
De fleste deltakerne hadde til felles at de hadde faste aktiviteter som de deltok på, og de 

trives med trening og fysisk aktivitet som tilegnet stor betydning i eget liv. Dette legitimerte 

de med at det er viktig og betydningsfullt for å holde seg oppegående og for å unngå at 

kroppen forfaller; ”trening er alfaomega” (Astrid). En felles forståelse var at det ga mening i 

et helsefremmende perspektiv.  

 

Jeg tenker at du har jo ikke lyst til å bli gammel før tiden. En bør jo være sprek så 

lenge som mulig. Og jeg skjønner jo det at når jeg liker å sitte i godstolen min og 

hekle og lese og sånn. Ikke akkurat helsefremmende da, så jeg burde ha trent. Du 

leser jo overalt og ser overalt at det burde du. (Laila) 

 

Samtidig med kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet i et helseperspektiv, beskrev 

Laila sin dårlige samvittighet. Det var særlig tanken om at hun må gjøre noe med sin livsstil 

og sitt fysiske aktivitetsnivå som plaget henne.  

 

Deltakerne beskrev ulikheter i hvordan de praktiserer aktiviteter ut fra sine særegne 

helsemessige utfordringer. Utfordringene ble ikke omtalt som et hinder for å gjøre det de 

ønsker, men at det er nødvendig å legge til rette for å kunne mestre hverdagen og være aktiv. 

Det gjaldt ikke bare fysisk aktivitet, men også aktiviteter som omhandlet dagligdagse ting 

som blant annet huslige sysler. Astrid fremstilte hvordan hun tilpasser hverdagen ut fra egne 

forutsetninger: 

 

Jeg får ta dagen som den er... Jeg prøver liksom å få til å gjøre noen ting de dagene 

hvor jeg kjenner at jeg har en god dag. Så prøver jeg å gjøre sånne små grep når jeg 
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rydder, og så legger jeg inn sånne inputer med sånne ting jeg vet jeg får til... Jeg 

prøver å være litt sosial, men jeg kjenner at når og hvis det er en uke som jeg skal det 

på den dagen og det på den dagen og sånn, så kjenner jeg at jeg blir litt sånn ”åh, 

hvordan går dette?” For det er ikke så lett å bestemme fordi jeg vet ikke hvordan 

dagen blir... Men samtidig kan jeg ikke bare sette meg ned. (Astrid) 

 

4.2.2 ”Aktiv i forhold til både fysisk og mentalt”  
I den ene fokusgruppen var det en sammenfallende oppfatning om at det er mange måter å 

være aktiv på. Egil uttrykte dette ved å framheve at man kan være aktiv både fysisk og 

mentalt: 

 

Jeg tenker å bruke hodet altså. Aktiv i forhold til både fysisk og også mentalt. Og det 

føler jeg med ikke minst at når jeg holder foredrag og litt sånt... Da føler jeg at da får 

jeg også brukt hodet litt da, og det tror jeg også er viktig... Så må jeg jo ut og røre på 

meg... Men den kombinasjonen, av både mental jobbing og fysisk, det tror jeg er greit 

altså. (Egil) 

 

Utsagnet medførte at de andre fire deltakerne i gruppen eksemplifiserte det å være aktiv i 

egen hverdag ved å løse sudoku, gjøre kryssord, skrive en bok. Dette var tydelig knyttet til 

aktiviteter de opplever som betydningsfulle, som et utsagn fra Ellen illustrerer: 

 

Det er veldig godt å få den roen. Å gå oppe i skogen, høre på ting, se etter ting, møte 

på dyr og. Altså det er den veldige roen syns jeg, som er veldig fint. Har vært veldig 

mye i fjellet alene. Vel, det liker jeg. (Ellen) 

 

Det å gjøre ting man liker, som krydrer hverdagen, gir glede og gode opplevelser fremstod 

som viktig for de fleste deltakerne i begge fokusgruppene. Måten deltakerne snakket om det 

på, viste at de konstruerer et meningsfullt personlig hverdagsliv. Slik jeg tolker det var 

sosiale relasjoner emnet i flere av beskrivelsene, som var utdypende fordi de ga hverandre 

positiv respons underveis i samtalen. Astrid avsluttet samtaleemnet ved å beskrive at det å ha 

hyggelige mennesker rundt seg, er ”livets dessert”.  
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For deltakerne i den andre fokusgruppen var det langt mer delte meninger og oppfatninger 

om hva det innebærer å være aktiv. Karen ga uttrykk for at folk generelt trolig assosierer det 

å være aktiv med å være fysisk aktiv. Hun reflekterte over at man ikke nødvendigvis trenger å 

være aktiv på den måten, men at man kan føle seg aktiv ved å sitte ved tv-en, diskutere med 

andre, være inne på internett, strikke. Det var med andre ord en tydelig distinksjon mellom 

aktiv og passiv som dukket opp i interaksjonen mellom deltakerne og som engasjerte til 

diskusjon. Britt artikulerte distinksjonen slik:  

 

Hvis jeg skal si at jeg er aktiv, så må jeg være i bevegelse... Du har rett i det at du 

lærer noe, du bruker noe av sinnet, ja det mentale... Men hvis jeg skulle definere ordet 

aktiv, så er det å være i bevegelse for meg. (Britt) 

 

Etter dette utsagnet åpnet det seg større spenn i måten å tenke aktiv og passiv på. Flere av 

deltakerne var ivrig med å bidra i diskusjonen og utfordret hverandre. Det ble for eksempel 

diskutert hvorvidt en rullestolbruker, herav en person som har begrenset bevegelighet, ikke 

kan være aktiv eller i aktivitet.  

 

I denne formen for interaksjon virket det for meg som om deltakerne gradvis ble mer bevisst 

på egne oppfatninger, hva de selv var opptatt av og hvordan de opplevde at andre fortolket og 

forholdt seg til begrepet. Det ble skapt en nysgjerrighet, som Karen så fint antydet at de ”bør 

slå opp ordet” og finne ut av betydningen.  

 

I tillegg til nysgjerrighet, ble også ny mening om det å være aktiv skapt i deltakernes løpende 

interaksjon med hverandre. Denne formen for meningsdanning kan eksemplifiseres ved 

utdraget under, da Britt uttrykte tvil om sin opprinnelige ide/oppfatning om det å være aktiv: 

 

Man er jo aktiv når man er med på ting, sånn som du sier du er på foredrag, sitter og 

hører og sånn. Så jeg mener ikke det at man nødvendigvis.. Jo, jeg mener at man nå 

være i aktivitet med å bevege seg, men man er vel også.. Kanskje jeg går litt tilbake 

på det? At man er aktiv når man mottar ting. (Britt) 

 

På den måten uttrykte hun en avstand til ideen om at det foreligger en motsetning mellom 

aktivitet og passivitet, og at de kanskje heller kan tenkes og praktiseres som hverandres 

forutsetninger.  
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Gjennom fokusgruppeintervjuene kom det frem at aktivitet bygges inn i en hverdagsrutine, 

og det ble signalisert gjennom intervjuene at deltakerne betraktet seg selv som aktive eldre. 

Selve interaksjonen i gruppene medførte samtidig en utvidelse av deres begrepsforståelse. 

Oppsummert hadde deltakerne ulike oppfatninger slik jeg ser det, og det viste seg å ikke være 

så lett for dem å artikulere hva det konkret innebærer. Likevel var det ingen tvil om at det å 

være aktiv til syvende og sist dreide seg om noe som er meningsfullt for hver enkelt.  

 

4.3 Hva ligger i idealet aktiv aldring?  
 

Hvis man betrakter aktiv aldring som et politisk skapt ideal, handler det om at myndighetene 

uttrykker klare forventninger til hvordan borgerne skal være og leve som eldre. Gjennom 

fokusgruppeintervjuene kom det både fram hvordan deltakerne selv ser på idealet og de 

samfunnsskapte forventningene idealet er knyttet til. 

 

4.3.1 ”...en ressurs for samfunnet...” 
Tidlig i intervjuene snakket deltakerne om viktigheten av å være aktiv, holde seg i gang 

fysisk og mentalt, samt delta i sosiale aktiviteter. Da jeg i del to av intervjuene introduserte 

uttrykket aktiv aldring, var det noe alle deltakerne raskt kom opp med noen forestillinger om. 

Dette til tross for at uttrykket i seg selv ikke var velkjent for dem. De snakket om at aktiv 

aldring handler om å være aktiv slik at man kan klare seg selv og kan bo lenger i eget hjem. 

Johanne stilte seg spørsmålet ”... er det bare noe dem (myndighetene) setter på en plan, og så 

tenker at vi må få de eldre mer i aktivitet...?”  

 

Egil forsøkte å være ”fornuftig i sitt svar” som han sa, og uttrykte at som en ideell 

samfunnsborger er det viktig å være ”mer aktive enn vi er”: 

 

Det er viktig at vi er litt mer aktive enn det vi er sånn generelt sett. Det er veldig 

mange passive. Det er vel det de ønsker å få ... For det med å være passiv så blir det 

jo ... lettere at det blir mer sykdommer. Så jo mer aktive vi er, jo lenger holder vi oss 

kanskje i arbeid, vi greier oss bedre, har det bedre med oss selv og så videre. Så det å 

være aktiv er jo kjempeviktig tror jeg. Også mentalt. (Egil) 
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Han snakket om investering i helse, og på den måten betraktet han det å være aktiv sett i et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. To deltakere støttet opp om utsagnet til Egil, hvor den ene, 

Laila, sa at det er viktig for samfunnet at eldre er oppegående og dermed en ressurs for 

samfunnet:  

 

Alle mennesker har vel i seg at de kan være en ressurs for noen eller noe. Og det å bli 

eldre, det er ikke sikkert det er etterspurt, men det å ha perspektiver og se bakover, ja 

trekke noen linjer og sånn. Det må jo være en ressurs for samfunnet at noen gjør ... 

(Laila) 

 

Det skapes en forventning til dem både fra samfunnet og dem selv om at de har ”noe å bidra 

med”. Ved å være en ressurs kan de skape nytte. Laila sa det slik:  

 

Jeg tenker om aktiv å være nyttig på en eller annen måte... Man må liksom føle deg 

aktiv med å gi et eller annet og gjøre noe nyttig... Tror det er sånn veldig menneskelig 

behov å være nyttig. Ja, det tror jeg. (Laila) 

 

Det kan være mange måter å være nyttig på, og flere av deltakerne i begge fokusgruppene 

beskrev aktiviteter de gjør i sin hverdag som innebærer å gi noe til andre. Samtlige deltakere 

er engasjert i frivillig arbeid på en eller måte, både ut fra eget initiativ og/eller gjennom 

organisert frivillig arbeid. De deltar sammen med andre i både kulturelle og fysiske 

aktiviteter, i tillegg til uformell omsorg ved å bistå andre med ting de trenger hjelp til. Det ble 

snakket om på en måte som gjør at det kan forstås som meningsfullt og positivt for dem selv, 

og at det er en viktig rolle de innehar. De uttrykte også at det er interessant og givende å drive 

med fordi det er godt å se respons fra andre og føle at noen har bruk for en. Ingeborg mente at 

”...det er jo hjelp til selvhjelp...”. En fordel, som hun videre påpekte, er at det er frivillig og 

basert på deres egne premisser. Samtidig kan frivillig arbeid oppleves krevende for dem. 

Krevende fordi de må gi av seg selv til andre: ”noen ganger så blir man ganske tappa” 

(Ellen). Deltakerne uttrykte også andre ikke fullt så positive sider ved å være frivillig. Det 

kan fort bli en forpliktelse, og Johanne belyste: ”Jeg var aktiv i Frivilligsentralen; være 

besøksvenn og gå tur med eldre. Men det måtte jeg slutte med, og nå syns jeg at jeg kan ta 

vare på helsa mi selv istedenfor...”.  
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I tillegg til produktivitet i form av frivillig arbeid, ble arbeidsdeltakelse som 

meningsskapende belyst på andre måter. Blant noen av deltakerne ble det fremstilt et savn å 

ikke være i jobb, og at fysisk aktivitet og trening var blitt en form for erstatning: 

 

Jeg pleier å si at jobben min, for folk lurer lurer på hvorfor jeg ikke jobber, jobben 

min er å gå tur. (Ellen) 

 

Jobben min nå er å trene, dra på (institusjonsnavn). Så tar vi en kaffe etterpå da. Det 

sosiale, for det er jo det man savner. (Astrid) 

 

4.3.2 ”...du gjør det du kan klare” 
Betingelsene for å kunne være nyttig og bidra som en ressurs fremstod noe forskjellig blant 

deltakerne. Som også Johanne påpekte under intervjuet, har familiesituasjonen og sosialt 

nettverk en klar betydning. Det vil si, hvis man ikke har noen rundt seg, kreves det at man er 

mer aktiv selv for å komme i kontakt med andre. Men det å kunne være mer aktiv selv, 

avhenger igjen av helsen. Som Johanne skisserte, er det noen som har nok med å stå opp og 

ordne i hverdagen. Karen fulgte opp med å si: 

 

Jeg tenker det er nok litt avhengig av helsa og hvordan den aktive alderdommen skal 

bli, hva du kan makte fysisk og hvordan hjernen er i aktivitet... Men at du gjør det du 

kan klare på en måte, på forskjellige måter. Det må jo ikke nødvendigvis være 

fysisk..., men liksom å ha kontakt med noen andre. Kunne ta en telefon og komme seg 

litt ut av hverdagen på en måte. ... Jeg føler at det liksom er veldig forskjellig hva som 

kan være en aktiv hverdag for oss. (Karen) 

 

Deltakerne beskrev ulike motiver for å opprettholde aktivitetsnivå, og de snakket om å sette 

mål som er hensiktsmessig ut fra egen kapasitet. På den annen side forutsatte det at de 

samtidig får mulighet til å delta på egne premisser, og mulighetene kan igjen påvirke 

motivasjonen. Som beskrevet under forrige tema, hva det innebærer å være aktiv, ligger 

motivasjonen og engasjementet til deltakerne i det som er betydningsfullt for den enkelte. 

Deltakerne snakket om individuelle ressurser, som hadde betydning for om de vil bidra mer 

aktivt. Jeg vil vise noen illustrasjoner på dette: 
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Man er aktiv fysisk og mentalt, men kanskje aller mest mentalt. Men fysisk også så 

langt man kan i forhold til den tilstanden og alderen man er i. Jeg tror at det med å 

være engasjert i ting, følge med litt, være mentalt aktiv, at det kan gjøre noe i forhold 

til hvordan du har det med deg selv. (Egil) 

Jeg har alltid brent litt for eldre som ikke bare sitter der hjemme alene. Ut, uansett 

om dem ikke akkurat flyr, løper og sånn. Men å komme seg ut og ha kontakt. Som på 

eldresenter, hvor de eldre sitter og bare løfter litt på armer og bein. Ja, men at dem 

kommer seg ut. Det har jeg tenkt mye på, det brenner jeg for. Jeg syns det er så mye 

vonde skjebner. (Ingeborg) 

 

Et motiv kan i følge en av deltakerne også være fri vilje. Aksel påpekte dette slik: ”Da må du 

ha vilje til å begynne med et eller annet, og det er jo ikke noe som er mer kjedelig enn å sitte 

hjemme hele dagen hver eneste dag”. Han snakket videre om at ”man må ville ting selv” 

fordi kommunen ikke ”sitter og ringer hjem til deg”.  

 

Praten om betingelser genererte til videre samtale om viktigheten av å bli møtt og ivaretatt på 

nye arenaer og hva som kan gjøres av myndighetene. Slik jeg ser det var samfunnets rolle i 

forhold til dette temaet av vesentlig betydning, og engasjerte deltakerne i begge intervjuene 

på hver sin måte. Mens de i den ene fokusgruppen var opptatt av å snakke om og reklamere 

for eksisterende tilbud som de ikke kunne fullrose godt nok, så var deltakerne i den andre 

fokusgruppen mer opptatt av at myndighetene må imøtekomme behov hos hver enkelt, blant 

annet å legge til rette for at eldre kan være aktive og gis mulighet til å gjøre det en har lyst til. 

Som Johanne sa, innebærer det å ”vite hva vi liker”. God informasjon ble ansett som 

essensielt, og en annen deltaker, Karen, nevnte at det må etableres lavterskeltilbud for at det 

ikke skal være vanskelig å få oppfølging av blant annet helsetilstand. Sistnevnte ble også 

nevnt blant deltakerne i den andre gruppen. Her snakket de om at de syns det er mangelfull 

informasjon om eksisterende tilbud og tjenester. I tillegg snakket de om at informasjonen må 

legges til rette for ”å prøve å nå de inaktive på en eller annen måte” (Egil), til tross for at det 

kan være utfordrende. Som Egil videre presiserte, så kan det være en forskjell på ønsket om å 

være aktiv og deltakende og det å ikke greie det. Deltakerne viste at de velger aktivitet og 

mål som er gjennomførbare på bakgrunn av ferdighetene de har.  
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5  Diskusjon 
I denne delen vil jeg diskutere funn fra analysen med utgangspunkt i problemstillingen og i 

lys av oppgavens teoretiske grunnlag. 

Gjennom analysen av datamaterialet kom jeg som beskrevet frem til tre spørsmål. Med 

utgangspunkt i disse spørsmålene, har jeg valgt noen sammenfattende diskusjonsspørsmål. 

Årsaken til dette valget, er at resultatene kan ses i sammenheng med hverandre. Ved å bringe 

dem sammen til en helhet, for så å trekke ut essensen på tvers, mener jeg kjernen i 

datamaterialet kommer godt frem.  

Diskusjonsspørsmålene jeg har valgt er: 

1.   I sentrum av idealet om aktiv aldring? 

2.   En forhandling om identitet i hverdagslivet? 

Spørsmålene vil særlig bli reflektert og drøftet i et aktivitetsperspektiv. Ved å velge et slikt 

perspektiv, vil den gjensidige påvirkningen mellom individ og samfunn (omgivelser) 

illustreres. Hvordan aktiv aldring har blitt snakket om blant deltakerne, kan relateres til den 

sosiokulturelle forståelse og verdisyn som eksisterer i samfunnet vårt.  

 

5.1 I sentrum av idealet om aktiv aldring? 
 

Aldring er en politisk utfordring, og i vårt samfunn blir det skapt anbefalinger, mål og 

løsninger til hele den aldrende befolkningen. Ulike politiske føringer formidler at aktiv 

aldring er en positiv ideologi som skal fremme helse og bidra til aktiv og deltakende liv 

(WHO, 2002, Walker, 2002, EU, 2011). Politikernes prioriteringer kan oppleves ulikt for 

ulike grupper i samfunnet og vil i større eller mindre grad kunne påvirke de eldres muligheter 

og rett til aktivitet og deltakelse. Det er jo interessant når det under intervjuene stilles 

spørsmål fra deltakerne om aktiv aldring bare er noe myndighetene setter på en plan, for så å 

tenke at de eldre må være i mer aktivitet. På den måten møtes de eldre med forventninger om 

å leve aktive liv og en norm for hva som er riktig måte å være eldre på. Opplevelsen kan være 

å måtte leve opp til en standard. Knyttet til dette, skriver Bakken (2014, s. 111) om at eldre 

blir utsatt for helseideologiske overgrep. Dette trekket kan til en viss grad gjenfinnes i min 
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studie. Aktiv aldring ble opplevd som moraliserende, og jeg oppfattet det som at det er 

provoserende å omfattes av et slikt ideal. Det kan forstås som en plikt å måtte være aktiv, og 

at aktiv aldring representerer forventninger som den enkelte eldre ikke nødvendigvis ønsker å 

leve opp til. Vi er her inne på det å ikke kunne ta egne valg uten å oppleve press utenfra, og at 

samfunnet indirekte påvirker og bestemmer hvilke aktiviteter og gjøremål som er av verdi for 

den enkelte. Dette bidrar til å skape strukturer som forhindrer mulighet for autonomi og 

deltakelse i meningsfulle aktiviteter, som i dette tilfellet kan omtales som en form for 

urettferdighet (occupational injustice) (Stadnyk et al, 2014). På den måten vil det begrense 

oppmerksomheten mot hva et aktivitetsliv inneholder for den enkelte eldre. I min studie 

fremstod det en kritisk holdning til nettopp hva det innebærer å få en oppskrift på hva som er 

passende måte å eldes på. I dette kan det også ligge en erfaring om at mange eldre kanskje 

opplever at dette presset er forårsaket i samfunnets holdninger og syn på eldre. På en side blir 

eldre ofte fremstilt som passive og tilbaketrukne (Daatland & Solem, 2011). På den annen 

side betegner Slagsvold et al (2012) og Departementene (2016) morgendagens eldre som en 

økende ressurssterk gruppe i samfunnet. Dette kan gi et bilde om at oppfatningene av eldre i 

samfunnet er i endring, noe som kan bidra til en mer positiv fremstilling av eldre som 

fraviker med stigmatiserende holdninger. Til tross for det, vil forventningene til en aktiv 

alderdom uansett være tilstede enten de eldre oppfattes som passive/tilbaketrukne og/eller 

ressurssterke.  

 

Laliberte Rudman (2010) poengterer at sosiale og kulturelle forventninger er 

medbestemmende for menneskets valg av og forpliktelse for aktivitet. I vårt samfunn 

fremstår en promotering og kommersialisering rundt trening og fysisk aktivitet med et 

helsefremmende perspektiv. Slik jeg tolker det lå det også underliggende i mine funn et ytre 

press om å være fysisk aktiv, forstått både som et press fra samfunnet rundt og fra andre 

borgere. Det var flere av deltakerne som påpekte positive aspekter ved en aktiv livsstil, og at 

det var årsaken til at de selv holdt på med trening. Derimot viste funnene at ikke alle eldre 

tilslutter seg denne tankegangen om fysisk aktivitet og trening. På en annen side ble det 

samtidig uttrykt en form for dårlig samvittighet og behov for å gjøre noe med egen livsstil. 

Dette kan igjen skape et press ved at trening tillegges større verdi enn andre aktiviteter. Slik 

jeg forstår Lassen (2013), advarer han i slikt tilfelle å understøtte kun fysisk aktivitet. Ved å 

velge aktiviteter som de eldre har interesse for og som de opplever som meningsfulle, bør 

aktiv aldring tilpasse seg deres hverdagsliv. Det handler derfor om å ikke kun sette fokus på 

de ”rette” aktivitetene, som i følge Lassen ofte tilskrives idealet om aktiv aldring (Lassen & 
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Jespersen, 2015, s. 91). Med andre ord kan en si at aktiv aldring og måten det er formet på, 

kan medføre en begrensning for den eldres muligheter til å gjøre andre former for aktivitet 

enn det som er ideelt. 

 

De eldre i min studie ser aktiviteter som en sentral del av sitt liv, og at de må selv få lov til å 

bestemme hva de velger å engasjere seg i og delta på. Et viktig funn i min studie var den 

klare oppfatningen om at aktivitet og sunnhet var noe mye mer enn bare det rent fysiske. I 

intervjuene beskrev deltakerne engasjement i en lang rekke aktiviteter, som viste at det å løse 

kryssord, se på tv, lese, gå på foredrag er en måte å være aktiv på. Dette var aktiviteter som 

deltakerne opplevde som meningsfulle, og som illustrerer en hverdag den enkelte deltaker 

befinner seg i. Som forskningen til Lassen (2014) tilsier, kan dette vise seg å være noe ganske 

annet enn hvordan de aktive aldringspolitikkene formuleres med hensyn til fokuset på fysisk 

aktivitet. Som jeg ser og forstår dette, viser mine resultater at de eldre forhandler aktiv 

aldring. Dette gjør de ved at de tar noe til seg (understøtter betydning av fysisk aktivitet), 

men samtidig kaster det til side ved å selv velge andre typer aktiviteter. Aktiviteter som er 

valgt ut fra egne interesser og ferdigheter og som gjør at de former sine egne liv. Med andre 

ord aktiviteter som ikke direkte kan betegnes som sunne, og som i følge Lassen & Jespersen 

(2015, s. 91) ikke blir fremhevet på lik linje som fysisk aktivitet ved samfunnets promotering 

av aktiv aldring. 

Jeg stiller meg derfor spørsmål om det går an å ikke være aktiv? Hva er i så fall motsatsen av 

å være aktiv? Engasjement og deltakelse i hverdagslivet er ikke alltid knyttet til det å gjøre, 

som Vik (2015) eksemplifiserer. I følge henne er viktig å ta seg tid til rolige stunder fordi det 

er en naturlig del av det å eldes. Det er heller ikke slik at noen ”enten har god aktiv aldring 

eller en dårlig passiv aldring” (Vik, 2015, s. 103-104). I den sammenheng, blir passiv aldring 

sjelden omtalt som begrep i den litteraturen og bakgrunnsforskningen jeg har lest. Det kan på  

den måten forstås som en uønsket prosess i ulike aldringsmodeller. Lassen & Moreira (2014, 

s. 27) trekker frem at det er en risiko for at aktiv aldring som konsept kan skape en 

utelukkende motsetning mellom aktivitet og passivitet ved å ha fokus rettet mot fysisk 

aktivitet og produktivitet. Funnene i min studie viser at det nettopp ble uttrykt en avstand til 

ideen om at det nødvendigvis foreligger en slik distinksjon. Aktiv og passiv kan derimot 

inngå som hverandres forutsetninger. Utover det, forstår jeg det slik at det var vanskelig for 

noen av deltakerne å se og gi mening til hva aktiv i utgangspunktet omhandler. Som 

intervjuet utviklet seg, oppstod det en viss uenighet mellom dem, men samtidig medførte 
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interaksjonen en utvidelse av begrepsforståelsen. Berger & Luckmann (2000) vil trolig 

beskrive at det på den måten ble skapt en gjensidig påvirkning mellom individene, hvor 

forskjellige standpunkt møtes og nye oppstår.  

Denne dialektikken kan også ses på andre måter slik jeg ser det. Det kan tenkes å være mange 

som har interesse av å ha en kontroll på den aldrende befolkningen. En måte å se dette på er 

at disse aktørene, som kan være politikere, har satt ideen om aktiv aldring i bevegelse for å 

kunne fremme deres interesser og profitere på ulike måter. Det kan være et forsøk på å gi 

mening og kontroll over ”megatrenden” aldring (Timonen, 2016, s. 79), hvor 

politikkutformingen forsøker å ”unmake old age” (Lassen & Moreira, 2014). Disse aktørene 

kan betegnes som ”eksperter”, som i følge Berger & Luckmann (2000) er de som gjør krav på 

å kjenne en endelig betydning av virkeligheten og det mennesker vet og gjør knyttet til noe. I 

henhold til forfatterne, kan det oppleves som irriterende hvis ekspertenes påstand er at de 

kjenner bedre til en betydning av en påstand bedre enn den det gjelder (Berger & Luckmann, 

2000, s. 124-125). Det kan forstås som at ekspertene vet best når det gjelder aktiv aldring enn 

de eldre selv. Slik jeg tolker funnene mine, syns deltakerne det er viktig å spille inn på 

politisk nivå at politikken må være fleksibel og tilpasningsdyktig. Politikken må utformes på 

bakgrunn av hva som er relevant for de eldre. Den eldre har rett til en selvbestemt alderdom, 

og det å være aktiv bør være en mulighet og ikke en plikt. Dette poengteres av Sudmann 

(2017, s. 53), som sier at ”politikken bør inspirere og invitere, ikke instruere”.  

 

Timonen (2016) synliggjør en forvirring både i politikk- og forskningsfeltet, i den forstand at 

det er vanskelig å si konkret hva aktiv aldring handler om. Dette kan på en måte understøttes 

av mine funn, hvor deltakerne beskriver en uvisshet rundt uttrykket aktiv. Det kan muligens 

være fordelaktig å vurdere begrepsbruket, noe som Sudmann i sin forskningsoppsummering 

støtter seg til (Sudmann, 2017). Aktiv aldring kan også, i følge Lassen (2013), forandres 

gjennom valg av aktiviteter og måten de eldre engasjerer seg i aktivitetene på. Samtidig må 

man utforme alternativer til eldre som vil være motsatt av idealene. Selv om WHO (2002) 

bygger på en ressursfokusert forståelse av helse, viser funn i min studie at det ikke kan tas for 

gitt at det faktisk er aktivitet de eldre ønsker eller kan. Som jeg ser det, handler sistnevnte om 

eldre som ikke har ressurser i form av for eksempel helse, omgivelser og sosiale nettverk til å 

gjøre det som er promotert som ideelt.  
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Deltakerne i studien pekte på ulike betingelser som en forutsetning for å være aktive, og på 

den måten å kunne være til nytte og bidra som en ressurs. Det ble pekt på faktorer som 

meningsfulle aktiviteter, sosiale betingelser, fri vilje og helse. Sistnevnte ble fremhevet som 

en forutsetning, og noe man må tilpasse hverdagen etter. Samtidig var ikke helsen til noe 

hindring eller et problem for å være aktiv og delta i ulike aktiviteter. Dette poenget støttes 

opp av Lassen (2014), som sier at meningsfulle aktiviteter heller kan være en måte å kunne 

holde helsemessige utfordringer på avstand.  

 

Andre aspekter ved samspillet mellom individ og samfunn, er at eldrepolitikken fremhever  

eldre som verdifulle bidragsytere i samfunnet. Forestillingen om den gode alderdom inngår i 

og formes av en politisk og økonomisk virkelighet (Bakken, 2014, s. 111). Ved å være aktiv 

vil eldre øke sin livskvalitet (WHO, 2002, s. 12). Dette argumentet kan tolkes som en vinn-

vinn situasjon; at aktiv aldring er til beste både for samfunnet og for de eldre selv. Man kan 

anta at det er det potensialet politikere er opptatt av – for at de eldre blant annet kan stå lenger 

i arbeid og delta i frivillig arbeid. I min studie kom også et et slikt samfunnsøkonomisk 

perspektiv til syne. Det ble snakket om en ideell samfunnsborger, og det ble skapt mening til 

dette ved å snakke om forventningene til at eldre har noe å bidra med; at eldre kan være en 

ressurs ved å skape nytte. Som presentert i resultatdelen, viste det seg at flere av deltakerne 

deltok i frivillig arbeid. Det ble fremlagt både positive og negative sider ved frivillighet slik 

jeg ser det. Dette kommer jeg tilbake til i neste underkapittel, hvor jeg ser nærmere på 

hvordan aktivitet og samspill individ og samfunn former og skaper identitetsprosesser.  

 

5.2 En forhandling om identitet i hverdagslivet? 
 

I resultatene fremkom det samtaler om de eldre sin rolle i samfunnet, noe jeg har forsøkt å 

belyse i forrige diskusjon i form av forventninger til hva som er riktig måte å være eldre på. 

Det sies at vi alle er formet av de forestillinger og bilder vi har av det å bli eldre og å leve 

som gammel (Bakken, 2014, s. 111). Indirekte påvirkes den enkelte ved at samfunnet i stor 

grad bestemmer hva som er av verdi. Innebærer det et press på den eldre til å forme egen 

identitet ut fra samfunnets forventninger om å være? Som intervjuet i den ene fokusgruppen 

utviklet seg, oppstod det et problem ved disse forventningene. Selvfremstillingene til flere av 

deltakerne handlet om at de verken er eller ønsker å bli sett på som en ensartet gruppe. 

Samtalene bar preg av tydelig motstand mot å bli kategorisert som én gruppe med helt like 
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behov og med sterke forventninger til å være aktiv på en bestemt måte. En mulig strategi slik 

jeg tolker det, var deltakernes forsøk på å forhandle seg frem til en identitet ved å si at 

individer er forskjellige. I dette ble det lagt vekt på hva som gir mening i livet for den 

enkelte. Dette er et eksempel på at meningen som ble produsert er avhengig av de kulturelle 

og samfunnsmessige forestillingene. Som jeg ser det, ligger det grunnlag for 

aldersdiskriminering i dette. Det fremkom en erfaring om det ungdommelige som standard, 

som deltakerne uttrykte som et såkalt vellykkehetspress. Timonen (2016, s. 81) beskriver de 

samme sosiokulturelle faktorene av betydning for den eldre som den yngre befolkningen; den 

samfunnsøkonomiske posisjonen i forhold til hvor lenge vi lever, hvor sunne vi er og evnen 

til å bidra i ubetalt kapasitet som eksempelvis frivillig arbeid. Denne kulturelle verdsettingen 

kan disponere for diskriminering av de eldre. Samtidig kan de eldre få forsterket negative 

selvoppfatninger av å være en byrde og en belastning for samfunnet, som denne 

”eldrebølgen” er en beskrivelse av. Det sosiale bildet av de eldre kan på denne måten 

svekkes, og det kan innebære at eldre år tillegges mindre verdi enn andre (Daatland & Solem, 

2011). Fiksering på alder i seg selv kan på den måten legge grunnlag for diskriminering. Selv 

om deltakerne i min studie ikke motsetter seg aldringen i seg selv eller var opptatt av 

kronologisk alder, ble det allikevel erfart som en overgang og endringsprosess å bli eldre. Det 

ble snakket om å akseptere den man er, men også viktigheten av å kunne tilegne seg noe nytt 

og finne nye aktiviteter ble beskrevet. Dette er i tråd med det Lassen & Jespersen (2015) sier 

om at alder ikke skal fastsette interesser eller fysiske og mentale kapasitet, men at man skal 

fortsette eget aktivitetsnivå for å bevare funksjonell kapasitet. Dette kan nyanseres videre ved 

det Mærsk (2017) sier om at identitet bygges rundt det man gjør og hvordan identitet skapes 

gjennom engasjement i aktiviteter.   

 

Overgangen til den ”tredje alder” betegner Laslett som et nytt stadium i livet hvor personlige 

prestasjoner og oppfyllelser er i fokus. Et stadium hvor det er muligheter for utvikling av en 

aldringsidentitet ved å ha noe å strekke seg mot, og hvor aldersdiskriminerende betegnelser 

kan endres (Laslett, 1997). Mine betraktinger er at pensjonisttilværelsen stadig omtales som 

en periode i livet hvor man kan gjøre det en ønsker og drømmer om. Ved å se tilbake på hva 

det ble snakket om i mine intervjuer var det ikke bare slik, men det ble også beskrevet en 

sårbarhet. Pensjonisttilværelsen er en periode i livet hvor tap av roller og endringer i sosiale 

relasjoner erfares, og som må bearbeides på ulike måter. Deltakerne i studien snakket om 

roller og identitet primært knyttet til det de har gjort tidligere i livet, og som de uttrykte ikke 

var mulig å få til nå. Slik jeg forstår det kan dette ses på som en identitetshåndtering; disse 
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rolleendringene som har foregått gjennom hele livet og som gjenspeiler seg som en 

forhandling i deres hverdagsliv. Noen eldre synes ikke å ha kommet like langt i 

tilpasningsprosessen som andre. Forskning knyttet til aktivitetsvitenskapen, viser i den 

sammenheng at det er tydelig at ulike typer aktiviteter bidrar til den enkeltes 

identitetsprosesser, og at det er en gjensidig påvirkning i forholdet mellom aktivitet og 

identitet (Mærsk, 2017, Asaba & Jackson, 2011). Dette kan belyses gjennom mine resultater, 

hvor opplevelsen av å ikke lenger være i stand til å fylle omgivelsenes rolleforventninger 

knyttet til produktivitet fremstår som utfordrende i hverdagen.  

 

Det produktive potensialet som eldre kan inneha i form av blant annet arbeidskraft og 

frivillighet, framsnakkes i samfunnet og i dagens velferdspolitikk (Departementene, 2016, 

EU, 2011). Gjennom aktiv aldring møtes borgere med forventningene til en slik produktivitet. 

Dette gjenspeiles også i min studie gjennom deltakerne sine fortellinger og oppfattelser. I min 

studie ga flere av deltakerne uttrykk for å være både en byrde for samfunnet ved å være ufør, 

samtidig å inneha en følelse av å være ubrukelig på et personlig plan. Noen av strategiene 

deltakerne beskrev, var å kunne ha tilgang til sosiale relasjoner og til en identitetsfølelse 

gjennom deltakelse i ulike sosiale aktiviteter. Det kan forstås å handle om å føle at man har 

noe å bidra med, og at det finnes en mening ved å være bidragsyter og en likeverdig deltaker i 

samfunnet. Viktigheten av å opprettholde en slik rolle og identitet var det flere av deltakerne 

som beskrev i sine fortellinger. Flere engasjerte seg gjennom sitt lokalsamfunn som frivillige, 

men den begrunnelse av det er viktig å holde seg i gang og at behovet for å være nyttig gir 

mening. Det frivillige arbeidet fyller et hull etter det å ha vært yrkesaktiv, og gir en sosial 

verdsatt rolle i en fase i livet som er preget av tap. Det er altså positivt for den enkelte og for 

samfunnet som helhet (Departementene, 2016, Helsedirektoratet, 2016). Samtidig som 

gevinster og gleder ved arbeidet stod i fokus, beskrev deltakerne også en annen side ved det å 

være frivillig. De uttrykte at det er krevende både fordi de må gi mye av seg selv, i tillegg til 

at det er forpliktende. Dette kan medføre lavere deltakelse i den frivillige aktiviteten, og ikke 

minst gi konsekvenser i form at de ikke ønsker å gjøre det. På den måten må samfunnet støtte 

opp om de som ønsker å delta og bidra, og at valget om å utføre aktivitet må komme fra en 

selv.  

 

Deltakerne var ikke i tvil om at det å være aktiv til syvende og sist dreier seg om det som er 

meningsfullt for hver enkelt. Deres hverdagsliv bestod av mange ulike aktivitetsformer, og de  
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viste at det var sammenheng mellom hvilke aktiviteter de deltok i og hva de opplevde som 

meningsfullt. På den måten fikk de mulighet til å definere seg selv ut fra hva de gjør, noe jeg 

mener er vesentlig i forestillingen den enkelte har om seg selv. Man gjør valg på hvilke 

aktiviteter man vil gjøre og ikke vil gjøre, noe som stadig blir en forhandling som igjen 

uttrykker en identitetsprosess som er pågående hele livet (Christiansen, 1999). Identitet er 

derfor noe vi skaper oss selv. Og vi har i større grad et samfunn som gir mulighet for å velge 

ulike livsformer, til tross for normer og idealer. Ansvaret plasseres med andre ord over på den 

eldre selv. Ved å se tilbake på funnene i studien, ble det snakket om den enkeltes endrings- 

og tilpasningsprosess, som jeg også har nevnt tidligere i dette kapittelet. Slik jeg ser det kan 

denne prosessen knyttes opp til en form for ansvarliggjøring i eget liv. Det viser en form for 

anerkjennelse av at de har et ansvar for seg selv. For hvem er det egentlig viktig at eldre er 

aktive og deltakende?  

 

Slik jeg ser det indikeres det at politikken må bidra til å trekke grenser for hva borgerne selv 

kan ta ansvar for (Sudman, 2017, s. 5), uten av de eldre opplever at ansvaret blir lagt over på 

deres skuldre. Politikkens oppgave er å skape gode rammebetingelser og inspirerende 

muligheter sett i lys av en svært individuell aldringsprosess. Myndighetene må imøtekomme 

behov hos hver enkelt, og resultatene indikerer at myndighetene må vite hva den eldre liker. 

Det handler om den man har vært tidligere og å kunne ha frihet til å velge hva man vil, for på 

den måten å ta med seg den man har vært inn i alderdommen (Helsedirektoratet, 2016, Vik, 

2015). I dette mener jeg at identitet kan skildre det å ha en forestilling om seg selv, og at man 

har et bevisst forhold til denne forestillingen. På den annen side inngår det visse faktorer i 

dette. Våre valg er skapt av preferanser. Preferanser som i dette tilfellet styres av samfunnets 

politikkutforming, hvor den eldre tilpasser seg til normene og idealene om å være aktiv. En 

forklaring på dette, ved bruk av en sosial konstruktivistisk tilnærming, er at det i denne 

dialektikken skjer en internalisering. Den eldre gjør samfunnets normer og idealer om aktiv 

aldring til sine egne, og de godtar den som en virkelighet (Berger & Luckmann, 2000). Dette 

gjenspeiles i det deltakerne har sagt om fysisk aktivitet. I sin forskning om forståelsen av 

forholdet mellom aktivitet, identitet og kontekstens betydning, belyser Asaba & Jackson 

(2011) nettopp dette med internalisering. Politikkutforming muliggjør eller hindrer den eldre 

i å føle seg som en del av en større helhet, hvor de kan forsøke å prøve alternative identiteter 

når livsendringer oppstår. Den enkelte former ideer og mening om seg selv i perspektivet fra 

andre, herav samfunnet. Underliggende ser de seg selv som sett av andre, og hvordan andre 

ser dem gjennom engasjement i aktiviteter. Identitet konstrueres fra hvordan det har blitt gjort 
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tidligere i livet, og den enkelte kan over tid enten internalisere noe eller avvise noe annet. 

Påstanden fra forfatterne er at forhandling av identiteter gjennom daglige aktiviteter er 

relevant og et viktig element i det å være menneske både på et individuelt og sosialt nivå 

(Asaba & Jackson, 2011). Annen forskning støtter også oppunder tanken om samfunnets 

betydning og innflytelse av identitetsdannelse ved forming av hva slags aktiviteter som er 

akseptert. Den betydningen av aktiviteter som er sosialt verdsatt og som den eldre er i stand å 

delta i, blir som Phelan & Kinsella (2009) sier, en refleksjon av moralske forpliktelser til et 

samfunn som understreker det kollektive ansvaret for fremtidige identiteter som potensielt 

blir skapt, formet og produsert.  

 

I dette kapittelet har jeg med bakgrunn i resultatene fra min studie drøftet problemstillingen i 

min oppgave. I den forbindelse har jeg sett på forhold som skaper muligheter og rett til 

aktivitet. Jeg har også sett på hvordan identitetsprosesser skapes i hverdagslivet, samt 

motsetningen mellom den identitet som kan betegnes å være et valg for den eldre og den 

identitet som er samfunnsskapt. Det sier noe om hvordan hvordan sosiokulturelle faktorer 

virker inn på hvordan den eldre velger og engasjerer seg i aktivitet.  
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6  Avslutning 
 

Problemstillingen for denne masteroppgaven har vært følgende:  

 

Hvilke forestillinger har unge eldre om hva aktiv aldring innebærer og hvordan former de 

aktiv aldring inn i sine hverdagsliv? 

 

Problemstillingen har vært formulert som et åpent spørsmål og kan vanskelig besvares på en 

opplagt og entydig måte. I dette kapittelet vil jeg derfor avslutte min masteroppgave med en 

oppsummering av de viktigste funnene. Deretter vurderer jeg forskningens kvalitet, før jeg 

peker på mulige veier videre.  

 

6.1 Oppsummering 
 

Oppgavens overordnede ambisjon har vært å utvikle kunnskap om aktiv aldring gjennom 

fokusgruppeintervjuer med unge eldre. I min studie har det nærmere bestemt vært unge eldres 

forestillinger og handlinger, og ikke de politiske idealene om aktiv aldring, som har stått i 

fokus og blitt vurdert. Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å forstå de eldre ved å være 

nysgjerrig på hva de snakker om og hvordan de samvirker med hverandre med bakgrunn i 

konteksten som omgir dem. Hvordan aktiv aldring har blitt snakket om blant deltakerne, kan 

relateres til den sosiokulturelle forståelse og ulike verdisyn som eksisterer i samfunnet vårt. 

 

Min studie viser særlig tre ting. For det første belyses en motstand til å bli sett på som en 

ensartet gruppe. Samfunnsskapte holdninger kan medføre et press på den eldre om å leve på 

en bestemt måte, og samfunnsmessige endringer gir nye forventninger til den gode alderdom. 

Ulike aktører, som kan være politikere, kan oppleves å utøve makt over de eldres 

forestillinger ved å tilskrive de eldre handlinger og egenskaper de nødvendigvis ikke kjenner 

seg igjen i. Disse holdningene oppleves som moraliserende og urettferdig blant de eldre i min 

studie. Dette kan skape hindringer for de eldres muligheter og rett til deltakelse i aktiviteter 

som er meningsfulle for dem. Samtidig viser de eldre at de handler ut fra ideer som er 

passende å gjøre, slik som fysisk aktivitet og trening. På en annen side forhandler og motstår 

de idealene ved velge aktiviteter som er viktige for dem selv ut fra egne ønsker og behov. 
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Dette viser at de eldre skaper mening ut fra egne erfaringer og den hverdagsvirkeligheten de 

er en del av. 

 

For det andre belyser funnene at identitet og sosial rolle skapes, utøves og knyttes opp mot de 

ulike aktivitetene eldre gjør i sitt hverdagsliv. Aktivitetene de eldre gjør holder dem aktive, 

engasjerte og skaper sosial relasjon og identitet. Det å ha en sosial rolle og oppleve å være til 

nytte fremkom som mest betydningsfullt for dem, og at aktivitet og deltakelse handler om en 

mulighet til å ha kontroll og være en selvstendig aktør i eget liv. De eldre beskriver at det 

ligger en endringsprosess i det å bli eldre. Ulike betingelser som fri vilje og helse 

fremkommer som en forutsetning, men ikke en hindring i å leve det livet de ønsker. De 

opprettholder sitt hverdagsliv, utvikler det og viderefører det ved å håndtere disse 

hverdagslige betingelsene.  

 

For det tredje fremkommer en distinksjon mellom aktiv og passiv som motsetningsfylt og til 

dels lite dekkende for hva de eldre anser som aktiv, slik som lesing, håndarbeid og bruk av  

internett. De eldre beskriver og forklarer begrepet aktiv ulikt, samtidig som de forhandler  

dette i interaksjon med hverandre. I interaksjonen fremkommer det ny kunnskap om 

begrepene aktiv og passiv, hvor de ses på som hverandres forutsetninger. Gjennom sine 

hverdagspraksiser viser de eldre på den måten å sette preg på sine omgivelser og bidrar til å 

forme samfunnet de er en del av.  

 

Til sammen viser funnene at samfunnet påvirker aktivitetsvalg og influerer på hvordan aktiv 

aldring oppfattes og gjøres blant eldre i hverdagslivet. Samtidig utfordrer de eldre politiske, 

sosiale og moralske konstruksjoner av aktiv aldring. Jeg mener funnene gir viktig kunnskap 

om hvordan de eldre selv tar stilling til politiske føringer om idealet aktiv aldring, og hvordan 

muligheten for meningsfulle aktiviteter bygges og formes inn deres hverdagsliv.  
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6.2 Forskningens kvalitet 
 

Innen kvalitativ forskning er det ulike syn på hvilke begrep som best fungerer som kriterier 

på forskningens kvalitet (Tjora, 2017,s. 231, Thagaard, 2013, Kvale & Brinkmann, 2015). I 

denne studien har jeg valgt å ta utgangspunkt i begrepene pålitelighet (reliabilitet), gyldighet 

(validitet) og overførbarhet (generaliserbarhet), og vil drøfte disse i tråd med Thagaard 

(2013) sine definisjoner av dem. Kvalitetsindikatorer som refleksivitet, transparens og andre 

metoderefleksjoner har jeg sagt noe om i metodekapittelet. Transparens vil riktignok 

overlappe noe med det jeg tar opp innenfor krav til pålitelighet, og dette kommer jeg tilbake 

til.  

 

6.2.1 Pålitelighet 
Pålitelighet viser til troverdighet ved forskningen, og omtales også som reliabilitet 

(Thagaard, 2013, s. 23, Kvale & Brinkmann, 2015, s. 250). Dette kravet handler om 

sammenheng gjennom hele forskningsprosessen (Tjora, s. 231), noe jeg har forsøkt å ivareta i 

løpet av forskningsprosessen ved å redegjøre for mine fremgangsmåter knyttet til deltakere, 

konteksten, metoder og avgjørelser. I tillegg er det vedlagt relevant dokumentasjon i 

vedleggsdelen. Ved for eksempel å legge ved intervjuguiden og forklare både utforming og 

endring av denne, har jeg vært åpen om hvordan datainnsamlingen har foregått. I tillegg har 

jeg beskrevet analyseprosessen gjennomgående. På den måten synliggjøres flest mulig 

dimensjoner ved arbeidet med studien, og forskningen blir mer transparent (Tjora, 2017, s. 

232).  

I intervjusituasjonene ble det som nevnt benyttet diktafon, og i bearbeidelsen gjorde jeg så 

presise transkripsjoner som mulig for å hindre feilsitering. For å få leseren tettere på empirien 

og få deltakernes ”stemmer” tydeligere frem, har jeg benyttet sitater og gjenfortellinger i 

datamaterialet. Resultatene har blitt forsøkt presentert så nært opp til det deltakerne sa som 

mulig, noe som jeg også mener styrker påliteligheten og bidrar til økt transparens. Underveis  

har enkelte deltakere blitt sitert mer enn andre, og det har vært en overvekt av sitater fra det 

ene fokusgruppeintervjuet. Dette er uunngåelig og kan tilskrives både deltakernes aktivitet og 

meddelsomhet, samt temaene de selv tok opp. Personlighet, personkjemi og 

forhåndskunnskap om temaene som ble tatt opp kan også ha spilt en rolle i dette. Og som 
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Tjora (2017) sier, så er denne formen for intersubjektivitet ikke et svakhetstrekk men et 

iboende trekk i kvalitativ forskning.  

Forskerens forkunnskap og posisjon er viktig for pålitelighet. Som forsker har jeg forsøkt å 

ikke være direkte involvert i samtalene som foregikk. Samtidig forsøkte jeg å styre samtalene 

ved holde fast på problemstillingen slik at samtalene ble fokuserte for å få rikest mulig data. 

Jeg tenker videre at i kvalitativ forskning vil man som forsker alltid tolke til en viss grad, og  

jeg kan ikke se bort fra at mitt blikk har filtrert bort momenter som en annen ville ha vektlagt, 

men jeg har forsøkt å åpne meg for ulike innfallsvinkler. I følge Tjora (2017, s. 238) er det 

”både vanskelig og ofte unødvendig” å vurdere hvorvidt funnene vil være de samme med 

andre forskere og andre deltakere. Ulike settinger gir ulike svar, og møter mellom mennesker 

kan vanskelig gjenskapes til å bli identiske. Det som kan være en styrke, er at jeg gjennom 

hele prosessen har hatt et samarbeid med veileder, samt fått mulighet til diskusjon og 

bekreftelse sammen annen masterstudent.  

 

6.2.2 Gyldighet  
Gyldighet (validitet) knyttes til hvilke tolkninger en forsker har kommet frem til og hvorvidt 

metoden undersøker det den er ment å undersøke (Thagaard, 2013, s. 194). Gyldighet kan 

styrkes ved åpenhet rundt forskningsmetoder og rundt hvordan man forholder seg til etablert 

kunnskap om og forskning på temaet (Tjora, 2017, s. 232-234). Dette kan være en 

utfordrende oppgave, men jeg har forsøkt å synliggjøre hvilke valg jeg har tatt og hvorfor jeg 

har valgt å gjøre som jeg har gjort.  

 

Allerede ved utarbeidelse av tema for prosjektet, ble det antatt hvilket forskningsdesign som 

var mest hensiktsmessig. En svakhet ved rekruttering til fokusgruppeintervju, vil være en 

ekskludering av personer som ikke er komfortable med å snakke i grupper. Sammensetningen 

av gruppene vil også påvirke kvaliteten på diskusjonen og datamaterialet som helhet, fordi 

samspillet mellom deltakerne er en viktig faktor. Jeg opplevde i mine intervjuer at deltakerne 

var komfortable med hverandre og at de diskuterte åpent. Det som kan ha påvirket 

gyldigheten at deltakerne ble rekruttert via kontaktpersoner, samt via arenaer som i 

utgangspunktet innebærer en viss form for aktivitetsnivå blant potensielle deltakere. Kritisk 

sett kunne det være fordelaktig å nå ut til unge eldre som ikke anså seg selv som aktive, slik 

deltakerne i min studie beskrev seg selv. Styrken ved rekrutteringen var at deltakerne var i 

målgruppen, også der fenomenet aktiv aldring utspiller seg. Noe annet som også sikrer 
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troverdigheten, er at det ble anvendt samme personer som forsker og assistent, samt at stedet 

for gjennomføring anses som nøytralt.  

Et gyldig forskningsdesign produserer noe som er fordelaktig og som minimaliserer skadelige 

konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2015). Under intervjuene forsøkte jeg å stille spørsmål 

som ”kan du utdype dette mer?” eller ”forstår jeg deg rett når...?”. Ved å stille slike spørsmål 

kan tolkninger av hva som ble sagt sendes tilbake til deltakerne og troverdigheten sikres. 

Dette var også noe deltakerne selv bidro med i interaksjonen med hverandre. Spesielt var 

dette tydelig i konstruksjonen av motstridende meninger knyttet opp til distinksjonen 

aktiv/passiv og hvordan dette ble forhandlet under intervjuet.  

Gyldigheten kan styrkes ved kritisk å gå gjennom analyseprosessen og grunnlag for egne 

tolkninger (Malterud, 2012). Det er både fordeler og ulemper med å anvende en tematisk 

analyse. Utsnitt fra ulike deltakere løsrives ut fra sin opprinnelige sammenheng og delt opp i 

temaer, noe som kan føre til at deltakerne ikke kjenner igjen den konstruerte teksten. I tillegg 

kan fortolkning i et sosial konstruktivistisk perspektiv og med bakgrunn i et teoretisk 

rammeverk gjøre det lite gjenkjennbart for deltakerne. Dette kan, som Thaagard (2010) 

beskriver, oppleves som et tillitsbrudd. Styrken kan være at jeg gjennom å underbygge 

teksten med sitater i resultatdelen har forsøkt å sikre gyldighet mellom det transkriberte 

datamaterialet og resultatene. Det at jeg har gjennomført en mest mulig nøyaktig 

transkripsjon bidrar også til å styrke gyldigheten av analysematerialet mitt. Til tross for at, 

som Kvale & Brinkmann (2015) sier, så vil alltid noen meninger gå tapt gjennom 

transkripsjon. En annen styrke er at jeg har forsøkt å komme frem til temaer som i størst 

mulig grad gjenspeiler problemstillingen, og på den måten sikre at fortolkingene jeg har gjort 

er logiske. Tolkninger gjort fra ulike studier kan bekrefte hverandre (Thagaard, 2013, s. 194), 

noe jeg har forsøkt å vise gjennom drøfting av funn opp mot eksisterende forskning og 

kontekstuell teori. Jeg har stilt meg spørsmål og gjort refleksjoner ut fra mine funn.  

 

6.2.3 Overførbarhet 
I det foregående har jeg vurdert pålitelighet og gyldighet. Jeg har stilt meg spørsmål om min 

studie kan ha relevans i andre sammenhenger som er utenfor rammen av mitt prosjekt. 

Generalisering knyttes til at forståelsen av det som er utviklet kan ha relevans utover det som 

er undersøkt (Thagaard, 2013, s. 194, Kvale & Brinkmann, 2015, s. 265).  
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I hvilken grad har min studie mening utover seg selv? Temaets aktualitet har jeg fått bekreftet 

på flere måter. Da jeg startet arbeidet med min studie gjennomgikk jeg et stort antall artikler. 

Det var mange funn på temaet, men ingen med tilsvarende problemstilling og fokus i en 

norsk kontekst.  

Fortolkning og refleksjon har jeg valgt å løfte opp på et allment nivå der jeg beskriver en 

gjensidig påvirkning mellom individ og samfunn knyttet til aktivitet. Jeg vil anta at 

resultatene og refleksjonene er av generell art, og vil kunne overføres til andre eldre uansett 

alder. Jeg tenker det er nærliggende å tro at andre eldre har lignende erfaringer, og at min 

studie derfor er gjenkjennbar og kan bidra til sannheter som er allmenngyldige. Studien kan 

også være et bidrag for å utvide forståelsen av aktiv aldring, og jeg håper at det for leser kan 

vekke en gjenklang til de som har kjennskap til aktiv aldring.  

 

6.3 Mulige veier videre 
 

Underveis i arbeidet med oppgaven oppdaget jeg at WHO (2018) har erstattet sitt politiske 

rammeverk om aktiv aldring som ble utviklet i 2002. I perioden 2015-2030 er fokus på 

arbeidet deres endret seg til å handle om healthy ageing, eller sunn aldring på norsk. Som 

aktiv aldring, handler det om at eldre kan forbli en ressurs i samfunnet. Visjonen er at alle 

mennesker bør ha muligheten til å leve et langt og sunt liv, og alle kan oppleve sunn aldring 

ved å være og gjøre det de verdsetter gjennom livet. I en norsk kontekst handler det om å 

skape et aldersvennlig samfunn, hvor sunn aldring blir fremhevet (Departementene, 2016). 

En politikkorientert tilnærming har ikke blitt vektlagt i min studie, men det kunne vært 

interessant å innhente kunnskap om sunn aldring som fenomen.    

 

Det står skrevet i regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn at ”alle trender vil virke 

sammen med aldringen av befolkningen og endre eldres muligheter for å være aktive” 

(Departementene, 2016, s. 9). For meg handler dette om at eldre blir utsatt for ytre 

påvirkninger og impulser som forteller hvordan man burde være. Den enkelte blir presset inn 

i forventninger fra samfunnet. Aktiv aldring får derfor en verdi fordi vi tilskriver det en verdi. 

Som Nortvedt & Grimen (2004) snakker om, så kan ikke et fenomen redegjøres for uten at 

samfunnet snakker eller tenker om det. Aktiv aldring vil variere historisk og kulturelt både 

for samfunnet, enkeltindividet og i hverdagslivet. Det kan tenkes å være mange veier til aktiv 
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aldring, og det kan være flere muligheter til å diskutere mitt arbeid videre. Kanskje det 

mangler en enighet rundt hva begrepet innebærer? Blir det lagt for mye vekt på aktiv aldring? 

Hvorfor skal et individ følge normative idealer om hva det gode liv er? Som Laliberte 

Rudman (2012, s. 111) påpeker og stiller seg spørsmål til; hvem har sosial myndighet til å 

underbygge hvordan ideelle og ikke-ideelle aktiviteter blir formet? Et forslag videre kan være 

å diskutere og kritisk analysere politikkutforming og en dekonstruksjon om hva som tas for 

gitt om hvilke aktiviteter eldre borgere skal og kan engasjere seg, for å skape en mulighet for 

endring.  

 

Gjennom litteratursøk jeg har gjort, har det vist seg at det har vært stor interesse for aktiv 

aldring innen forsknings- og litteraturfeltet. Jeg opplever aktiv aldring som et engasjerende 

og omfattende tema. I min studie har jeg belyst temaet fra de eldres ståsted, som for meg er 

den mest relevante tilnærmingen for å sette de eldres muligheter, ønsker og behov på 

agendaen. På den måten gir oppgaven et kunnskapsbidrag til aktiv aldring sett fra de eldres 

ståsted i en norsk kontekst.  
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personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev/samtykke 

 

Det$medisinske$fakultet$
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for helsefag 
Postadr.: Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo 
Besøksadr.: Forskningsveien 3a, Harald 
Schjelderups hus, inngang 2 
 

Telefon: 22 84 53 78 
Telefaks: 22 84 53 83 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 

!

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 
om aktiv aldring ved Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo. Prosjektet utføres 
av undertegnede, ergoterapeut og masterstudent Monika Lunde. Veileder for 
prosjektet er førsteamanuensis Kari Nyheim Solbrække ved Avdeling for helsefag, 
Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.  

Hensikt  

Hensikt med prosjektet er å utvikle kunnskap om aktiv aldring gjennom intervjuer med 
personer i alderen 60 – 74 år om deres erfaringer av og meninger om aktiv aldring. Dette kan 
være med på å utvikle mer kunnskap som kan  bidra til utforming av relevante og 
fremtidsrettede tjenester og tilbud for denne gruppen.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Dersom du samtykker til å delta i denne studien vil du bli kontaktet av meg for å 
avtale tid og sted for et fokusgruppeintervju. Det er ønskelig å ha 12 - 16 deltakere 
fordelt på to grupper. Dette innebærer at du vil intervjues sammen med andre 
personer i en gruppe. Du vil bare delta i én gruppe og intervjues én gang. 
Spørsmålene vil dreie seg om aktiviteter i din egen hverdag og dine tanker om 
uttrykket aktiv aldring.  

Under intervjuet vil du som deltaker få innsikt i de andre deltakernes erfaringer og 
synspunkter. Dette bør du tenke over, både når det gjelder hva du selv vil dele i 
gruppen og det som blir sagt under intervjuet. Det oppfordres til at du ikke bringer 
det du har hørt videre til andre som ikke er en del av prosjektet.  

Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater under intervjuet. Jeg kommer også til å ha 
med meg en medhjelper som bistår underveis. Intervjuet vil vare mellom halvannen 
til to timer. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å 
oppgi noen grunn. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 
på siste side. Dersom du i etterkant av intervjuet helst ser at informasjon du har gitt 
under samtalen ikke skal inngå i studien, har du rett til å kreve deler av eller hele 
samtalen slettet. 
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Hva skjer med informasjonen om deg? 

Alle opplysninger og innsamlet datamateriale vil anonymiseres og behandles konfidensielt. 
Rutiner for sikker datalagring vil følges, og det er bare jeg som vil ha tilgang til 
datamaterialet. Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2018, og all datamateriell vil 
da bli fjernet og/eller makulert. Ingen enkeltpersoner vil være gjenkjennbare i 
masteroppgaven eller publikasjoner.  

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

Jeg håper du finner prosjektet interessant og har lyst til å delta. Dersom du har 
spørsmål om studien, kan du ta kontakt med meg på telefon 45209835 eller e-post  
monika.lunde@gmail.com. Veileder Kari Nyheim Solbrække kan kontaktes gjennom 
k.n.solbrakke@medisin.uio.no eller på telefon 22845373.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Monika Lunde  
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___________________________________________________________________ 

Samtykke til deltakelse i prosjektet 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien og er villig til å delta. 

 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

        

                                                                                                          

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet. 

 

 

Sted og dato Signatur 

 

 

 

 Rolle i prosjektet 

 

 

 



	  
66	  

Vedlegg 3: Intervjuguide 

 
 

INTERVJUGUIDE 

Fokusgruppeintervju av unge eldre 

Rammesetting - Informasjon til deltakerne (tema, hensikt, tidsramme, lydopptak, roller 

moderator/medhjelper, konfidensialitet/taushetsplikt, oppmuntre til å være 

deltakende og aktiv o.l.) 

- Deltakerne introduserer seg selv (få frem deltakernes alder, livsfase: 

pensjonist/yrkesaktiv, sivilstand)   

 

Fokusering 

(stikkord som 

ønskes belyst i 

parentes) 

DEL 1 

1.! Kan dere fortelle litt om deres egen hverdag? Ta gjerne utgangspunkt i 

hva dere har gjort i løpet av den siste uken, eller en ”typisk” uke for dere.  

2.! Hvilke aktiviteter liker dere å drive med, og hva er det ved disse 

aktivitetene som gjør dem meningsfulle?  

3.! Hva legger dere i det å være aktiv? 

4.! Hva er det som eventuelt forhindrer dere i å drive med det dere liker aller 

best? (få frem hvilke faktorer som spiller inn og en tydeliggjøring av 

eventuelle barrierer) 

5.! Hva kan gjøres med det? (dere selv, folk rundt dere, politikere, 

kommunen, miljø/omgivelser)  

6.! Hvilken rolle tenker dere at helsetjenestene og aktivitetstilbudene som 

finnes i kommunen spiller for aktivitetene dere driver med?  

7.! Uavhengig av om dere benytter/ikke benytter dere av eksisterende 

tjenester og tilbud, når vil det være aktuelt å benytte dere av tilbud/andre 

tilbud og er det noe dere savner? 

 

OVERGANG 

Vi har nå snakket om hva dere driver med, hvilken betydning disse aktivitetene 

har og hvilke barrierer dere eventuelt opplever. Jeg ønsker videre å snakke mer 

om selve uttrykket aktiv aldring og få frem deres tanker/refleksjoner rundt det. 
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DEL 2 

Aktiv aldring er et uttrykk som fremkommer i nasjonale føringer, politiske 

sammenhenger og gjerne når myndighetspersoner snakker om folkehelse. Aktiv 

aldring fremmes ofte som et ideal for hvordan man skal eldes.  

 

8.! Hva tenker dere myndighetene legger i uttrykket aktiv aldring? Hvilken 

ideel samfunnsborger har de i tankene da? 

9.! Hva legger dere selv i uttrykket? Hva tenker dere på? Gir det mening slik 

livet oppleves for dere og i så fall på hvilken måte? (betydning i 

hverdagslivet, betydning for opplevelse av god helse, opplevelse av 

livskvalitet) 

10.!Hva tror dere er viktig for å stimulere eldre til å leve et aktivt liv?  

11.!Hvis dere skulle bestemme over hva denne kommunen skulle gjøre for å 

fremme aktiv aldring, hva ville vært de to viktigste tiltakene?  

 

Tilbakeblikk Er det andre momenter enn de vi har snakket om til nå som dere ønsker å 

fremheve? 

 

Oppsummering/avslutning 


