
MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 
 
 

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs: Psykosocial inriktning 
 
 
HANDLEDARE: Klas Borell 
 
 
SAMMANFATTNING: 
Studiens syfte är att få en inblick i hur det kan vara att leva som ensamstående 
pensionerad äldre man på landsbygden i Jämtlands län. Alla fyra männen i 
denna studie har varit gift men är nu skild eller änkling. Två av dem är yngre-
äldre (ca. 65 år) och de andra äldre-äldre (ca. 80 år). Aspekter som socialt 
nätverk och ensamhet lyfts fram utifrån att dessa män är pensionerade och 
ensamstående. Tidigare forskning om äldre och deras sociala nätverk, ensamhet 
och skillnader mellan yngre-äldre och äldre-äldre har använts som bakgrund till 
denna studie. Kvalitativ metod med halvstrukturerade frågor har använts och 
sedan även nätverkskartor för att förtydliga respondenternas relationer till andra. 
Resultat visar på att socialt nätverk kan se ut på olika sätt. Individens hälsa, 
ålder och avstånd till andra, främst signifikanta, utgör deras möjligheter till att 
underhålla det sociala nätverket och utformningen av vardagslivet. 
 
 
 
NYCKELORD: SOCIALT NÄTVERK, VARDAGSLIV, ENSAMHET 
 
TITEL: PENSIONERADE ÄLDRE MÄNS LIVSSITUATION PÅ 
LANDSBYGDEN: En studie om fyra pensionerade mäns syn på sitt liv i 
Jämtlands län 
 
FÖRFATTARE: ELISABETH MAGNUSSON 
 
DATUM: JUNI 2008 
 
 
 

 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 

 

 
Jag vill rikta min tacksamhet till de fyra män som har släppt in mig i sina hem och som låtit 

mig intervjua dem. Utan deras öppenhet hade det inte blivit en bra uppsats. Vidare vill jag 

tacka min handledare, Klas Borell för den värdefulla och konkreta handledning jag fått av 

honom. Sist men inte minst vill jag tacka min familj och vänner som har stöttat mig under 

denna tid. Deras uppmuntran har hjälpt mig att orka med det arbete och prövningar som en 

uppsats innebär. 

 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE/ PROBLEMFORMULERING ............................................................................ 2 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA PERSPEKTIV ......................................... 3 

2.1 SOCIALT NÄTVERK ..................................................................................................... 3 
2.2 ENSAMHET BLAND ÄLDRE ....................................................................................... 5 
2.3 SKILLNAD MELLAN MÄN OCH KVINNOR ............................................................. 6 
2.4 SKILLNADER MELLAN DE YNGRE-ÄLDRE OCH ÄLDRE-ÄLDRE ..................... 8 

3. METOD OCH MATERIAL ................................................................................................. 10 

3.1 SÖKNING I DATABASER ........................................................................................... 10 
3.2 URVAL .......................................................................................................................... 11 
3.3 DATAINSAMLINGSTEKNIK ..................................................................................... 12 
3.4 DATATRANSKRIBERING .......................................................................................... 12 
3.5 DATAANALYS ............................................................................................................. 13 
3.6 METODPROBLEM ....................................................................................................... 13 
3.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ....................................................................................... 14 

4. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................... 15 

4.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA ..................................................... 15 
4.2 NÄTVERKSUPPBYGGNAD ....................................................................................... 16 
4.3 VARDAGSLIV FÖRE OCH EFTER PENSIONERING .............................................. 17 
4.4 FAMILJ/SLÄKT I NÄTVERKET ................................................................................. 18 
4.5 ÖVRIGA RELATIONER I NÄTVERKET ................................................................... 19 
4.6 ENSAMHET .................................................................................................................. 21 
4.7 SAMMANFATTNING OCH ANALYS ....................................................................... 23 

4.7.1 VARDAGSLIV ....................................................................................................... 23 
4.7.2 ENSAMHET ........................................................................................................... 25 
4.7.3 SOCIALT NÄTVERK ............................................................................................ 26 
4.7.4 NÄTVERKSKARTORNA ..................................................................................... 27 
4.7.5 KVALITET OCH KVANTITET I DE SOCIALA NÄTVERKEN ........................ 28 
4.7.6 SKILLNAD MELLAN DE YNGRE-ÄLDRE OCH DE ÄLDRE-ÄLDRE ........... 29 

5. DISKUSSION ...................................................................................................................... 31 

KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................... 34 

LITTERATUR ..................................................................................................................... 34 
AVHANDLINGAR ............................................................................................................. 35 
INTERNET: ......................................................................................................................... 36 

 

BILAGOR 
   Bilaga 1 Intervjumall 
    Bilaga 2 Nätverkskarta  
 Bilaga 3 Nätverkskarta 
 Bilaga 4 Nätverkskarta 
 Bilaga 5 Nätverkskarta 

 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Våra sociala nätverk påverkar oss känslomässigt, rollmässigt och utbytesmässigt men också i 

vilken utsträckning vi är socialt integrerade. Det finns människor i Sverige som lever socialt 

isolerade och anser sig sakna livsmening och det är främst de äldre som drabbas av denna 

form av utanförskap (Tornstam, 2005). Ensamboende är också vanligare bland äldre. Enligt 

Statistiska Centralbyrån (2006) var det år 2003, 29,8 procent av dem mellan 65-74 och 49,9 

procent bland de mellan 74-84 år som bodde i ensamhushåll.  

 

Under senare år har gerontologiska forskare starkt fokuserat på äldre kvinnors livssituation 

vilket har gjort att äldre män och deras livssituation har blivit understuderat (Arber, Davidson 

& Ginn, 2003). Det är därför av intresse att belysa äldre mäns upplevelser och deras 

vardagsliv som pensionärer, hur livet är på äldre dagar. Trivs de äldre männen med att bo i 

ensamhushåll? 

 

Den vanligaste orsaken till att de äldre lever i ensamhushåll är att deras make/maka/ sambo 

har gått bort men i ökad utsträckning är även skilsmässor en orsak till ensamboende. Äldre 

mäns livskvalitet handlar om boendesituationen och avstånd till eventuella familjemedlemmar 

och vänner. Urbaniseringen spelar en stor roll i detta sammanhang. Den har lett till att avstånd 

till hemort och de vänner, släktingar som finns där skapats. Pensioneringen i sig har även gjort 

sitt när det handlar om förändrade relationer och nya roller (Tornstam, 2005).  

 

Efter pensionering får familjemedlemmar en mer framträdande roll i interaktionen med andra 

människor. Det är lättare för dem som har en livspartner eller goda kontakter med 

familjemedlemmar att undvika känna sig ensam. De ensamboende äldre männens möjligheter 

till en bra vardag beror på hur det har underhållit sitt sociala nätverk under den tid de var 

yrkesmassigt aktiva. Vidare spelar givetvis aspekter som god hälsa in. 
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Hur vi uppfattar vår omgivning och livet vi lever beror på våra tidigare erfarenheter och 

vanor. Är vi vana att ha en respektive omkring oss kan det bli svårare att anpassa sig till en 

tillvaro som ensamboende än det är för en som alltid bott ensam. Ensamhet hanteras bra av 

vissa människor, eller till och med välkomnas, men hanteras sämre av andra.  

 

1.2 Syfte/ problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att försöka få en insikt i hur vardagslivet kan te sig på landsbygden 

för äldre, pensionerade män, ensamstående efter skilsmässa eller bortgång av respektive. 

Detta för att som tidigare nämnts att äldre män kommit att bli understuderade de senaste åren.  

 

Uppsatsen avser att illustrera hur det är att vara ensamstående, äldre man genom att ta hänsyn 

till betydelsen av ålder. Detta görs genom att 2 yngre-äldre mäns erfarenheter (ca.65 år) 

jämförs med 2 äldre-äldre mäns erfarenheter (ca.75 år).  

 

Viktiga frågor: Hur ser det sociala nätverket ut? Upplever de ensamhet? Hur påverkar deras 

ekonomiska situation och hälsa deras vardag och interaktion med andra?  
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2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 
 
Själva relevansen för att använda sig av teori är för att kunna förstå empiriska förhållanden 

och se sammanhang dem emellan. Avsikten med denna översikt av tidigare forskning och de 

teorier som används är att i första hand redovisa dessa begränsade forskningsinsatser. 

Områden som kommer att beröras är socialt nätverk, ensamhet bland äldre, skillnad mellan 

män och kvinnor samt åldersskillnader.  

 

2.1 Socialt nätverk 

 

Ett socialt nätverk består av individer och deras ömsesidiga relationer och roller. Det handlar 

om dem vi umgås med och håller kontakt med samt har någon form av emotionellt band till. 

Det sociala beteendet vi har influerar och påverkas av dessa personer. Det som vidare bidrar 

till uppbyggnaden är kvaliteten i relationerna och kvantiteten av dem. Nätverket behöver inte 

vara begränsat till ett visst geografiskt område, vi kan ha en nära relation till någon som bor 

långt borta och en dålig relation till en som bor geografiskt sett nära oss (Allan, Morgan och 

Phillipson, 2004). 

 

Vi beter oss utifrån vem vi interagerar med. Familj, släktingar, vänner och kollegor innebär 

olika slags roller vilket påverkar vår glädje och fysiska/psykiskt hälsa på olika sätt. Vi får 

socialt stöd utifrån vem vi interagerar med samtidigt som det uppstår olika stressrelaterade 

situationer beroende på vår roll (Argyle, 1992). Vissa relationer är främst biologiskt orsakade 

och andra kulturellt. En roll kan till exempel vara den till en respektive som innebär kärlek, 

delande på tillgångar och kanske barnuppfostran (ibid.). Det sociala stöd vi får av andra 

människor har betydelse för hur vi uppfattar oss själva, känner oss hemma och vilken sorts 

hjälp vi har tillhanda. Vi känner oss älskade och beundrade utifrån relationer till dem men har 

vi inte allt detta, kan vi inte fungera i vardagen (Litwin, 1996). 

 

Relationerna till personer i vårt nätverk påverkas främst av samhörighetskänslan vilket jag 

kommer behandla lite mer längre ned i kapitlet. Det är viktigt att vi får välja vilka som ska 

ingå i vårt nätverk för att kvaliteten i relationen ska vara den bästa. Men det är också viktigt 

att förstå att nätverk inte bara alltid påverkar oss positivt ((Tornstam, 2005). 
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Det traditionella sociala nätverket består av familjen, grannar, arbetskamrater och vänner från 

det sociala livet. Dessa olika personer innebär socialt stöd och socialt kapital, vilket gör att de 

som inte har tillgång till ett nätverk lätt kan bli socialt isolerad. Ett annat sätt att bli isolerad, 

eller utesluten kan vara genom att vissa medlemmar i nätverket utövar kontroll över andras 

beteende. För att få vara delaktig i nätverket förväntas vi som person uppföra oss på ett visst 

sätt, vare sig det gäller den egna släkten eller vänner (Allan, Morgan & Phillipson, 2004). 

Tornstam (2005) menar att relationer till familjemedlemmar oftare är baserade på plikt 

framför frivillighet. Frivillighet är något som karakteriserar våra relationer till vänner och 

dessa tenderar i större grad dela samma intressen och upplever andra saker som inte är 

familjerelaterade. Utbytet av att vara vän med någon som är född runt samma år kan ha den 

betydelsen att man delar erfarenheter och händelser gemensamt och därmed känner 

samhörighet. Generationsklyftan som familjen innefattar, innebär ofta att medlemmarna 

befinner sig på olika ställen i livet, vilket ökar svårighet för att känna gemenskap. 

 

Som tidigare nämnts, kan det sociala nätverkets struktur ses utifrån själva egenskaperna och 

det sociala stöd de innebär, vilket utgör den strukturella modellen (Wellman, 1988). 

Förändringar i nätverket beror på ändringar i relationer, styrkan i dem och stödet det leder till. 

Hur ömsesidigheten i relationen mellan två människor ser ut, hur frekvent kontakterna är och 

hur den förväntade reaktionen är, är väsentlig (Hall & Wellman, 1985). Ett annat sätt att 

betrakta det sociala nätverket utifrån är enligt den rollspecifierade modellen som betonar 

betydelsen av olika typer av sociala relationer genom vilka specifikt stöd är mer eller mindre 

troliga att skapas. Referensramen för hur ett socialt nätverk är uppbyggt definieras utifrån 

individens olika roller som nätverket innebär. Det skiljer sig åt mellan de roller vi får genom 

äktenskap, familjen, vänner och jobb. och dessa relationer innebär olika regler och 

förväntningar (Argyle, 1992). Med ålder och pension försvinner många av de rollerna, 

exempelvis den som vi får genom jobbet, som förälder och som syskon (Sluzki, 2004). 

 

Nätverkets uppbyggnad utgör hur det sociala stödet ser ut, hur vi blir bekräftade som individer 

och hur vi känner samhörighet med familj och övriga. För att tydliggöra relationerna till en 

individ kan nätverkskartor utarbetas på olika sätt, men oftast placeras huvudpersonen i mitten. 

När denne placerar människor i sitt liv på olika avstånd i förhållande till sig själv kan det 

bidra till att denne upptäcker hur relationerna till andra ser ut, vilka som står närmast och 

varför (Andresen, 2000).  
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2.2 Ensamhet bland äldre 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2006) utgör de äldre människorna i Sverige den åldersgrupp 

som till största delen innefattar individer som är ensamboende. Bland dem som är mellan 65- 

74 år är det nästan en tredjedel som bor ensam och hälften av dem som är mellan 75-84 år. 

 

I en studie på personer i åldern 75 år och över, boende i Stockholm visade det sig att i takt 

med att frekvensen av kontakt med vänner och bekanta minskar, ökar ensamheten oavsett 

barn eller inte (Andersson & Ericsson, 1992). En av fyra respondenter i studien, uppgav, trots 

social kontakt i form av besök en till flera timmar i veckan, känslor av ensamhet. Om 

personen sedan träffar sina vänner och bekanta så sällan som enbart en gång i månaden eller 

var tredje månad ökar känslan av ensamhet med upp till en tredjedel. Det som gör det hela 

intressant är det faktum att tre av fyra hade tillfredsställande kontakter med sina vänner, men 

ingen av dem upplevde sig ha en nära vän (Andersson & Ericsson, 1992).  

 

Känslan av ensamhet bland äldre kan förklaras genom den ökande oförmågan av den egna 

fysiska funktionen, män har också framför kvinnor svårare att bygga upp ett socialt nätverk då 

de i tidigare år tenderar fokusera på jobbet vilket inte ger dem mycket tid till socialt liv (Shu-

Chuan, 2004). Den största orsaken till att de äldre känner sig ensam beror dock på att 

betydelsefulla personer i deras liv gått bort, i synnerhet respektive (Tornstam, 2005). Men kan 

man hålla kvar ett par regelbundna kontakter med andra, framför allt sina barn, kan känslan av 

ensamhet, tomrum minska (Andersson & Ericsson, 1992). De som står de äldre närmast är 

deras familjemedlemmar, därefter vänner och grannar. Efter dessa kommer bekanta som de 

träffar genom olika föreningar och liknande. Det som är det viktigaste för dem i detta 

sammanhang är att hålla kvar regelbundna kontakter med dem som bryr sig om dem framför 

kvantiteten av de kontakterna (Shanas, 1979).  

 

God fysisk och psykisk hälsa kan i vissa fall vara resurser för att undvika bli utesluten från ett 

socialt liv samtidigt som social uteslutning i sig kan leda till dålig hälsa (Hearn, 2006). Den 

dåliga hälsan kan vara en orsak till att många äldre spenderar dagarna i sitt hem, de har inte 

orken till att vara socialt aktiv (Andersson & Ericsson,1992).  
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Men ålderdomen och pensionering kan leda till något positivt. Det finns de äldre som har så 

mycket att sysselsätta sig med att den extra tiden i och med pensioneringen leder till att de 

hinner göra mer saker (Svensson, 2006). 

 

Den ekonomiska aspekten har även den betydelse för ensamheten, Statistiska Centralbyrån, 

2006, visar på att de pensionärer som gick i pension under 1990- och 2000- talet har fått bättre 

pensionsrättigheter än deras föregångare. De som gick i pension tidigare hade inte samma 

rättigheter vilket kan vara en bidragande faktor till att vissa äldre har det dåligt ekonomiskt 

sätt. Enligt Argyle (1992) kan tyvärr de äldre lätt bli isolerade och marginaliserade på grund 

av sin hälsa och/eller en dålig ekonomisk situation. 

 

2.3 Skillnad mellan män och kvinnor 

 

Det finns viktiga skillnader i äldre mäns och äldre kvinnors sociala nätverk, så väl kvantitativa 

som kvalitativa, vilket en studie i Sverige visar på. Kvaliteten i det sociala nätverket bland 

respondenterna mättes genom ett antal frågor, vilka var; Har du bekanta att prata med, känner 

du att du tillhör en grupp av vänner? Vidare saknar du sällskap och känner du dig övergiven? 

Kvantiteten mättes genom att titta på frekvensen av kontakter i de äldres nätverk. Det 

inkluderade både personliga möten och telefonsamtal. Den tredje aspekten, socialt stöd i 

nätverket, mättes utifrån till vilken grad personernas kontakter stod för stöd. Den kvalitativa 

delen i nätverket utgjorde 20 % av den totala livskvaliteten för kvinnorna gentemot männens 

12 %. Resultat visade på att livskvaliteten utgörs av dessa tre delar varav den viktigaste delen 

är den kvalitativa. Det är viktigare att ha några få nära relationer än många (Berg, Hassing, 

Mcclearn och Johansson, 2006). 

 

Den kvalitativa delen av nätverket för männen utgörs främst av deras respektive enligt en 

studie gjord av Vandervoort (2000) på kvinnor och män. De får sitt emotionella behov 

tillgodosett av denna person och känner därför ingen saknad av någon annan närstående. Det 

gör att om de blir ensamstående har de få, om några, nära vänner. Äldre kvinnor däremot har 

ofta djupa sociala relationer till sina vänner. De ser därför på sin partner som ett tillskott i 

nätverket snarare än som ersättning för de nära relationerna till vännerna. Kvinnorna ger mer 

socialt stöd till olika personer och får mer stöd tillbaka. Kvinnorna är helt enkelt mer 

framträdande i det sociala nätverket.  
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De två grupper av äldre män som anses vara mest socialt isolerade från vänner och släktingar 

är de som aldrig varit gifta, följt av skilda män. Dessa två grupper är minst troliga att besöka 

andra eller bjuda hem någon vilket i sin tur kan leda till ensamhet eller frånvaro av socialt 

stöd. Det är även de som tar minst initiativ till att samtala med grannar, tillskillnad mot dem 

som antingen är gifta eller är änklingar. Det står i kontrast till äldre kvinnor som oberoende av 

social status frekvent besöker och bjuder hem släktingar och vänner (Ghazanfareeon 

Karlsson, 2006). Enligt Akiyama, Antonucci, Hiroko och Toni, 1991) utbyter männen 

generellt mycket litet stöd med barn, syskon och andra. Skilda män verkar ha ett mindre 

socialt nätverk än änklingar genom att de oftast har flyttat från det hem som de bodde i som 

gift, och genom skilsmässan har det även fått en sämre kontakt med sina barn. Som ett resultat 

av det verkar de söka upp nära relationer till framför allt kvinnor. Gifta män däremot har för 

det mesta stora, stabila sociala nätverk och verkar vara nöjd med sina relationer till andra, 

även om de kanske enbart lyckats få ett fåtal nära relationer. De söker inte upp intima 

relationer och ser inte på sig själva som missgynnade (Arber, Davidson & Ginn, 2003). 

 

I en studie utförd i San Fransisco Bay på färgade människor i 65 års ålder och äldre, framgick 

det att män har lättare än kvinnor att vidbehålla relationerna till släktingar på ett bra sätt. De 

har mindre förväntningar och förpliktelser än kvinnor. Däremot när det handlar om 

relationerna till barnen, så ser det olika ut beroende på om det är sonen eller dottern det är 

frågan om. De mellan far och dotter innehåller mer konflikter och spänningar, särskilt om de 

bor ihop tillskillnad mot de till sönerna. Fader- son relationerna är vanligtvis närmare och mer 

kompatibla. De män som inte har några barn får genom sina syskon relationer till sina 

syskonbarn som kan fungera som substitut för egna. Vidare de män som inte har starka band 

till sina släktingar får socialt stöd på annat sätt. De skapar ofta ett nätverk av nära vänner som 

får svara mot deras behov av sällskap och stöd. Det visar på att det inte nödvändigtvis är så att 

de äldre männen är mer troliga att vara socialt isolerade än kvinnorna (Johnson, 1999). 
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2.4 Skillnader mellan de yngre-äldre och äldre-äldre 

 

Med ålder minskar antalet relationer i vårt nätverk vilket innebär kvalitativa förändringar i de 

relationer som finns kvar, de får ofta väga upp för dem vi förlorat. Främst är det de äldre-äldre 

som har ett påtagligt sämre nätverk och till slut utgör dessa få relationer, hela vårt nätverk 

bestående av nära vänner, syskon och barn. (Berkman, Glass, Mendes de Leon & Seeman, 

1997). 

 

I ytterligare två studier stärks det faktum att de som är 75 år eller äldre har sämre nätverk. I 

den första intervjuades respondenterna först 1987 och sedan 2,5 – 3 år senare. Resultat visade 

på att för nästan hälften av respondenterna hade det sociala nätverket minskat på de 3 åren 

mellan 1987- 1990. För 30 % av dem hade tätheten i nätverket minskat och nästan hälften av 

dem hade fått färre vänner. Likadant såg det ut vad gäller anförtrodda vänner, nästan hälften 

av dem hade förlorat dem. Den största anledningen till förändring av storleken i nätverket 

berodde på att vissa släktingar, strax följt av vänner inte längre innefattades i det. Vad gäller 

tillfredställelse med livet påvisades det inga större skillnader mellan åren 1987 och 1990, den 

största delen av socialt stöd kom från släktingar (Bowling, Grundy & Farquhar, 1995). I den 

andra studien som gjordes över en 7 års period på dem födda mellan 1908 och 1937 

studerades variablerna hälsa, boende, partnerstatus och storlek av det sociala nätverket. God 

hälsa visade sig underlätta möjligheterna till social interaktion, de som i början av studien 

hade god hälsa visade på minst förändringar av det sociala nätverket sju år senare när studien 

kommit till sitt slut. Vidare bekräftas det ytterligare att de som har förlorat sin respektive visar 

på större tendenser till ensamhet än de som var singel vid studiens start (Dykstra, Van Tilburg 

& De Jong Gierveld, 2005). 

 

De äldre-äldre tenderar ha mindre instrumentellt, positivt och totalt stöd än de yngre-äldre. 

Dessutom försvåras möjlighet till kontakt med grannar genom åldrandet och den försämrade 

hälsan som generellt kommer med åldern (Kanagawa, Sagawa & Saito, 2005) Deltagare i en 

annan studie, på personer från 65 års ålder och äldre om yngre-äldre och äldre-äldre personer, 

visar även den att ålder är en avgörande faktor för hur det sociala livet utformas (Motkal & 

Rayya, 2006). 
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De äldre visade sig vara dålig på att vara socialt aktiv, hela 58 % var inte socialt involverade. 

Enbart 5 % var involverade i tre eller flera sociala aktiviteter, 9 % i två och resten, 28 % var 

enbart involverad i en aktivitet. Samband mellan ålder och frekvensen av socialt deltagande 

var påtagligt. De mellan 65-69 år var mer aktiva än de mellan 70-85+. För dem mellan 70-79 

år är det sociala deltagandet stabilt men efter 80 års ålder minskar detta (Motkal & Rayya, 

2006). 

 

En longitudinell studie på män och kvinnor mellan 70-100 år boende i Berlin hade som syfte 

att visa på hur relationen mellan deras hälsa och välmående såg ut i förhållande till varandra. I 

början av studien rapporterade majoriteten att de var nöjda med sitt liv, varav det var mest 

framträdande hos de yngre-äldre. Procentuellt var det 63 % som var nöjda med eller väldigt 

nöjda med sitt liv som det var nu. De upplevde positiva effekter av att vara äldre framför 

negativa. Här var det återigen mest framträdande bland de yngre-äldre. Vidare var det fler 

män än kvinnor som upplevde sig vara nöjda med åldrandet.  

De gifta deltagarna rapporterade generellt högre grad av tillfredsställande än de andra 

kategorierna som bestod av singlar med flera. De som levde på särskilt boende visade en lägre 

frekvens av tillfredsställelse i livet än de som levde kvar i sina egna hem. Den reella 

funktionella hälsan verkade ha betydelse för den positiva effekten av att bli gammal. Hade 

personen ifråga en god hälsa upplevde denne i mindre utsträckning negativa effekter av 

ålderdomen (Smith, Borchelt, Maier & Jopp, 2002). 

 

Uppfattningen om den positiva sidan av att bli gammal verkade finnas mindre frekvent för de 

äldre-äldre. Det återfanns en minskning av tillfredsställelse med livet, mindre angående sättet 

att åldras på och mindre erfarenheter av den positiva effekten av att bli gammal. Desto 

närmare personen ifråga närmade sig livets slut, desto mindre positivt inställd var denne 

angående åldrandet. Detta gällde även livet i sig, öppenhet mot andra samt kom denne att 

uppleva en högre grad av ensamhet (ibid.). 
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3. Metod och material 
 

I detta kapitel ämnar jag redovisa för hur jag har gått tillväga i min uppsats.  Först visar jag 

hur jag gått tillväga i databassökningen. Därefter övergår jag till en diskussion om 

intervjuundersökningen. Urval som skett angående respondenter redovisas därefter och sedan 

visas tillvägagångssättet angående bearbetning av insamlade intervjudata. Med andra ord 

behandlas insamlingsteknik, transkribering och analys. Sist tas studiens etiska överväganden 

upp.  

 

3.1 Sökning i databaser 

 

För att söka efter tidigare forskning inom ämnesområdet äldre män och deras sociala nätverk 

samt ensamhet gjordes ett antal litteratursökningar via databaser på Internet. Alla sökningarna 

gjordes på forskning som är ”peer reviewed” (vetenskapligt granskade) och de sökord som 

användes var elderly/older/aging/ageing i kombination med ordet social network och ibland 

när sökresultatet blev för stort användes också ordet men för att begränsa resultatet. 

 

På de olika databaserna, Academic Search Elite, ASSIA Applied Social Sciences Index and 

Abstracts CSA Illumina, Social Sciences, Social Services Abstracts och CINAHL EBSCO 

användes de olika sökorden i kombination med varandra. Urval gjordes på basis att den 

tidigare forskningen behandlade ämnesområden som socialt nätverk och ensamhet bland de 

äldre och att studierna inte är fokuserade på sjukdom av något slag, institutionaliserade äldre 

eller anhörigvårdare. De slutgiltiga sökresultaten tittades överskådligt igenom genom läsning 

av abstracts vilket även visade att mycket forskning återfanns i flera databaser. 

 

Vid ett annat tillfälle gjordes även sökningar på orden; older/aging/ageing/elderly i 

kombination med orden relationships och ibland social. Detta för att också täcka av forskning 

som behandlar äldres relationer. Urval vid dessa sökningar gjordes genom uteslutning av 

forskning som rörde sig om sjukdom och anhörigvårdare och att forskningen specifikt 

handlade om äldre män och deras relationer till andra människor. 
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I Libris gjordes sökningar på orden elderly social network vilket gav 6 träffar, ageing 

relationships gav inget resultat som var relevant för denna studie. Det blev däremot enbart en 

träff på orden older och social och network. Orden ageing och social och network vilket gav 

noll träffar, i likhet med aging och social och network som resulterade i tre träffar, dock ej 

relevanta för denna studie. Sökning på svenska ord i Libris gjordes även för att säkerställa en 

bra litteraturöverblick. Orden män äldre ledde till 136 träffar. 

 

För att ytterligare täcka in områden kring äldre och deras nätverk skedde ett sista söktillfälle. 

De sökord som användes då i Academic Search Elite var; older mens life. Det gav ett 

sökresultat på 63 träffar. Därefter använde jag orden young old and aging vilket i samma bas 

gav 102 träffar. Efter dessa sökningar gjordes tre till, en med orden old, life, older, people 

samt wellbeing. Näst sista sökningen gjordes på orden living alone och older men vilket gav 

25 träffar. Den sista sökningen gjordes med orden older men social* som gav 99 träffar i 

Social Services Abstract. 

 

Överväganden angående metod kommer här under. 

 

3.2 Urval 

 

Fokus inom kvalitativ forskning ligger inte på dess representativitet utan på att få ut det 

största möjliga kvalitativa innehåll, till exempel från undersökningsenheter som anses vara 

typiska (Halvorsen, 1992). Vid val av respondenter användes strategiskt urval genom en 

bekant som gav information om intervjuobjekt som verkade lämpliga till syftet med denna 

studie. Dessa har alla varit gifta men är nu ensam boende i ett singelhushåll på landsbygd och 

ingen av dem har en sambo eller särbo. Det viktiga i själva urvalet var att finna respondenter i 

de två åldersgrupperna yngre-äldre (ca.65 år) och äldre-äldre (ca.80 år) för att utifrån det få 

material till jämförelse av två olika åldersgrupper.  
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3.3 Datainsamlingsteknik 

 

Respondenterna blev ombedda att på ett papper skriva ner hur de ser på sina relationer med 

familj, släkt och övriga i förhållande till sig själv i mitten. Vid intervjuerna användes en så 

kallad halvstrukturerade forskningsintervjumall. Frågorna var kategoriserade efter de olika 

ämnesområdena som denna studie syftar till att få insyn i, socialt nätverk, vardagsliv, 

ensamhet, hälsa och ekonomi. Avsikten med att använda en mall var för att under 

intervjuernas gång se till att uppfylla syftet, att få en insyn i hur respondenternas liv ser ut 

utifrån frågeställningarna. Backman (1998) skriver att tanken med en forskningsintervju är att 

denne ska vara som en konversation dock utifrån ett visst syfte och struktur. Av den 

anledningen ska det finnas en systematisk form i utfrågningen (Backman, 1998). Förutom 

själva intervjumallen använde jag mig även utav nätverkskartor för att förtydliga vilka 

personer som är viktiga i de äldre männens liv. Det innebar att jag lät respondenterna skissa 

på ett papper med cirklar, var de ville placera betydelsefulla personer i deras liv i förhållande 

till dem själva i mitten.  

 

Den starka sidan hos kvalitativ forskning och intervjuer är att genom dem kunna tillvarata 

intervjupersonernas upplevelser på ett naturligt sätt. I kvantitativ forskning och frågeformulär 

är svarsalternativ på förväg fastställda vilket gör att respondenterna inte lämnas samma frihet 

att svara med egna ord och tankar. Jag uppfattade intervjuerna som mycket gynnsamma då jag 

anser det gett mig svar på hur de äldre männen i denna studie uppfattar sina nuvarande liv. 

 

3.4 Datatranskribering 

 

Intervjuerna som ägde rum våren 2007, skedde i respondenternas enskilda hem för att skapa 

en bekväm, bekant miljö för dem. Innan intervjun startade, blev de alla ombedda att på ett 

papper med cirklar rita upp hur deras nätverk ser ut, hur de vill placera personer i deras liv i 

förhållande till sig själv i mitten. Den första intervjun liksom den sista tog cirka två timmar 

och de andra två cirka 45 minuter. En bandspelare användes vid alla intervjuerna utom vid 

den första.  
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Transkriberingen av intervjuerna gav i sin helhet ett resultat på 11utskrivna A4-sidor. Av 

hänsyn till etiken (se 3.7) har jag inga förändringar skett av intervjupersonernas uttalanden 

enligt korrekt grammatik och satslära. Det vore att se det som angrepp på deras personlighet 

att förändra deras uttalanden till syfte att följa den grammatiska mallen. Däremot har olika 

uttalanden dragit ihop till en följd av uttalanden vilket kännetecknas med ”…”. Detta för att 

komprimera utsagorna vilket i sin tur höjer innebördens kvalité (Kvale, 1997). 

 

3.5 Dataanalys 

 

I analysen och tolkningen av textmaterialet har metoden meningskategorisering använts för att 

kategorisera efter intervjumallens utformning. Resultatdelen börjar med en presentation av 

vilka intervjupersonerna är och därefter följer kategoriseringarna inom de sju områdena: 

vardagsliv före- och efter pensionering, familj/släkt i nätverket, övriga relationer samt 

ensamhet. Empirin har därefter analyserats utifrån tidigare forskning och teori inom området. 

 

3.6 Metodproblem 

 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans vilket betyder att den insamlade 

data ska vara relevanta för problemställningen (Halvorsen, 1992). Syftet var att undersöka hur 

respondenternas sociala nätverk ser ut, vardagslivet och hur de upplever det faktum att de bor 

ensam. Vid intervjuerna frågades respondenterna om hur deras nätverk ser ut och frekvensen 

av kontakter i dem, vad de gör på dagarna samt hur de upplever att de bor ensam. 

Respondenterna frågades även om faktorer som kan vara av betydelse för deras vardags- och 

sociala liv. Dessa frågekategorier svarar mot syftet varav jag därmed bedömer validiteten som 

hög. Men det går inte dra generella slutsatser för hur det allmänt ser ut för den äldre 

befolkningen utifrån detta resultat, det är för få respondenter för det. I största mån har ledande 

frågor undvikits för att förstärka reliabiliteten under intervjutillfällena. Vidare har det varit 

viktigt för mig att frågorna jag ställt leder till nya kunskaper eller att de förstärker tidigare 

(Kvale, 1997). 
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En av de fem utvalda respondenterna valde att inte delta i intervju vid förfrågan vilket 

resulterade i att det blev fyra intervjupersoner. Vidare användes inte en bandspelare vid första 

intervjutillfället varav validiteten av den inte är lika stark som de andra tre. Detta påverkar 

även reliabiliteten av den intervjun men trots detta är personen med för den stärker de andras 

svar i vissa aspekter. 

 

Det har varit svårt att i litteraturöversikten av tidigare forskning täcka alla områden kring 

äldre människors livssituation. Urvalet har skett på basis av det som ansetts vara relevant för 

just denna studie, främst då socialt nätverk och ensamhet bland äldre. Vidare har det varit ett 

metodproblem att finna teorier då den tidigare forskningen antingen är för gammal alternativt 

att källorna finns utomlands.  

 

3.7 Etiska överväganden 

 

Vid kontakt med informanterna via telefon blev de informerade om syftet med denna studie 

samt att den skulle användes till ett examensarbete vid Mittuniversitet. De blev underrättade 

om att deras identitet blir behandlad konfidentiellt samt tillfrågade om vad de anser om att bli 

bandade vid själva intervjuerna. 

 

Vid datatranskriberingen har respondenterna blivit citerade som de har uttryckt sig i syfte att 

inte inskränka på deras integritet samt att deras verkliga namn och ortplatsers namn byts ut för 

att förhindra ett eventuellt igenkännande av deras identitet. Intervjuerna började med att 

respondenterna blev informerade om att de inte behövde svara på alla frågorna om det var 

någon som de inte ville svara på. 

 

14 
 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 

4. Resultat och analys 
 

Det som kommer härnäst är att först en presentation av intervjupersonerna, de fyra männen i 

studien. Därefter kommer jag att utifrån de nätverkskartor som de ritat på, visa hur de anser 

familj, släkt och vänner enligt dem själva förhåller sig till dem. Det kommer att leda in på hur 

de haft det i vardagen innan och har det efter pensioneringen. Vilka de träffar och hur ofta. 

Till slut kommer jag visa på hur de upplever det faktum att de är ensamstående.  

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

I mitten av april 2007 utfördes intervjuer (se bilaga 1) med fyra äldre män, två i 80-års ålder 

och två runt 65-års ålder. Männen som blev intervjuade bor alla ensamma i hus/lägenhet ute 

på landsbygden, och är ensamboende sedan en tid tillbaka. 

 

Den första yngre-äldre mannen är Bertil, som är från södra Sverige. Han har till för något år 

sedan bott i en stad och varit skild de senaste 13 åren. Flytten ut på landsbygden anser han 

vara ett sätt att få ett mer avkopplat och trevligt liv. På dagarna jobbar han antingen på gården 

eller i sin skog och däremellan spelar han golf eller löptränar som han gjort i hela sitt liv. Han 

är den av respondenterna som trivs med sin tillvaro. 

 

Den andra yngre-äldre, David, har försämrade hörsel och problem med sina ben vilket gör 

honom ostadig på dem. Den problematiken har lett till att han blivit tvungen sluta jobba i 

förtid och söka sjukpensionering. Han har därmed mist sin jobbroll och en betydande del av 

sitt sociala nätverk. Den fysiska problematiken har även lett till att han inte kan interagera 

med sina jakt – och golfvänner på samma sätt som tidigare och han har därför blivit mycket 

ensam. 

 

Alf, den första av de äldre-äldre, har även han tidigare bott i södra Sverige. Genom att hans 

fru gick bort för ett par år sedan har han bott ensam sedan dess. Han saknar henne och den 

gemenskap som familjen en gång innebar innan han flyttade och hon gick bort. Det väsentliga 

nu för tiden är för honom bygdelivet och det sociala livet kring det, han träffar andra och 

hämtar glädje ifrån aktiviteter kring det även om sjukdomen hindrar honom ibland. 
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Carl, den andra äldre-äldre är ursprungligen från USA, betonar hälsoaspekterna i intervjun. 

Det är problem med ögonen, höfterna och andra fysiska problem vilket bidrar till att han blir 

begränsad i sitt vardagsliv och sociala liv. Han önskar han kunde träffa nya vänner genom att 

gå ut och dansa. Tillvaron har förändrats radikalt gentemot den han hade i ungdomen och det 

syns på honom att det gör honom ont. 

 

De kategorier som används för att presentera resultatet från intervjuerna utgår från de 

frågeområden som använts i intervjumallen. Dessa är; nätverkskarta, vardagsliv innan och 

efter pensionering, familj/släkt relationer, övriga relationer och ensamhet. 

 

4.2 Nätverksuppbyggnad 

 

För att få en klarare bild över hur respondenternas relationer till andra ser ut lät jag dem fylla i 

en nätverkskarta (se bilagorna 2, 3, 4 och 5). De fick placera personer som var viktiga för dem 

i cirklar runt dem själv. 

Cirklarna på bilden nedan 

representerar olika nivåer i 

förhållande till mitten där 

respondenten befinner sig. 

Bilden är ett exempel på hur 

det kan se ut, X står för 

respondent, F för 

familjemedlem, V för vän 

och B för bekant. 

För Alf befinner sig barn och 

deras barn, en syster och en 

vän närmast. Och för Carl 

hans barn. David har också han placerat sin son närmast och Bertil har placerat sina döttrar, 

deras barn och golfkamrater närmast.  

 

Den näst närmaste cirkeln består för de två yngre av respondenterna deras vänner och bekanta 

från fritidsintressen som de har. För Carl, återfinns barnbarnen i denna cirkel och för den 

andra av de äldre männen, hans svägerskor och svågrar. 
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I yttersta cirkeln återfinns före detta kollegor eller vänner från föreningar så som 

bekantskaper. För Alf återfinns hans bekanta och för David hans arbetskollegor och gamla 

kunder. För Carl återfinns hans barnbarnsbarn längst ut i nätverket och för Bertil, hans bröder 

och mor. David har en bror som däremot inte har skrivit ned på sin nätverkskarta. Han verkar 

mest tala om sin syster och att de är närstående. 

 

4.3 Vardagsliv före och efter pensionering 

 

De fyra respondenternas sociala nätverk och olika uppbyggnad visar på att nätverk byggs upp 

olika utifrån individens relationer och förhållanden till andra människor. Faktorer som hälsa, 

geografiskt avstånd och önskan av att ha relationer till andra påverkar. Deras vardag har till 

stor del förändrats genom pension och åldrande. För de flest av dem till det sämre. 

 

”Nu sitter man liksom så här och tittar på tv, och det inte är golfsäsong, och just nu är det 

som egentligen ingen säsong, där är det några jävla långsamma dagar för då man har jobbat 

då har man först och främst träffat arbetskamrater och så vid försäljningen har man träffat 

kunder. … Jag saknar jobbet som sådant med arbetskamrater och, och kunder det är helt 

enkelt att få umgås med folk.” (David) 

 

”Jag var utbildare på värnpliktsutbildningen och på den tiden hade vi hästar ser du. Jag red 

ju i tio år så jag tog ryttarmärket i brons på en häst som jag ridit in alltså. … Vi hade 400 

hästar på A4.” (Carl) 

 

”Det finns alltid mycket att göra. ... Jag har inget sysselsättningsproblem så att säga. 

… Hade det inte varit för stormfällena så hade man suttit och agnat gädda.” (Bertil) 

 

”Jag har haft ett sådant jobb så att det stod mig upp i halsen ett tag va och då tyckte jag att 

det här var perfekt.” (Bertil) 

17 
 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 

4.4 Familj/släkt i nätverket 

 

Det nätverk som innefattar respondenternas familj och släkt ser lite olika ut beroende på vem 

som svarar. De äldre-äldre männen är mest ensam liksom även en av de yngre-äldre. David, 

har dock ändå bättre nätverk än de äldre-äldre som inte har mycket social kontakt alls.  

Den andre yngre-äldre skiljer sig därefter markant från de andra respondenterna. Han har bra 

kontakt med sin familj vilket framgår i hans svar. 

 

”En gång i veckan, varje lördag morgon, varje lördag ringer jag dem.” ”De vet exakt vid 

tiotiden då ringer jag.” … Morsan ringer jag en gång i veckan också. Det är också 

lördagar.” Så hon kan ju även ringa till mig ibland. Och sen när jag åker ner till Stockholm 

då åker jag alltid över Rättvik för hon bor nere i Rättvik hon. Och sen även hem då.” (Bertil) 

 

”Jag träffar dem så ofta jag kan, grabbarna träffar jag ju nästan en gång i veckan när jag är 

inne och tittar på deras fotboll och allting. … Den lilla träffar jag bara när jag är nere i 

Stockholm.” (Bertil om sina barnbarn.) 

 

”Vi träffas ju lite sporadiskt, kanske ett par gånger i veckan.” … Det kan ju vara både telefon 

och personligt besök. Han har hund och katt som jag har vuxit upp med, umgåtts med, jag 

gillar dom så att säga så jag är dit då och då av den anledningen åh och då träffar jag han 

om han inte jobbar. Jag jobbar ju inte nu, utan är ju hemma.” (David om sin son.) 

 

Familjerelationerna har påverkats negativt för alla utom för Bertil, även om David har god 

kontakt med sin son. Pension, ålder, avstånd och bortgång är faktorer som spelat in. Båda 

äldre-äldre och David har fått sämre kontakt med vissa familjemedlemmar antingen genom 

avstånd eller att respektive gått bort. 

 

”Syrran och jag har haft samma jobb, eller jobbat på samma ställe, hon jobbade på 

granngården, lantmännen, hon började till och med före mig. Så här i X så jobbade vi ihop i 

30 år.” ”Min bror då till exempel det är inte så ofta vi umgås med varandra. Det bara är så, 

en del ser ju varann varenda dag och det har vi aldrig gjort och inte, inte mellan föräldrar 

och inte mellan brorsan och föräldrarna heller tror jag . Men däremot syrran, när mamma 

levde, dom pratade nog varje dag. ” (David) 
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På grund av faderns ålderdom har det blivit svårare att få kontakt med honom. Han glömmer 

lätt saker och förstår inte allt som sägs. David verkar uppleva detta som jobbigt när han talar 

om sin far. 

 

”När jag hade gården bodde han uppe på, det har ju alltid varit sån generations, alltså två 

lägenheter och att de äldre bott uppe på av tradition fast det borde vara tvärtom med tanke på 

att det är en trapp. Men så har det ju varit.” (David om sin far.) 

 

”Det är som att slå igen en dammlucka när de bara är borta på ett dygn.” (Alf angående när 

hans barn och deras familjer åker hem.) 

 

”Den ena dottern har ju tre barn, och när hon fick det tredje barnet så för maken ifrån dem 

så då vart hon ju ensamen med två barn. Han tog med sig en, äldsta pojken så vi var ju 

nästan som pappa och mamma då ett tag. … Jag hjälpte till då med det. Det var jobbigt.” 

(Carl) 

 

”Jag var ju ute och dansade nurå, jag har ju träffat mycket damer och då jämför man kanske 

med hustrun jag hade. Då man jämför då, då passar det inte tycker jag.” (Carl) 

 

4.5 Övriga relationer i nätverket 

 

De äldre-äldre har inte samma möjligheter till att umgås med vänner och bekanta som de båda 

yngre-äldre. Bertil och David har många av sina vänner och bekanta genom fritidsintressen 

och träffar också dem utanför själva jakten eller golfen. Det som däremot skiljer dem åt är att 

David fått begränsa kontakten med sina bekanta och vänner på grund av sjukdom vilket 

isolerar honom ibland. 

 

”Jag pratar då däremot mycket med mina jaktkamrater, liksom, även de från Linköping och 

de ringer någon gång och pratar om vad som helst. …. Den som jag pratar mest med är tror 

jag faktiskt är en bridgekamrat som heter Hugo. …. Vi pratar mycket trav.” (David) 

 

”... Vissa golfresor har jag ju gjort va. Det blir ju alltid till hösten när säsongen är slut här. 

Då drar vi ju iväg ett gäng på tjugo- tjugofem man.” (Bertil) 
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Kontakten med grannar ser bättre ut för Bertil än för David. Framför allt den ena av hans 

grannar inkluderar han till de nära relationerna i hans nätverk då han verkar känna 

samhörighet med denne. David har en mindre bra relation till sina grannar, han känner inte att 

han kan få så mycket utbyte av dem. 

 

”Ibland har man kommit in och knackat på och sen så, nej det är Åke eller så Hans. Ja Åke 

och jag vi brukar ha kontakt med varandra, höra hur vi mår och så vidare. ... Åke ringde till 

mig när han kände sig dålig och då åkte jag ner till honom så att han ska känna sig trygg och 

skulle det hända mig så skulle han göra samma sak. … Han och jag vi utvecklar hans 

problem och mina problem. Och det stannar där emellan va. Vi behöver inte ens nämna det 

för varandra att det ska stanna.” (Bertil) 

 

”Jag har ju haft trevliga grannar, nu är en lägenhet tom. Det är två tjejer som bott där förut. 

… Det är ju ingen som jag liksom, inte umgås på så vis att nu sticker vi å spelar bridge eller 

nu sticker vi å fiskar eller utan det är helt enkelt här va för dom är mycket yngre så att säga 

och så är det en prästson mitt emot, men han kan jag säga är en halvidiot.” (David) 

 

De äldre-äldre männen, Alf och Carl får sitt sociala behov från i det ena fallet en granne och i 

det andra, en bekant som ser till att han har det bra. Alfs bekanta tar även med honom på 

sammankomster ibland. Det sociala livet för dessa två äldre-äldre har förändrats till det sämre 

vilket, men det syns att de kontakter de har till dessa personer innebär viss social interaktion 

och stöd i vardagen. 

 

”Vi diskuterar. … Varje vecka har vi ärtmiddag. I kväll kommer han och ska äta middag hos 

mig, jag ska ställa i ordning ärtsoppa och ugnspannkaka.” (Carl) 

 

”Med Lennart pratar jag dagligen med och han ordnar med saker åt mig och hämtar mig till 

spelningar.” (Alf) 

 

”… Åker ibland in för att träffa henne i Östersund, men hon i Sollefteå blir det inte av att jag 

träffar nu sedan hustrun gick bort. Hon i Sollefteå vill att jag kommer och hälsar på men det 

blir inte av.”(Alf) 
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Alf har en mycket sämre relation till sina grannar till skillnad mot Carl och den som han har 

till sin granne. Det finns problem som gör att Alf mår mindre bra, det var bättre för honom 

angående relationen till grannarna innan pensionen och flytten till Jämtland. Där han bodde 

förut var det en helt annorlunda situation och genom sin fru hade han ett bra socialt nätverk 

med både vänner och grannar. 

 

”Grannarna är så där. Han som bor närmast skulle fixa tallriken min på taket och gjorde det, 

men sen skulle han justera den lite men kom aldrig tillbaka och gjorde det. Var och pratade 

med honom, men han kom aldrig.” (Alf) 

 

”Det var flera familjer som man umgicks med. Hade sommarställe där man umgicks med 

grannarna och var bekant med de fastboende. Umgicks lite med bonden. … I Sollefteå 

umgicks vi med grannarna och spelade kort och svågern och svägerskan där.” (Alf) 

 

4.6 Ensamhet 

 

Alf spenderar sina dagar ensam och det är inte ofta som han träffar andra människor och 

umgås med dem. Största delen av kontakter med andra sker via telefon eller när någon 

kommer och hälsar på honom. Saknaden efter den egna familjen är stor. 

 

”Önskar att jag lagt ned ner mer tid på sin familj. ... Trist att vara ensam. Van att vara ensam 

då Hilda var på sjukhus ibland, van att klara sig själv därför. Livet är så viktigt när man är i 

högsta form, sen blir man gammal och dör. … Måste tvinga sig själv till att göra saker 

eftersom jag är ensam.” (Alf) 

 

”Brukade spela på röda korsets sammankomster, hembygdsföreningen, på Y för de gamla 

där, på hjärt- och lungsjuka möten, midsommar och jul, Sofiastugan när det är majstång, 

kyrkan i Z, N på träffar för äldre. ... Nu är det mer sammankomster.” (Alf) 

 

Carl sitter mycket ensam eftersom hans hälsotillstånd inte tillåter honom vara lika socialt 

aktiv som tidigare. Detta syns i hans situation mer än för Alf, han saknar att kunna gå ut och 

dansa och träffa andra som tidigare. 
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”Jag ska ju operera dem nu och sätta in protes, men då tror jag inte att man kan dansa. Jorå 

det ska nog kunna gå men jag vet inte hur det går.” (Carl) 

 

”Vi gjorde det förr alltså men nu är det slut vi är också gamla nu vet du, Majlis hon orkar 

snart inte.” (Carl angående bridgen.) 

 

David känner sig också ensam på dagarna när det inte är säsong för jakten eller golfen. Han 

saknar som tidigare skrivet interaktion med andra människor som han fick i mycket större 

utsträckning när han jobbade. Däremot verkar Bertil uppleva pensioneringen och 

ensamboendet som fridsamt. 

 

”Du vet när man jobbar, jag har jobbat i fyrtio år ungefär va, och då kunde man stå till 

exempel jag var ju även och jobbade på Granngården i Bullerstaden för att få ned kostnaden 

här i X och då kunde man ju träffa nån då.” (David) 

 

”Jag har inte ont i benen men de börjar på att bli av någon anledning så försvagade så jag 

har jävligt svårt att gå. … Jag har ju kunnat göra som jag viljat om jag säger så. … Jakten är 

på det viset då att förut gick jag mycket med hun’ nu får jag ju sitta, sitta still och ofta är det 

sämre någon dag så byter kompisar så att jag får vara närmare vägen. Av praktiska skäl kan 

jag få sitta närmare bilen om man säger så emot tidigare.” (David) 

 

”Jag har en och en annan förkylning, ja självklart ja det har jag ju råkat ut för. … Hösten 

och våren har faktiskt varit lite kämpig. Annars mår jag jäkligt bra.” (Bertil) 

 

”Visst kommer det någon gång att man sitter och funderar på att det kanske skulle vara bra 

att flytta in till Östersund och närmare golfbanan. Nä skämt och sida, men, men så å andra 

sidan tänker man att vad fn ska man göra där i en lägenhet och inte ha någon möjlighet att 

kunna gå ut och göra någonting.” (Bertil) 

 

För att undvika ensamhet är en annan aspekt god ekonomi. Har man det finansiellt gott ställt 

finns det inga bekymmer för hur vardagsutgifterna ska betalas. Det går även bra att delta 

socialt i aktiviteter som kräver finansiering. Respondenterna har olika ekonomiska 

utgångspunkter och utifrån det, åsikter. 

 

22 
 



MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för Socialt Arbete  
 
”Har du problem med din ekonomi ja då har du inte tid med något annat, mer än att skapa så 

att du klarar dig för dan va. ”Skulle jag haft en dålig ekonomi så att jag inte skulle klara mig 

då måste jag ju vidta några åtgärder, och de åtgärder blir ju alltid att jag måste jobba extra, 

försöka få ett jobb till så att säga eller så måste jag ju titta om mitt boende eller om jag kan 

dra in på något annat va. ... Jag är mycket nöjd med min ekonomi. Jag sitter inte i sjön om 

jag säger så.” (Bertil) 

 

”Åt helvete! … Nu får jag sjukpenning men inte full sjukpenning för att jag inte jobbar, vad är 

det för jävla sätt?, jag har ju tjänat in till min pengar.” (David) 

 

”Roligt att kunna ge en slant när man kan. Huset var inte så dyrt och grabben hjälpte mig 

göra i ordning det. Betalade av på huset för tio år sedan. ... Van att inte haft särskilt mycket, 

ställt ekonomin därefter.” (Alf) 

 

4.7 Sammanfattning och analys 

4.7.1 Vardagsliv 

 

Pensioneringen har påverkat alla fyra männen när det handlar om möjligheter till interaktion 

med andra människor. De hade alla bättre chans till att interagera med andra när de var 

yrkesverksamma. Genom sina jobb träffade de många olika människor och hade en rik 

variation i interaktionen med andra. Vardagsliv efter pensionering innebär i stor utsträckning 

möjligheter till att kunna få bestämma över sin vardag, men den kan även innebära sysslolösa 

dagar. Svensson (2006) menar att när man gått i pension har man den friheten att bestämma 

själv över dagen och vad man ska göra. Respondenternas liv visar på att pensionering kan 

innebära tristess om man inte har egna fysiska resurser till att kunna ta sig ut ur sitt hem för att 

umgås med andra. Beroendet av att andra ska komma och hälsa på ökar och styr det sociala 

livet i stor utsträckning.  

 

God hälsa, känslan av att man har god hälsa gör att man ser positivare på sitt åldrande och 

möjligheten till ett socialt nätverk. Med ökad ålder är personen mindre nöjd med sitt liv, 

denne upplever ofta negativa effekter (Smith, Borchelt, Maier och Jopp, 2002).   
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Bertil, den ena yngre-äldre har inte behövt minska frekvensen av kontakt med sina bekanta 

och vänner, utan träffar dem, om inte, mer än före pensionen. Hans hälsa möjliggör att han 

kan underhålla kontakten med personerna i hans nätverk. Carl, den ena äldre-äldre är mest 

begränsad i vardagslivet vid jämförelse med hur det tidigare såg ut. Han älskade att dansa och 

den interaktionen betydde mycket för honom. 

 

En undersökning som Statistisk centralbyrån (2006) har gjort, visar även den på att hälsan har 

stor betydelse för det sociala nätverkets utformning och frekvensen av kontakt med andra 

människor. God hälsa innebär bättre möjligheter till att ha ett bättre socialt liv och sämre hälsa 

innebär begränsningar som i Davids fall. Hans dåliga hälsa har påverkat hans ekonomi och 

sociala liv. De nedsatta fysiska resurser har gjort att han delvis fått svårare att underhålla sina 

relationer till jaktkamraterna och golfkamraterna och den delen av nätverket som de innebär. 

Davids problem med balans och att han har ont i benen gör att han inte kan delta lika ofta i 

jakten eller på samma sätt som tidigare. Jaktkamraterna måste anpassa sig efter detta och 

utforma interaktionen till honom därefter. 

 

Ekonomi är viktigt för att resten av vårt liv ska fungera bra. Detta syns framför allt i David 

och Bertils fall. En god ekonomisk situation innebär att dagarna planeras efter att man inte 

behöver oroa sig för hur man ska överleva månaden. Den ökande sysselsättningen under 

1990-talet har lett till bättre ekonomiska förutsättningar för dagens pensionärer som gick i 

pension då under 90- talet och senare (Statistiska centralbyrån, 2006). En dåligt ekonomisk 

situation innebär begränsningar i vad man kan göra och funderingar kring hur det ska bli 

bättre. Bertil har en bra ekonomi och drar paralleller till att han annars inte skulle orka vara så 

aktiv, både socialt och jobbmässigt. Hans situation är ett bra exempel på vad bra ekonomi 

innebär.  

 

Med fritidsintressen kommer det nya bekantskaper samt att även att vara socialt aktiv och 

välja/ kunna lämna sin bostad. Utbytet av att ha vänner som befinner sig runt samma ålder 

som sig själv är av betydelse då det skapar en sorts samhörighetskänsla som inte går att 

återfinna på samma sätt som bland dem som har en generation emellan sig. (Tornstam, 2005). 

Detta går att återse bland respondenterna, det som verkar pigga upp deras vardag är vänner 

och bekanta som de träffar mest. Dessa utgör även den största delen av interaktion med andra. 
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4.7.2 Ensamhet 

 

Ensamhet kan ses utifrån männens möjligheter till att underhålla sitt sociala nätverk. Hälsan 

och ekonomin har som tidigare nämnts en betydelse för hur man kan underhålla sitt nätverk. 

Det i sin tur leder till hur pass ensam en person blir. Hearn (2006) menar att hälsan påverkar 

det sociala livet negativt framför allt för män. Har de inte en god hälsa leder det till mer eller 

mindre isolering. Statistiska centralbyrån (2006) visar på att hälften av dem mellan 75-84 år 

lever ensam och att en tredjedel av dem mellan 65-74 lever ensam.  

 

Arber, Davidsson och Daly (2003) fann i sin forskning om genus och åldrande att acceptansen 

av att få ett reducerat socialt nätverk är större bland dem som är änkemän än de 

skilda/separerade. Dessa män är minst troliga att kunna underhålla eller besöka 

familjemedlemmar. Detta leder till chansen för att de accepterar sitt nätverk är större än för de 

som inte befinner sig i en sådan situation. Det stämmer inte riktigt med vad som framkommit i 

denna studie, de två yngre-äldre som är skilda är nöjda med sin tillvaro som singel. Bertil 

upplever det som en frihet att bo ensam och inte behöva ta hänsyn till någon annan. Däremot 

är de två äldre-äldre inte lika nöjda. De saknar båda sina fruar och önskar att det vore som 

tidigare. Studien gjord av Andersson och Ericsson (1992) bekräftar att många äldre känner sig 

ensam. Enligt dem och Tornstam (2005) är den största orsaken till att de äldre känner sig 

ensam är för att de saknar signifikanta andra, främst i första hand då en respektive. Alf 

spenderar sina dagar ensam, det är inte ofta som han träffar andra och umgås med dem, största 

delen av kontakter med andra blir via telefon eller när någon kommer och hälsar på honom. 

Saknaden efter den egna familjen är stor. Carl, den andra äldre-äldre saknar även han sin fru 

markant. I takt med frekvens av kontakt med vänner och bekanta minskar, ökar ensamheten 

oavsett om det finns barn i bilden eller inte.  

 

I studien gjord av Andersson och Ericsson (1992) uppgav en av fyra att trots social kontakt i 

form av besök en till flera timmar i veckan, upplever de känslor av ensamhet. Det viktigaste 

för att känna sig mindre ensam, är att nätverket är mer kvalitativt framför kvantitativt. Vidare 

återfinns socialt stöd som en tredje komponent enligt Berg, Hassing, Mcclearn och Johansson 

(2006). Alf, Bertil och Carl har alla en god vän som de umgås med och som ser efter dem. De 

finns där som ett socialt stöd och underlättar vardagen. De relationerna visar på kvalitativa 

relationer även om Alf och Carl i övrigt inte har alltför många vänner. 
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4.7.3 Socialt nätverk 

 

Sluzki (2000) har funnit detta att en persons sociala nätverk ständigt förändras, både historiskt 

och genom livets gång. Han menar också att vi omstrukturerar vårt liv efter de förpliktelser vi 

har som jobb och att vara förälder. De fyra respondenternas sociala nätverk och olika 

uppbyggnad visar på att nätverk byggs upp olika utifrån individens relationer och 

förhållanden till andra människor. Faktorer som hälsa, geografiskt avstånd och önskan av att 

ha relationer till andra påverkar. Vi kan ha som David en nära relation till sonen som bor 

granne eller lika gärna en nära relation som Bertil har till sina barnbarn som bor några mil 

ifrån honom. Carl hade en gång i tiden en mycket nära relation till sin ena dotter, men nu bor 

hon långt ifrån honom och relationen är inte densamma längre. 

 

Allan, Morgan och Philipson (2004) syftar på, att uppbyggnaden i nätverket beror på 

kvaliteten och kvantiteten i de relationer vi omger oss av. Det ser olika ut från person till 

person. Årtionden av relationer till familjemedlemmar och släkt påverkar hur nätverket 

utformas. Vänner och bekanta har respondenterna inte känt lika länge och dessa har även byts 

ut i takt med ökad ålder eller försvunnit som för både Alf och Carl. Sluzki (2000) menar att 

våra sociala nätverk består av familjemedlemmar, vänner, bekanta och i vissa fall även av före 

detta arbetskollegor. Detta går att se utifrån de nätverkskartor (se bilagor) som dessa män har 

ritat. Olika relationer, de till familj, vänner och bekanta utgör vårt sociala nätverk 

tillsammans. Alla relationer har betydelse för det sociala stöd vi kan få och bekräftande av 

vem vi är. Vi väljer själva vilka som är signifikanta för oss, det är inte per automatik vår 

familj. I Bertils fall handlar det om hans granne och i Alfs fall en bekant.  

 

Socialt stöd och frekvensen av det, beror på hur vi bygger upp vårt sociala nätverk (Litwin, 

1996). Alla fyra respondenterna har alla olika sorters relationer, grannar, barn och bekanta, 

vilket gör att det därmed går att säga att de överlag har olika möjligheter till stöd. En annan 

aspekt som påverkar vårt sociala nätverk är som Bowling, Grundy och Farquhar (1995) syftar 

på, att när vänner och/eller släktingar försvinner förändras storleken på nätverket. 

 

Det är väsentligt för utbytet av interaktionen hur nära individen står till andra människor. De 

som står individen närmast är de som denne har mest kontakt med. Oftast är det 

familjemedlemmar som står en person närmast som exempelvis barnen (Shanas, 1979). 
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De äldre sorterar på basis av att deras familjemedlemmar står dem närmast (Shanas, 1979). 

Bertil, har näst intill en obefintlig kontakt med sina syskon på grund av avstånd till dem men 

David har en närmare relation till sin syster och de verkar stå varandra emotionellt nära.  

 

Relationerna till barnen verkar vara de som är mest signifikant för respondenterna, det är de 

som anses vara bland de närmaste för dem och som de vänder sig till ifall det skulle dyka upp 

ett problem eller liknande. Detta fann även Berkman, Glass, Mendes de Leon och Seeman 

(1997-1998), barn kan vara av stor betydelse för den kvalitativa aspekten av vårt nätverk. 

Männen i denna studie har alla bra kontakt med sina barn, relationen till dessa underhålls både 

från barnens och deras sida, trots det faktum att de antingen är skild eller änkling. Arber, 

Davidson och Ginn (2003) menar att äldre män genom skilsmässa får sämre kontakt med sina 

barn. Den relation en far har till sin son är vanligtvis mer solidarisk än de mellan fader och 

dotter enligt (Johnson, 1999). 

 

4.7.4 Nätverkskartorna 

 

Utifrån hur de fyra männen i studien har placerat personer i sina nätverk går det att som att se 

vilka som står dem närmast som i denna studie familjemedlemmarna (Andresen, 2000.) 

Familjemedlemmar, så som barn, barnbarn och syskon står de äldre närmast och står som 

betydande personer i våra liv, de förblir signifikanta och vi förlitar oss på dem av den 

anledningen (Shanas, 1979). Men männen har även placerat sina vänner nära dem själv i 

nätverket. Det är som Tornstam (2005) menar, ofta står vänner nära personen vilket framgår i 

de båda yngre-äldre männens nätverk.  Bekanta och kollegor brukar generellt befinna sig 

ytterst i vårt nätverk enligt Shanas, 1979. För två av männen återfinns deras bekanta där, men 

att Bertils syskon och mor befinner sig i yttersta cirkeln går emot den teori som Allan, 

Morgan och Phillipsons (2004) har. Band till kollegor och vänner kan vara starkare än de till 

familjen främst då vänner eftersom man känner samhörighet med dessa på ett annat sätt än till 

familjen som Tornstam (2005) framhäver.  
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4.7.5 Kvalitet och kvantitet i de sociala nätverken 

 

Kvantiteten i en persons sociala nätverk kan mätas genom frekvensen av kontakt med andra 

enligt Berg, Hassing, Mcclearn och Johansson (2006). En aspekt där är telefonsamtal. Alf 

spenderar sina dagar ensam, det är inte ofta som han träffar andra och umgås med dem, största 

delen av kontakter med andra blir via telefon eller när någon kommer och hälsar på honom. 

Saknaden efter den egna familjen är stor.  

 

Olika grader av relationer i det sociala nätverket innebär i sin tur socialt stöd och utbyte av det 

och vidare kan det likaså ge en känsla av att höra hemma (Berg, Hassing, Mcclearn & 

Johansson, 2006; Litwin 1996, ). I Alfs fall fick han detta sociala stöd och utbyte av det i 

relationen till prästen i byn. Det känslosamma, bekräftande och behjälpliga igenom socialt 

stöd återfinns i relationer med barnen och den bekante som bland annat tar med honom ut. 

Här ser man att vägen till social interaktion var genom främst hans fru, det var hennes släkt 

som de då umgicks med. Det kan vara en orsak till att han nu inte har lika många att umgås 

med. Hans fru stod för det sociala stödet precis som Vandervoort (2000) menar. Männen får 

sitt emotionella behov från interaktionen med sin respektive. När släktingar försvinner, i Alfs 

fall hans fru, minskar det sociala nätverket (Bowling, Grundy & Farquhar 1995). För honom 

var hans fru mycket viktig, hon utgjorde största delen av hans nätverk på äldre dagar. 

 

Storleken av nätverket bland dess män är inte så stor om vi återigen bortser från Bertils 

situation. Han är den som har det mest omfattande och det som utgörs av homogenitet till 

största delen. De som ingår i hans nätverk är många vänner och bekanta som han delar 

intressen med. Relationer till vänner har vi på basis av att de inte utgörs av plikt så som han 

anser att relation till familjen gör (Tornstam, 2005).  

De personer som ingår i de två äldsta männens nätverk är till största delen familjemedlemmar 

och dessa är yngre än dem. Davids nätverk utgörs lite mer av homogenitet i och med att även 

han likt Bertil umgås med kamrater genom sina intressen. Dessa faktorer är vad som utgör 

den strukturella modellen av socialt nätverk som Wellman (1988) menar. Egenskaper och stöd 

utifrån vilka som bygger upp en persons nätverk. Bertil umgås med likasinnade som delar 

samma intressen som han. Homogeniteten är inte lika stor för de två äldre männen vars 

nätverk till största delen består av familjemedlemmar. I relationen som Bertil har till sin 

granne och Carl med sin återfinns socialt stöd, vilket visar på att kvaliteten är bra.  
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Intimiteten finns där i båda fall vilket visar att även män kan ha djupa relationer till sina 

vänner. Ghazanfareeon, Karlsson (2006) menar att det är främst de äldre kvinnorna som har 

djupa relationer till sina vänner. 

 

Den rollspecifierade modellen visar på betydelsen av olika typer av sociala relationer som i 

sin tur ger mer eller mindre socialt stöd (Argyle, 1992). Bertil och David har roller som 

förälder genom sina barn, men Bertil även som morfar. De får båda stöd genom sina barn som 

de har en frekvent kontakt med via telefon och besök från både deras sida och barnens. Alf 

och Carl har som tidigare skrivet även de barn, men kontakten mellan dem och deras barn 

sker till största delen på basis av att det är barnen som besöker dem. Kontakt via telefon sker 

däremot från båda sidor och de finner stöd hos sina barn. Stöd får dessa fyra män även av sina 

vänner och bekanta, men framför allt Alf, Bertil och Carl. De har alla en signifikant vän som 

finns där för dem.  

 

David känner sig ensam på dagarna när det inte är säsong för jakten eller golfen. Han saknar 

som tidigare skrivet interaktion med andra människor som han fick i mycket större 

utsträckning när han jobbade. Här ser man ett exempel på hur kvaliteten i ett nätverk kan se 

ut. Det mäts utifrån om man har någon att prata med och känner att man tillhör en grupp av 

vänner enligt Berg, Hassing, Mcclearn och Johansson (2006). Han har är en undermålig 

kontakt med grannarna, den sträcker sig inte till mer än spontana konversationer i trappan. 

David har som han själv säger inte någonting gemensamt med dem, han är äldre än dem och 

ser det inte särskilt naturligt att gå och hälsa på dem. Han har bara ytlig kontakt med dem. 

Som Tornstam (2005) menar att relationer till andra utgörs till största delen av att man känner 

samhörighet med dem. Olika generationer har inte samma möjlighet till detta eftersom de inte 

har samma historik och händelser i samhället gemensamt på samma sätt som de som är 

ungefär lika gamla. 

 

4.7.6 Skillnad mellan de yngre-äldre och de äldre-äldre 

 

De båda äldre-äldres nätverk är familjefokuserat så som Landau och Litwin (1997) fann i sin 

studie att de äldre människornas nätverk till största delen är. Dessa äldre- äldres relationer till 

andra utgörs av interaktion med barnen och deras familjer.  
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Alf som får besök av sina barn och deras familjer känner stark saknad efter dem när de åker. 

Carl träffar döttrarna en gång i månaden och barnbarnen lite mer sällan. Han talar dagligen 

med barnen och varannan vecka med barnbarnen, men det är främst den ena dottern som han 

står nära. Det är ett motsägelsefullt resultat till vad Johnson (1999) kom fram till om att fäder 

att dessa har mindre bra kontakt med sina döttrar. Resultaten visar även på något ovanligt då 

nätverk till största del brukar bestå av vänner bland äldre (ibid.). 

 

I termer av typ av nätverk befinner sig Bertil i det som Landau och Litwin (1997) benämner 

för vänfokuserat då de flesta personer som befinner sig i hans nätverk utgörs av bekanta och 

vänner genom fritidsintressen. Mesta delen av Bertils interaktion görs i och med utövande av 

hans intressen eller med personer som han lärt känna genom dessa. Davids nätverk är även det 

till största delen vänfokuserat i och med att även hans nätverk utgörs till största delen av 

relationer till jaktkamrater och bridgekamrater. Det verkar däremot som att det är David som 

har mer kontakt via telefonen med sina vänner och bekanta till skillnad mot Bertil som mest 

träffar dem i olika intresserelaterade sammanhang. Deras nätverk består till största delen av 

vänner som ungefär en fjärdedel av respondenterna gjorde i studien av Landaus och Litwin 

(1997). 

 

Utöver den närmaste familjen verkar det sociala nätverket vara mer tunt för de två äldre 

respondenterna som är runt 80 år, precis som för en av de yngre-äldre, om än lite bättre. Det 

är markant mycket bättre för den andra yngre-äldre vilket visar på vad Berkman, Glass, 

Mendes de Leon och Seeman (1997) fann i sin studie. Män som befinner sig i 60 års ålder har 

större frekvens av kontakt med bekanta och vänner än för de som är runt 80 år (ibid.). Med 

ålder verkar det sociala nätverket minska i storleken, men samtidigt innefatta närmare 

relationer som ger mer utbyte än vad ytliga kontakter innebär. Kanagawa, Sagawa och Saito 

(2005) visar att de yngre-äldre har lättare för att kunna få socialt stöd än de äldre-äldre. Detta 

genom försämrad hälsa och ökad ålder. Det syns tydligt i Bertils fall, han har ett stort nätverk, 

många vänner och bekanta. Däremot har de andra männen, även David dåliga möjligheter till 

att få socialt stöd på samma sätt. Detta just genom deras försämrade hälsa. Som studien av 

Motkal och Rayya (2006) visar, att det finns ett starkt samband mellan ålder och socialt 

deltagande. De yngre-äldre är mer socialt aktiva än de äldre-äldre. 
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5. Diskussion 
 

Jag valde att göra en kvalitativ studie framför en kvantitativ av den anledningen att en persons 

livshistoria framkommer på ett djupare plan om denne inte behöver svara på allt för 

strukturerade frågor. Förekommer det fasta svarsalternativ kan det bli så att denne känner att 

han/hon inte riktigt får förmedla sina tankar och åsikter.  Det kan även bli så att respondenten 

väljer ett alternativ som denne anser passa bäst till vad intervjuaren vill få ut, få för svar. Det 

är som Kvale, 1997 menar, att frågorna man ställer leder till nya kunskaper eller förstärker 

existerande forskning. 

 

De intervjuade har varit öppna om sitt liv och sin livshistoria och jag har inte ändrat på deras 

utsaga för att den ska överensstämma med den grammatiska mallen. Jag upplever att jag har 

fått en insyn i deras vardag, hur den är för äldre män, ensamstående på landsbygden. 

Validiteten, det vill säga att man studerat det som var tanken från början anser jag att jag 

lyckats med. Jag har ställt frågor utifrån syftet och fått svar på dessa.  Vidare finns 

generaliserbarheten i att mycket av vad jag funnit överensstämmer med tidigare forskning om 

yngre-äldre och äldre-äldre män. Med ålder är det ofta så att det sociala nätverket tunnas ut 

eller blir svårare att upprätthålla, vidare är god hälsa och ekonomi faktorer som är viktiga för 

att få ett bra vardagsliv. Den kvalitativa metoden i sig är diskutabel vad gäller 

generaliserbarheten då det är för få respondenter vilket gör att reliabiliteten inte är lika hög 

som vid kvantitativ metod.  

 

Skillnaden mellan de yngre-äldre och äldre-äldres möjligheter till socialt nätverk syns tydligt 

när man jämför Bertils situation med de äldre-äldre. Han har ett större nätverk och möjligheter 

till att underhålla relationerna på ett annat sätt. Men David som är en yngre-äldre har ändå 

sådana problem med sin hälsa att det hindrar honom från att ha den kontakt med sina vänner 

och bekanta som han vill ha. De båda äldre-äldre har båda tunna nätverk och har sina 

släktingar och familj längre bort vilket gör att de är mycket ensam. Avstånd till familj är till 

viss del avgörande för hur bra interaktion och relation du har till dina familjemedlemmar. 

David har en mycket nära relation till sin son, Alf hade det förut när han bodde närmare sina 

barn och likadant för Carl med hans ena dotter. Bertil träder återigen fram som den av dessa 

fyra som sticker ut. Han har bra kontakt med sin familj, modern, barnen och barnbarnen. 
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Ensamheten upplevs i förhållande till hur individen ser på den. Det kan vara befriande att vara 

ensam men samtidigt innebära att personen ifråga känner sig socialt isolerad. Har personen en 

god hälsa och egna resurser kan ensamhet ses som en befrielse medan den är för de som har 

dåliga egna fysiska resurser något som de inte kan göra något åt. Singellivet innebär delvis en 

befrielse från pliktelser samtidigt som den kan lämna sorg eller passivitet till att finna någon 

som kan ta den före dettas plats. 

 

Hälsa har som sagt stor betydelse för det sociala nätverkets utformning och frekvensen av 

kontakt med andra människor. God hälsa innebär bättre möjligheter till att ha en större 

frekvens av socialt liv och sämre hälsa innebär begränsningar. Har du bra hälsa orkar du vara 

social, du blir inte hindrad. Har du haft bra interaktion med bekanta och vänner och sedan blir 

fysiskt dålig kan hela ditt liv förändras. Med ålder försvinner även folk som du umgåtts med, 

de blir sämre och går bort. Då är det viktigt att de relationer du har kvar är kvalitativa. Det 

syns hos dessa fyra män, vänskaper som är kvalitativa och som innebär bra socialt stöd är 

mycket viktiga för dem. Barnen, grannar eller en god vän beroende på vem av de fyra männen 

som man utgår ifrån. 

 

Ekonomi har i studien konstaterats vara av betydelse. Har du god ekonomi behöver du inte 

oroa dig för hur du ska få mat på bordet. Du har fritt spelrum till att göra vad du vill. Bertil 

åker bort på golfresor till skillnad mot David som för stunden inte har bra ekonomi och därför 

begränsas i vardagen. Ekonomin innebär för honom ett bekymmer som upptar en del av hans 

vardag. De båda äldre-äldres situation skiljer sig också åt, den ena, Carl anser att han kunde 

ha haft bättre ekonomi och Alf anser sig kunna ge bort en slant då och då. Det är betryggande 

att ha en god ekonomi. Vi strukturerar vårt liv mycket utifrån den. Vi blir begränsade eller ser 

möjligheter kring vad vi kan köpa och hur vi kan umgås med andra. 

 

Det jag har visat i mina resultat visar på att respondenternas livssituation är rätt vanlig i den 

yngre-äldre och äldre-äldre generationen oavsett land. De flesta äldre män, ensamstående på 

landsbygden är till stor del mycket ensam. De saknar det liv som de hade tidigare och önskar 

att det fanns fler personer i deras närhet som de kunde umgås, ha kontakt med. Dagarna är 

långsamma när hälsan inte är fullt bra. Åtgärder som kan göras för att de äldre inte ska behöva 

känna sig ensam är framför allt att det ordnas fler dagcentrum som inte kräver ett 

biståndsbeslut eller viss ålder. Många önskar sig få ett rikare socialt liv men har inte alltid de 

resurser som krävs.  
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Avstånd, hälsa, tillfällen är alla avgörande faktorer för att det ska komma till stånd. Det som 

vi kan göra som privatpersoner är att bry oss mer om de äldre än många av oss gör. Vi kan 

höra av oss oftare till dem och bygga upp bättre relationer till våra föräldrar om de är dåliga. 

Det lägger grunden för hur det kommer att se ut när de blir äldre.  

 

Förslag på vidare forskning är att det bör forskas mer kring äldre människors ensamhet för att 

belysa deras situation och sårbarhet i egenskap av hög ålder. Det skulle skapa än mer debatt 

om deras vardagsliv och de förbättringar som skulle kunna göras om det lades ner resurser på 

det. Det pratas mycket om att de äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt men långt 

ifrån alla vill det.    
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Bilaga 1 

Frågor 
 
Nätverk 
Nätverkskarta - Hur ser det sociala nätverket ut? 
 
Familj/ släkt 
1 Har du några barn? – Hur många? – Vart bor de? 
 
2 Hur ser kontakten ut med dem? Träffar/telefon - Är det någon som du har särskilt bra kontakt med? 
 
3 Hur ofta träffar du dem? Frekvens 
 
4 Förutom dina barn, vilka andra släktingar har du kontakt med?  
Är det någon särskild som du har kontakt med oftare än andra?  
5 – Hur ofta, hur ser kontakten ut? Träff/telefon 
I vilket sammanhang? 
 
Vänner/ bekanta/kollegor 
6 Vilka personer känner du dig bekväm med? Har du någon närstående, förtroende?  
 
7 Hur ofta träffar du den personen? Kan du prata privata saker med någon, rådfråga? Har du någon 
som hjälper dig? I vilket sammanhang? 
 
8 Hur ser kontakten ut med grannarna? Träffas ni? Hur ofta? I vilket sammanhang? 
 
9 Hur såg ditt sociala nätverk ut innan pensioneringen? Har det förändrats på något vis? Är det andra 
personer du har i ditt nätverk nu gentemot förut? Partner? Frekvens 
 
10 Träffar du barn/släktingar/vänner/bekanta mindre eller mer nu?  
 
Vardagslivet 
11 Vad gör du om dagarna? Hur skulle du vilja beskriva din vardag? 
 
12 Jobb? Hur ofta? 
 
13 Fritidsintressen? Vad? Hur ofta? Kontakt med andra inom det intresset? Hur ofta träffar du denne? 
Enbart under intresseutövningen eller även utanför? Resor? 
 
14 Föreningar? Vad? Hur ofta? Varför? 
 
15 Socialt liv i övrigt? Vad? Med vilka? 
 
16 Hur upplever du din hälsa? Känner du dig nöjd med den? - Har du hjälp från något håll? 

 
17 Hur upplever du din ekonomi? -Känner du att du har tillräckligt bra inkomst för att kunna leva 
gott? - Tänker du på hur din ekonomiska situation ser ut? Vad tänker du då? 
 
Ensamheten 
18 Hur är det att bo själv?  
 
19 Känner du dig ensam? På vilket vis? - Insides? – När du är omgiven av andra? 
 
20 Hur ofta känner du dig ensam? - Hur mycket känner du dig ensam?   
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