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Abstrakt 

 

Syftet med studien är att belysa hur äldre människor upplever ensamhet. För 

att skapa en djupare förståelse om ämnet, användes semistrukturerade 

intervjuer och nätverkskartor, vid insamling av det empiriska materialet. 

Totalt medverkade fem respondenter, mellan 77 och 96 år, i studien. Det 

empiriska materialet har tolkats utifrån den tidigare forskningen om ämnet 

och fyra olika teorier inom socialgerontologin; aktivitetsteorin, 

disengagementteorin, livsloppsperspektivet och teorin om gerotranscendens. 

Resultatet i studien visar att upplevelserna av ensamhet kan förklaras genom 

en individs situation eller specifika livshändelser. Resultatet visar också att 

det finns ett samband mellan det fysiska tillståndet och möjligheten till ett 

fysiskt socialt umgänge, och att det geografiska avståndet är betydelsefullt för 

de sociala relationerna. Gemensamt för alla respondenter var att tillit och 

regelbundenhet i kontakten är viktigt för att känna gemenskap i de sociala 

relationerna. 

 

Nyckelord: ensamhet, äldre, sociala relationer, socialt nätverk, gemenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Förord 

 

Vi vill börja med att rikta vår tacksamhet till de fem respondenter som låtit 

oss besöka deras hem, och ägnat sin tid till att medverka i våra intervjuer. 

Deras berättelser har på ett bra sätt hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. 

Vidare vill vi tacka vår handledare, Sofie G Karlsson, för den värdefulla och 

konkreta handledningen som vi fått under dessa veckor.  

 

Tack! 
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1. Inledning 

Antalet äldre människor i Sverige ökar. Medellivslängden förväntas öka även i framtiden. 

Maria Larsson, barn- och äldreminister, skriver i en debattartikel att det idag finns nästan en 

halv miljon människor som är äldre än 80 år i Sverige (Regeringen, 2014). I slutet av 2040-

talet beräknas de vara över en miljon. Den utökade medellivslängden innebär en 

välfärdsframgång, men det betyder samtidigt att det svenska samhället står inför en stor 

framtida utmaning och att behovet av insatser för äldre förväntas öka väsentligt. 

  

Från 1990-talet och framåt har det svenska välfärdssamhället kommit att förändras och gått 

mot att alltmer lägga ansvaret på individen och dennes sociala nätverk för att ansvara för den 

äldres välbefinnande och omsorg. Nedskärningarna av platser på äldreboenden och särskilda 

boenden har haft den konsekvensen för många äldre, att endast de praktiska och fysiska 

behoven tillgodoses, medan de sociala behoven inte blir tillgodosedda. Det innebär också att 

ett större antal av de äldre är hemmaboende allt längre. Att ett större ansvar har lagts på 

individen och dennes sociala nätverk betyder däremot inte att alla äldre har ett fungerande 

socialt nätverk. Åldrandet innebär en ökad risk för förlust av partner, andra 

familjemedlemmar och jämnåriga vänner. Förluster i det sociala nätverket innebär att 

möjligheten till ett rikt socialt umgänge minskar. 

  

En rapport från Statistiska centralbyrån visar att 4 % av äldre mellan 75 och 84 år upplever 

ensamhet ofta eller alltid, jämfört med 12 % i åldrarna 85 år eller äldre (Nordenmark, 2006). 

Resultatet visar att ju högre åldern är, desto mer negativ inverkan har frånvaron av en nära 

relation och sociala relationer på den subjektiva upplevelsen av ensamhet. De båda 

åldersgrupperna upplever också mer ensamhet än vad yngre ålderskategorier gör. Resultatet är 

oroväckande eftersom åldrandet innebär en ökad risk för förlust av partner och vänner. 

  

Det sociala umgänget med andra människor har stor betydelse för vår hälsa. Vi har behov av 

gemenskap både med andra och med samhället. Vad som upplevs som meningsfullt är 

individuellt, vilket betyder att upplevelsen av det sociala umgänget varierar mellan 

människor. Begreppet ensamhet kan beskrivas utifrån två olika perspektiv; objektiv och 

subjektiv ensamhet. Objektiv ensamhet innebär hur många människor som finns i det sociala 

nätverket, och hur ofta man träffar dem. Orsaken till bristande livstillfredsställelse under 
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ålderdomen förklaras ofta genom ett bristande socialt nätverk som en konsekvens av att man 

har förlorat anhöriga eller vänner. (Berg, 2007). Den subjektiva ensamheten innebär 

individens egen upplevelse av ensamhet. Den subjektiva ensamheten kan förklaras genom att 

äldre får allt färre nära vänner och att man därmed känner mindre gemenskap i sina sociala 

relationer (Berg, 2007).  

 

1.1 Problemformulering 

De två olika perspektiven om ensamhet som vi har beskrivit visar att det är viktigt att studera 

båda dimensionerna för att skapa en förståelse för hur äldre upplever ensamhet, och vi ställer 

oss frågan; Vilken slags ensamhet upplever äldre människor idag? Vi menar att det är viktigt 

att ha kunskap om äldres sociala relationer och upplevelser av ensamhet för att kunna främja 

välbefinnande under åldrandet. Vår förhoppning med studiens resultat är att de kan bidra till 

en ökad förståelse för äldres upplevelser av ensamhet. Detta leder oss in på studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur äldre människor upplever ensamhet. 

 

1.3 Frågeställningar 

Har åldrandet påverkat de sociala relationerna? 

Har åldrandet påverkat upplevelsen av ensamhet? 

Vad innebär det för äldre att känna en gemenskap i sina sociala relationer? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

I denna studie jämställs äldre som en person över 75 år. Begreppet ensamhet beskrivs i denna 

studie ur två olika perspektiv; subjektiv och objektiv ensamhet. Begreppet subjektiv ensamhet 

används för att beskriva den äldres upplevelse av ensamhet och hur denne upplever kvalitén 

på de sociala relationerna. Begreppet objektiv ensamhet avser hur många människor den äldre 

har i sitt sociala nätverk. Begreppen sociala relationer och socialt nätverk innebär i denna 

studie ett mellanmänskligt förhållande mellan två eller flera parter eller mellan grupper i olika 
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slags sammanhang. Begreppet upplevelse används i denna studie för att beskriva de känslor, 

tankar och åsikter som den äldre använder för att beskriva ett visst fenomen. Begreppet 

gemenskap jämställs med en känsla av samhörighet till en annan person. 

 

 

2. Kunskapsläget; äldre och ensamhet 

I detta kapitel beskrivs de fyra olika teorier inom socialgerontologin, samt den tidigare 

forskningen inom studiens ämne, som vi har valt för tolkning av det empiriska materialet i 

studien. Inledningsvis beskrivs teorierna. Därefter redovisas den tidigare forskningen om 

uppsatsens ämne. För att påvisa teoriernas relevans med uppsatsens syfte och frågeställningar, 

tolkar vi dem i den löpande texten utifrån den tidigare forskningen om ensamhet. 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom teorier inom socialgerontologin, enligt Andersson (2013), på olika sätt beskriver hur 

den äldres situation i samhället ser ut, och hur individuella egenskaper och social miljö 

påverkar den förändringsprocess som åldrandet utgör, anser vi att det är relevant att tolka 

respondenternas utsagor utifrån teorier inom socialgerontologin. 

Enligt aktivitetsteorin är den äldres anpassning till åldrandet och tillfredsställelsen med 

tillvaron beroende av aktiviteter och socialt umgänge, i enlighet med medelålderns mönster 

(Tornstam, 2011). Som en direkt motsats till aktivitetsteorin står disengagementteorin, som 

menar att den äldre och samhället gradvis reducerar sitt ömsesidiga engagemang, och att det 

goda åldrandet inte innebär samma önskningar, behov och aktivitetsgrad som i medelåldern 

(Tornstam, 2011). Enligt livsloppsperspektivet är det den äldres egna livserfarenheter som är 

centrala. I stället för att enbart fokusera på en enda faktor eller period i livet förklarar 

livsloppsperspektivet den dynamiska interaktionen mellan individuella, sociala och historiska 

faktorer över en tid (Bengtsson, Burgess, Parrott & Beth Mabry, 2013). Teorin om 

gerotranscendens beskriver en utveckling och ett tillstånd bortom dualismen av aktivitet och 

disengagemang, och beskriver hur äldre kan utvecklas på en mer existentiell nivå (Tornstam, 

2011). Förespråkare till teorin menar att åldrandet innebär en omdefinition av jaget, 

medmänniskorna och på tillvaron i stort (Tornstam, 2011).  
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Ensamhet 

Ensamhet är en erfarenhet som många människor kommer att få uppleva under olika perioder 

av livet (Dykstra, 2009). Ensamhet består av flera olika dimensioner, vilket försvårar 

möjligheten till en entydig och precis definition av begreppet. En övergripande definition av 

ensamhet är att den innebär en diskrepans mellan de sociala relationer en person har, och de 

relationer personen egentligen vill ha (Dykstra, 2009). Ensamhet kan också beskrivas utifrån 

de två olika perspektiven subjektiv och objektiv ensamhet. Den subjektiva ensamheten speglar 

individens upplevelse av ensamhet. Enligt Pinquart och Sörensen (2001) och Dykstra (2009) 

innebär den subjektiva ensamheten också de förväntningar och den kvalité individer har på 

sina relationer. Den objektiva ensamheten innebär hur många personer den äldre träffar rent 

fysiskt. Shankar, McMunn, Banks och Steptoe (2011) beskriver den objektiva ensamheten 

som ett kvantitativt mått på det sociala nätverkets storlek. En övervägande del av den tidigare 

forskningen visar att ensamheten är starkare förknippad med den subjektiva ensamheten, än 

med den objektiva ensamheten (Holmén & Furukawa, 2002; Hughes, Waite, Hawkley & 

Cacioppo, 2004; Pinquart & Sörensen, 2001). 

 

I en studie av Hughes et al. (2004) visar resultatet att den subjektiva och objektiva 

ensamheten endast är relaterade till varandra i liten utsträckning. De olika perspektiven är 

främst relaterade till varandra när en person upplever sig ha liten kontroll över sin sociala 

miljö (Hawkley, Hughues, Waite, Masi, Thisted & Cacioppo, 2008). Ett exempel är när en 

person blir funktionsnedsatt eller drabbas av en sjukdom (Hawkley et al., 2008; Molton & 

Terrill, 2014). Att de olika perspektiven är relaterade till varandra i liten utsträckning betyder 

att de olika perspektiven är distinkta (Hughes et al., 2004). En person som upplever en 

subjektiv ensamhet behöver inte vara ensam rent kvantitativt. Istället kan det innebära en 

känsla av utanförskap eller att inte känna en samhörighet i sina relationer. En studie av 

Shankar et al., (2011) visar att endast 2 % upplevde en subjektiv ensamhet, trots att 7 % 

bedömdes vara objektivt ensamma enligt bedömningsskalan. Det innebär att upplevelsen av 

ensamhet hos en individ kan vara låg, även fast individen bedöms vara objektivt ensam. 

Resultatet i studien kan relateras till disengagementteorin som menar att det goda åldrandet 

inte innebär samma önskningar, behov och aktivitetsgrad som i medelåldern. Enligt teorin 

lösgör sig den äldre och samhället gradvis och ömsesidigt ifrån varandra, som en naturlig 
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process inför döden (Tornstam, 2011). Denna process är inte förenat med obehag hos 

individen, utan den betraktas som en naturlig och oundviklig process som är förenat med 

tillfredställelse och inre harmoni (Tornstam, 2011). Enligt teorin drar sig äldre tillbaka från 

sociala roller och aktiviteter och får en ökad självupptagenhet och ett minskat känslomässigt 

engagemang till andra människor Hagberg (2000a). 

  

Gemensamt för mycket av forskningen om ensamhet är att den oftast förknippas med något 

negativt (Long & Averill, 2003). Ensamheten kan också innebära något positivt. Den 

möjliggör att vi kan återhämta oss från stress och ger oss tid för reflektion, insikt och 

personlig utveckling (Long, Seburn, Averill & More, 2003). En annan positiv aspekt med 

ensamheten är friheten, avseende möjligheten att själv välja aktiviteter (Long & Averill, 

2003). För att kunna uppfatta ensamheten som något positivt krävs en god självkänsla som 

möjliggör att individen klarar av att vara utan ständig kontakt med andra människor (Long et 

al., 2003).  

 

2.2.2 Sociala nätverk  

Forskningen om äldres sociala relationer visar att nätverket tenderar att minska med åldern, 

(Huxhold, Fiori & Windsor, 2013). En svensk studie visar dock att majoriteten av de äldre är 

nöjda med sina sociala relationer, trots ett minskat antal nära vänner att prata med (Holmén & 

Furukawa, 2002). Studiens resultat kan relateras till teorin om gerotranscendens, som 

ifrågasätter antagandet om att det goda åldrandet innebär en fortsatt aktivitet i enlighet med 

medelålderns mönster. Åldrandet innebär istället en omdefinition av jaget och relationerna till 

andra människor (Tornstam, 2011), vilket är tänkt att medföra en ökad livstillfredsställelse 

(Hagberg, 2000a). Den åldrande individen får en ökad känsla av gemenskap med tidigare och 

kommande generationer och blir mindre intresserad av ytligt umgänge (Tornstam, 2011). De 

menar att individen blir mindre självupptagen och samtidigt mer selektiv i valet av såväl 

sociala som andra aktiviteter. 

 

I en metanalys av Wrzus, Hänel, Wagner och Neyer (2013) var syftet att undersöka storleken 

på det sociala nätverket, samt hur det förändras med den stigande åldern. Resultatet visar att 

storleken på det sociala nätverket inom familjen var stabilt under hela livet (Wrzus et al., 

2013). Det vänskapliga sociala nätverket utökas under ungdomstiden och tidig vuxenålder, för 

att därefter minska över åren (Wrzus et al., 2013). Förändringarna i det sociala nätverket kan 
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relateras till ålder och livshändelser såsom utbildning, äktenskap/förhållanden, föräldraskap, 

maka/makes död (Wrzus et al., 2013). En studie av Nyqvist, Cattan, Andersson, Forsman och 

Gustafson (2013) visar att äldre som har barn inte upplever ensamhet mer sällan. Detta tyder 

på att äldre förlitar sig mer på sina vänner än de vuxna barnen när de känner sig ensamma 

(Nyqvist et al., 2013).  

 

2.2.3 Myter om äldres ensamhet 

En litteraturöversikt av Dykstra (2009) påvisar den diskrepans som råder mellan forskningen 

och de föreställningar som finns om äldre i samhället. I studien utmanas tre vanligt 

förekommande uppfattningar som ofta förekommer i den allmänna debatten om ensamhet hos 

äldre. Det första antagandet är att den subjektiva ensamheten är ett problem som förekommer 

främst hos äldre. Resultatet visar att antagandet bara får visst vetenskapligt stöd. Studier har 

visat att upplevelsen av ensamhet är hög även bland personer i åldrarna 15-24 år (Pinquart & 

Sörensen, 2001). Därefter förekommer färre upplevelser av ensamhet, för att sedan öka igen 

vid 80-årsåldern (Pinquart & Sörensen, 2001). Bland den äldre befolkningen är ensamhet 

endast vanligt hos personer som är 80 år och äldre (Dykstra, 2009; Pinquart & Sörensen, 

2001). I en finsk studie av Savikko, Routasalo, Tilvis, Strandberg och Pitkälä (2005), med 

kvantitativ metodansats visar resultatet att 39 % av de äldre upplevde ensamhet, varav 5 % 

ofta eller alltid. En svensk-finsk studie visar att 55 % av äldre som bor på särskilda boenden 

upplever ensamhet ofta eller ibland. Motsvarande siffra för de som är hemmaboende är 45 %. 

Nitton procent av de som har särskilt boende upplevde ofta ensamhet, jämfört med 8 % av de 

som är hemmaboende (Nyqvist et al., 2013).  

Det andra antagandet om äldre är enligt Dykstra (2009) att människor som lever i samhällen 

präglade av individualism är mest ensamma. I motsats till detta antagande, visar resultatet i 

Dykstras litteraturöversikt att äldre i norra Europa upplever sig vara mindre ensamma än de 

som lever i samhällen som är mer familjepräglade, i de södra delarna av Europa. Detta styrks 

också av de senaste decenniernas forskning om äldre, som påvisat att upplevelsen av 

ensamhet förekommer oftare i södra delarna av Europa, än i de nordiska delarna (Sundström, 

Fransson, Malmberg & Davey, 2009). Äldre i Danmark och Sverige upplever dessutom minst 

ensamhet i Europa. De få studier som utförts i centrala och västra Europa påvisar en hög 

förekomst av subjektiv ensamhet i dessa länder (Sundström et al., 2009). Resultaten i 

studierna visar att det kulturella sammanhanget har stor betydelse i tolkningen av de äldres 

upplevelser av ensamhet.  
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Den tredje föreställningen om att äldres ensamhet har ökat de senaste decennierna, finner 

inget stöd i forskningen. Den subjektiva ensamheten har minskat, även om det är marginellt 

(Dykstra, 2009).  

 

2.2.4 Orsaker till ensamhet 

Ensamheten hos äldre har ofta associerats till att vara orsakad av en individs situation. 

Orsaken till ensamhet bland äldre har förknippats med att; (a) vara ensamboende, (b) boende 

på äldreboende, (c) vara änka eller änkling, (d) låg utbildningsnivå och, (e) låg inkomst 

(Savikko et al., 2005). Dessutom är ohälsa, dålig syn och hörsel faktorer som kan öka 

upplevelsen av ensamhet (Savikko et al., 2005). De äldre angav själva att de vanligaste 

orsakerna till ensamhet var sjukdomar, maka/makes död och brist på vänner (Savikko et al., 

2005). Ett annat intressant resultat i studien är att det geografiska sammanhanget har 

betydelse för äldres upplevelser av ensamhet. Ensamhet är vanligare bland äldre som bor på 

landsbygden, än i städer (Savikko et al., 2005). En svensk studie har också visat att ensamhet 

upplevs oftare av äldre som har särskilt boende och av äldre som behöver hjälp med ADL, det 

vill säga; aktiviteter i dagliga livet (Jakobsson & Hallberg, 2005).  

Orsaken till ensamhet kan också bero på egna sårbarhetsfaktorer hos individen. Lågt 

självförtroende, blyghet eller låg social kompetens är alla faktorer som kan leda till en 

upplevelse av ensamhet (Pinquart & Sörensen, 2001; Dykstra, 2009). Dessa egenskaper kan 

hindra en individ från att skapa och upprätthålla viktiga relationer och kan därmed resultera i 

ensamhet. 

 

2.2.5 Ensamhetens konsekvenser 

Studier av personer i medelåldern har visat att den subjektiva ensamheten kan leda till 

depressiva symptom (Cacioppo, Hawkley & Thisted, 2010), högt blodtryck (Hawkley, 

Thisted, Masi & Cacioppo 2010b), och låg sömnkvalitet (Hawkley, Preacher & Cacioppo, 

2010a). Konsekvenserna av den låga sömnkvaliteten är låg energinivå, trötthet och utmattning 

(Hawkley et al., 2010a). Dessutom har en studie visat att både den subjektiva och den 

objektiva ensamheten kan medföra en minskad fysisk aktivitet (Shankar et al., 2011). De 

negativa konsekvenser som ensamheten kan leda till får oss att tänka på aktivitetsteorin, som 

menar att den åldrande människan ökar sitt välbefinnande genom att hålla sig så aktiv som 

möjligt (Tornstam, 2011). Enligt aktivitetsteorin är den äldres anpassning till åldrandet och 
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tillfredsställelsen med tillvaron beroende av aktiviteter och socialt umgänge. Förespråkarna 

till teorin anser också att äldre normalt sett har en vilja att vara aktiva, och att den största 

livstillfredsställelsen återfinns hos individer som har ett aktivt förhållningssätt till livet och 

omvärlden (Stuart-Hamilton, 2005).  

  

Den subjektiva ensamheten kan orsaka kognitiva försämringar hos äldre (Wilson, Krueger, 

Arnold, Schneider, Kelly, Barnes & Bennett, 2007). En studie har visat att personer som är 65 

år och äldre och som upplever stora förändringar på sina kognitiva förmågor, kan få det 

svårare att upprätthålla sina sociala nätverk (Zunzunegui, Alvarado, Del Ser & Otero, 2003). 

Det är däremot svårt att bedöma om de som har kognitiva funktionsnedsättningar frivilligt valt 

bort sitt sociala nätverk, eller om det är nätverket som har valt bort dem (Berkman, 2000). 

 

Allt fler studier har också påvisat att den subjektiva ensamheten ökar risken att dö i förtid hos 

äldre (Shiovitz-Ezra & Ayalon, 2010; Patterson & Veenstra, 2010). Både den tillfälliga och 

den stadigvarande ensamheten ökar risken att dö i förtid (Shiovitz-Ezra & Ayalon, 2010). Den 

förstnämnda kan uppkomma efter att man upplevt livshändelser som orsakar stress, såsom 

förluster i det sociala nätverket, exempelvis maka eller makes död. Den stadigvarande 

ensamheten innebär en mer stadigvarande upplevelse av ensamhet.  

 

2.2.6 Ensamhet och genus 

En övervägande del av den tidigare forskningen visar att kvinnor oftare upplever ensamhet än 

män (Pinquart & Sörensen, 2001; Savikko et al., 2005; Jakobsson & Hallberg, 2005). Andra 

studier visar att upplevelsen av ensamhet inte visar någon märkbar skillnad mellan män och 

kvinnor som är 65 år och äldre (Victor, Scambler, Marston, Bond & Bowling, 2006), vilket 

utmanar den tidigare forskningen om att kvinnor oftare upplever ensamhet än män. Kvinnor 

lever vanligtvis längre än män, vilket betyder att det är troligare att kvinnor förlorar sin 

partner och blir ensamboende (Victor et al., 2006). En förlust av partner kan leda till en känsla 

av ensamhet (Nicolaisen & Thorsen, 2014). Förespråkarna till aktivitetsteorin menar också att 

äldre behöver arbeta aktivt för att ersätta gamla roller med nya. Eftersom åldrandet även kan 

innebära förluster i det sociala nätverket, betonar Tornstam (2011), vikten av att motverka 

dessa förluster i det sociala nätverket med nya sociala kontakter. 
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En del studier visar att storleken på det sociala nätverket och upplevelsen av kvaliteten på de 

sociala relationerna inte skiljer sig nämnvärt mellan äldre män och kvinnor (Antonucci, 

Lansford, Akiyama, Smith, Baltes, Takahashi & Dartigues, 2002). Andra studier har påvisat 

att kvinnor vanligtvis har fler sociala kontakter (Victor et al., 2006; Nicolaisen & Thorsen, 

2014), och fler nära vänner än män (Nicolaisen & Thorsen, 2014). Det betyder att kvinnor kan 

vara mindre sårbara vid förluster i sitt sociala nätverk än män. En studie visar också att äldre 

män som förlorade sin partner upplever mer ensamhet än äldre kvinnor som förlorade sin 

partner (Nicolaisen & Thorsen, 2014).  

 

Det finns ett samband mellan den subjektiva ensamheten och tidigare barndomsupplevelser. 

Män som har levt med konflikter mellan föräldrar eller varit utsatta för mobbning under 

barndomen upplever oftare ensamhet (Nicolaisen & Thorsen, 2014). För äldre kvinnor är den 

subjektiva ensamheten relaterad till ekonomiska problem i familjen under barndomen 

(Nicolaisen & Thorsen, 2014). Resultaten visar att barndomsupplevelser kan påverka 

upplevelsen av ensamhet under hela livet, och att det kan påverka män och kvinnor på olika 

sätt (Nicolaisen & Thorsen, 2014). Resultatet i studien kan kopplas till livsloppsperspektivet 

där det är den äldres egna livserfarenheter som är centrala. Enligt perspektivet är åldrandet en 

funktion av det liv vi levt (Hagberg, 2000b). Historiska och sociala förändringar som ägt rum 

och påverkat personens liv har en stor betydelse inom livsloppsperspektivet (Malmberg & 

Ågren, 2011). Istället för att enbart fokusera på en faktor eller period i livet förklarar 

livsloppsperspektivet den dynamiska interaktionen mellan individuella, sociala och historiska 

faktorer över tid (Bengtsson et al., 2013). 

 

 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i studien. Syftet med kvalitativa studier är 

ofta att få en förståelse för hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

(Bryman, 2011). Eftersom syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur 

äldre upplever ensamhet, var denna metod ett självklart val. En kvalitativ studie kan 

genomföras med hjälp av en fallstudie där ett enda fall studeras, exempelvis en specifik 
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person, situation eller händelse (Bryman, 2011). Denna fallstudie inkluderar en specifik 

situation, bestående av äldre personers upplevelser av ensamhet, och kan således räknas som 

en fallstudie. 

Vårt empiriska material i form av kvalitativa intervjuer och en nätverkskarta, har tolkats 

utifrån den tidigare forskningen och framtagna teorier inom ämnet. Empirisk fakta 

tillsammans med mer logiska slutsatser har på så vis skapat ett kunskapsläge, vilket innebär 

att vi har använt oss av en abduktiv metodansats i studien. 

 

3.2 Datainsamling 

Studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod utgörs av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer används enligt Bryman (2011) för att ringa in det relativt 

specifika tema som vi har valt att studera, samtidigt som intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Metoden är lämplig eftersom den ger oss möjlighet att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, samtidigt som vi kan fånga respondenternas unika 

upplevelser av ämnet. De semistrukturerade intervjuerna har kompletterats med en 

nätverkskarta för att både skapa kvantitativ och kvalitativ information om respondenternas 

sociala nätverk. 

 

För att specificera studiens fokusområde sammanställdes teman och frågor i en intervjuguide 

(se bilaga 1), vilken bestod av två delar. Den första delen av intervjuguiden innehåller en 

nätverkskarta, som vi tidigare nämnt syftar till att få en kvalitativ och kvantitativ överblick av 

respondenternas sociala relationer. Den andra delen av intervjuguiden är indelad i tre olika 

teman, med elva olika frågor som syftade till att få en djupare förståelse av studiens ämne. Vi 

hade också ett antal stödfrågor som hjälpte oss att få mer utvecklade svar från respondenterna. 

Frågorna gav utrymme för en stor tolkningsfrihet, vilket gav utrymme för respondenternas 

egna berättelser och upplevelser.  

 

För att försöka skapa en överblick av kunskapsläget om äldres upplevelser av ensamhet, 

utfördes databassökningar i början av studiens arbetsprocess. Litteratursökningen utfördes i 

databasen ProQuest Social Sciences. Vi har begränsat våra sökningar till forskning som 

publicerats efter år 2000, då vi ville använda oss av relativt ny forskning till vår studie. För att 
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säkerställa att artiklarna höll en viss kvalitét användes enkom artiklar som var 

refereegranskade.  

I början av sökprocessen genomfördes ostrukturerade sökningar. Sökorden genererade i 

många sökresultat, vilket innebar att det var svårt att hitta relevant forskning till vår studie. Vi 

utvecklade därmed sökprocessen och genomförde strukturerade sökningar med specifika 

sökord och olika söksträngar. Denna sökteknik medförde att vi erhöll litteratur som var 

relevant för studiens syfte och frågeställningar. De sökord som användes i söksträngarna var; 

loneliness, lonely, older, subjective loneliness, objective loneliness, solitude, gender. Under 

sökprocessen upptäckte vi att två forskare; Cacioppo, J.T och Dykstra P.A, var vanligt 

förekommande inom ensamhetsforskningen. Dessa forskare visade sig vara nyckelforskare 

inom ämnet. Deras artiklar var vägledande för oss i den fortsatta sökprocessen, då de 

vägledde oss till ytterligare artiklar som var relevanta för vår studie. Genom de olika 

söktekniker som vi har redovisat, fann vi artiklar där abstraktet lästes igenom för att göra en 

första bedömning om de motsvarade studiens syfte. Därefter valdes relevanta artiklar ut. De 

artiklar som motsvarade studiens syfte, och som vi har använt oss av i denna studie, lästes i 

sin helhet. 

 

Databassökningarna har inte varit begränsade till en specifik åldersgrupp. Några utav de 

redovisade artiklarna innehåller forskning med deltagare som är yngre än 75 år. Det beror 

delvis på att vi ville studera ensamheten ur ett livsloppsperspektiv. Det beror också på att vi 

inte hittade tillräckligt med forskning om ensamheten och vår valda åldersgrupp. För att skapa 

en överblick av ämnet gjordes bedömningen att artiklarna var relevanta för studien. 

Huvudfokus i valet av artiklar låg däremot på personer som var 75 år eller äldre. Vi har valt 

att inkludera artiklar med studier utförda i andra länder än Sverige, eftersom vi vill ta reda på 

om ensamheten skiljer sig åt mellan olika kulturer och länder.  

 

3.3 Urval av respondenter 

De kriterier som vi har fastställt för medverkan i studien är att personerna ska ha fyllt 75 år 

och vara hemmaboende. Det åldersrelaterade kriteriet har valts på grund av att forskningen 

har påvisat att de äldsta i samhället oftast upplever ensamhet. Vi har att valt att inkludera äldre 

som är hemmaboende på grund av att vi vill studera äldre som har förmåga till att själv klara 

det mesta i vardagen, och därmed till viss del själva upprätthålla sitt sociala nätverk. 
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Exklusionskriteriet för studien var äldre med demenssjukdom. Att ha en demenssjukdom 

innebär att man på olika sätt har svårt att minnas och tänka, samt att tolka sin omgivning. För 

att säkerställa tillförlitligheten av resultatet i studien har vi valt att exkludera dessa personer.  

 

I studien har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval. Det innebär att vi har använt oss 

av organisationer, platser eller personer som är relevanta med studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). För att finna våra respondenter kontaktade vi först en 

medlemsorganisation för äldre i en mellanstor norrländsk kommun, vilket resulterade i att vi 

fick kontakt med en person i organisationen. Denna person blev en nyckelperson, som i sin tur 

förmedlade respondenter som uppfyllde våra inklusions- och exklusionskriterier för studien. 

Vi berättade om syftet med studien, och att vi önskade respondenter med en jämn fördelning 

avseende kön, ålder och civilstatus. Vi använde dessa kriterier på grund av att vi avser att öka 

bredden, och användbarheten i resultatet. Efter att vi fått tillgång till respondendernas 

kontaktuppgifter tog vi kontakt med dem via telefon. Respondenterna tilldelades information 

om studiens syfte och intervjuprocess. De fick därefter en förfrågan om de var intresserade av 

att medverka i studien. Samtliga respondenter var positiva till medverkan, vilket resulterade i 

att vi bestämde en tid och plats för intervjun. Respondenterna i studien består av två män och 

tre kvinnor som är boende i de centrala delarna av en mellanstor norrländsk stad. 

 

3.4 Intervjusituationen  

Intervjuerna genomfördes hemma hos var och en av respondenterna, enligt deras önskemål. 

Samtliga intervjuer ägde rum i en lugn miljö utan distraktion från andra personer. Alla 

intervjuer bandades, vilket respondenterna upplysts om i samband med telefonsamtalet och i 

det skriftliga informationsbrevet. Samtliga respondenter gav sitt muntliga samtycke till detta. 

Båda författarna till denna uppsats deltog i intervjuerna. Vi är medvetna om att det kan skapa 

ett asymmetriskt maktförhållande, där respondenterna kan känna sig underlägsen i 

intervjusituationen. Vi valde detta tillvägagångssätt då vi anser att det är viktigt att ta hänsyn 

både till det transkriberade materialet och det som utspelas i rummet, det vill säga den icke 

språkliga kommunikationen i form av ansiktsuttryck och sinnesstämningar, vid analysen av 

utskrifterna. Vi är medvetna om att studiens frågeställningar och syfte berör respondenternas 

privatliv, känslor och personliga upplevelser. Vi har därför säkerställt, både skriftligt och 

muntligt, att respondenterna delgivits syftet med studien och att de kunde avbryta sin 

medverkan närsomhelst. Det har också varit viktigt för oss att säkerställa att de inte upplevde 
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intervjun som påträngande. Efter varje intervju förde vi en dialog om hur respondenterna 

upplevt intervjusituationen. Värt att notera är att samtliga respondenter angav att de uppfattat 

intervjusituationen på ett bra sätt. Alla respondenter gav också intrycket av att vara villiga att 

delge oss om deras upplevelser om ämnet.  

Vår ambition var att få intervjuerna att vara i minst 45 minuter, då alltför korta intervjuer 

skulle kunna innebära att respondenterna inte får tillräckligt med tid till att fördjupa sina 

uttalanden. Den kortaste intervjun varade i 40 minuter medan den längsta intervjun varade i 

80 minuter.  

 

3.5 Behandling och analys av intervjumaterialet 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant, vilket genererade i 9-15 A4 sidor från varje intervju. 

Under intervjuerna och vid bearbetning av materialet kan man väga in annan kommunikation 

så som kroppsspråk, emotionella uttryck och intentioner från respondenterna (Kvale & 

Brinkman, 2009). I transkriptionerna har vi noterat sådant som framgått under inspelningen, 

som stunder av tystnad, kortare pauser samt om respondenterna skrattar. I citaten i 

resultatdelen har vi använt oss av följande tecken; (.) – anger en kort, men märkbar paus, 

(paus) - innebär en längre paus som kan mätas i sekunder, (skratt) - innebär ett kort skratt, ord 

mellan * - tecken uttrycks med skrattande röst. Transkriptionerna var sedan föremål för den 

innehållsanalys, som vi har valt för tolkning av intervjumaterialet. 

 

En innehållsanalys inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i intervjumaterialet som 

sedan analyseras (Bryman, 2011). Varje intervju lästes först igenom upprepade gånger för att 

vi skulle ska få en känsla för helheten. Därefter analyserade vi varje intervju, var för sig. Vi 

noterade de meningar och fraser som vi ansåg vara mest centrala för varje enskild intervju, 

och som var relevanta för studiens frågeställningar. För att fortfarande ha kvar sammanhanget 

i texten behöll vi den omgivande texten. I nästa steg analyserade vi våra anteckningar 

tillsammans, eftersom vi ville säkerställa att vi hade uppfattat de teman som var mest 

relevanta för respondenterna, och studiens syfte, på ett liknande sätt. Därefter kodade och 

grupperade vi dessa texter i olika kategorier, för att återspegla det centrala budskapet i 

texterna. Dessa kategorier möjliggjorde att vi kunde finna såväl gemensamma upplevelser, 

som olikheter, i respondenternas utsagor. Därefter formulerades sex centrala teman till 

resultatredovisningen; åldrandet och den negativa känslan av ensamhet, åldrandet och den 
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positiva känslan av ensamhet, åldrandet och den fysiska förmågans betydelse för de sociala 

relationerna, åldrandet och det geografiska avståndets betydelse för de sociala relationerna, 

åldrandet och betydelsen av att känna gemenskap i de sociala relationerna, åldrandet och 

strategier för att undvika känslan av ensamhet. Slutligen valde vi ut centrala citat, utifrån 

respondenternas berättelser. 

 

3.6 Förförståelse  

Thurén (2007) skriver om vikten att avhålla sig från subjektivitet i samband med forskningen, 

men att det samtidigt är svårt att bortse från eventuella förkunskaper och förförståelser. Detta 

kan påverka sättet att tolka verkligheten. Denna studie är inget undantag. Vår avsikt med 

denna studie är att avhålla oss från subjektivitet. Vi är dock medvetna om att vi har en viss 

förförståelse för ämnet. Vår förförståelse om ämnet är att många äldre upplever både 

subjektiv och objektiv ensamhet. Denna förförståelse grundar sig på att åldrandet ofta medför 

förluster i det sociala nätverket vid vänner eller partners bortgång. Vi är medvetna om att 

åsikter och subjektiva meningar som berör ämnet kan påverka studiens resultat. För att 

undvika att våra förförståelser ska påverka studiens resultat har detta tagits i beaktande under 

studieprocessen, och framförallt vid analys och tolkning av studiens resultat. 

 

3.7 Etiska principer 

Bryman (2011) beskriver fyra etiska principer för personer som medverkar i 

samhällsvetenskaplig forskning. De etiska principerna är följande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vi har valt att delge respondenterna syftet med studien och upplyst om de moment som ingår i 

undersökningen, både muntligt och skriftligt (se informationsbrev, bilaga 2). Respondenterna 

fick ta del av informationsbrevet ett antal dagar innan respektive intervjutillfälle. För att 

kunna besvara eventuella frågor från respondenterna både före- och efter intervjutillfällen, 

delgavs kontaktuppgifter till studiens författare och till handledaren. Respondenterna har, 

både muntligt och skriftligt, informerats om samtyckeskravet. Det innebär att deltagandet var 

frivilligt. I samband med intervjuerna informerade vi också om att de närsomhelst hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan. I enlighet med konfidentialitetskravet har vi behandlat 
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respondenternas personuppgifter med konfidentialitet, och vi har förvarat dessa uppgifter så 

ingen obehörig kan ta del av materialet. Under transkriberingen och i studiens resultatanalys 

har vi använt oss av fingerande namn. Vi har också fingerat namnet i informationsbrevet på 

den nyckelperson som har hjälpt oss att hitta våra respondenter. Vi har även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlats in endast har använts för 

forskningsändamålet. Respondenterna har också muntligen informerats om att allt material 

raderas efter studiens slutförande. 

 

3.8 Validitet och reabilitet 

Bryman (2011) delar upp validiteten i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

huruvida man mäter det man avser att mäta. För att stärka studiens interna validitet 

utformades nätverkskartan och frågorna till intervjuguiden efter studiens syfte och 

frågeställningar. Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning resultat kan 

generaliseras till andra personer, miljöer och situationer (Bryman, 2011). En del kritik mot 

kvalitativa forskningsresultat har riktats mot att det är svårt att generalisera resultaten till 

andra miljöer. Syftet med studien och dess resultat är att uppnå en ökad förståelse för hur ett 

antal individer upplever de frågeställningar som studien berör. Vi menar att våra 

respondenters upplevelser påtalar väsentliga aspekter av den äldres liv, och att resultatet i vår 

studie kan bidra med kunskap om mönster och tendenser om äldres sociala relationer och 

upplevelse av ensamhet. Studiens resultat är främst användbar för mellanchefer inom 

kommun och landsting. Genom att använda våra teman som reflektionsunderlag inom 

äldreomsorgens kommuner och landsting kan studiens resultat bidra med kunskap för det 

förebyggande arbetet inom äldreomsorgen.  

 

Reabiliteten kan delas upp i intern och extern reabilitet. Den interna reabiliteten syftar till att 

vara noggrann med hur tolkningar av resultaten genomförs (Bryman, 2011). Genom att vi har 

bandat intervjuerna gav det oss en större möjlighet att analysera och tolka respondenternas 

berättelser i efterhand. Vi har även haft vår förförståelse i åtanke under studiens gång för att 

undvika subjektiva tolkningar under analysprocessen och i resultatredovisningen. För att 

ytterligare stärka studiens reabilitet, analyserade vi först det utskrivna materialet var för sig. 

Därefter jämförde och diskuterade vi de olika koder som var mest väsentliga, för att slutligen 

komma fram till en gemensam texttolkning i form av de kategorier och teman som vi har 
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använt oss av i resultatredovisningen. Den externa reabiliteten avser enligt Bryman (2011) i 

vilken utsträckning undersökningen kan replikeras. För att stärka studiens replikerbarhet har 

vi valt att redovisa de steg som utförts i studien, motiverat de urval och avgränsningar som 

gjorts, samt redovisat den intervjuguide som vi har använt oss av under intervjuerna. 

 

 

4. Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas studiens empiriska datainsamling. Vi börjar med en presentation av 

varje respondent. Därefter redovisas de sex centrala teman som vi har funnit vid analys av det 

utskrivna intervjumaterialet, samt nätverkskartor (se bilaga 1). Rubrikerna i 

resultatredovisningen består av de dominerande teman som har framkommit under analysen 

av intervjuerna. Det empiriska materialet, i form av intervjuer och nätverkskartor, tolkas 

utifrån kunskapsläget av den tidigare forskningen och de teorier som presenterats i kapitel 2. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Intervjupersonerna i vår studie består av två män och tre kvinnor. Av etiska skäl är namnen på 

respondenterna fingerade, och de sociala aktiviteter som de medverkar i är avkodade. 

 

Märta är 77 år gammal och ensamboende. Hon är änka sedan 14 år tillbaka, och hon 

beskriver att det var ett lyckligt äktenskap. Hon beskriver att hon har god kontakt med sina 

anhöriga. De bor inte inte samma stad som Märta men de pratar ofta med varandra per telefon 

och de brukar fira storhelger tillsammans. Hon har främst kontakt med sina svägerskor, 

syskon och syskonbarn. Innan pensioneringen arbetade Märta inom handelssektorn, vilket hon 

trivdes mycket bra med. Vid pensioneringen blev hon medlem i olika sociala föreningar. Hon 

är bland annat medlem i en kvinnoförening, som har sammankomster var fjortonde dag. Detta 

umgänge beskrivs som lite ytligare kontakter. I det sociala nätverket har hon också två andra 

väninnor, som hon beskriver som nära vänner. En utav väninnorna bor i närheten, och de 

träffas eller pratar i telefon dagligen. Märta beskriver att hon alltid har uppskattat socialt 

umgänge. På senare år har hon fått en del fysiska nedsättningar, men det är inget som 

begränsar hennes rörlighet. I övrigt känner sig Märta välmående och hon beskriver att hon är 

nöjd med sitt liv. 
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Rolf är 82 år gammal och bor tillsammans med sin fru. De har varit gifta i 52 år och han 

beskriver det som ett lyckligt äktenskap. Rolf har två barn och fem barnbarn. Barnen är 

boende i samma stad som Rolf och han beskriver att han har god kontakt med sin familj. 

Innan han pensionerades arbetade han inom fastighetsbranschen. Det yrket trivdes han med, 

till stor del för att det innebar ett stort socialt nätverk. Lägenheten där Rolf bor är en del i ett 

femtioplusboende. I anslutning till lägenheten finns en stor våning där många olika 

gemensamma aktiviteter erbjuds. Rolf deltar i dessa aktiviteter några gånger i veckan. Han 

uppger att han har en god relation till sina grannar. Dessutom har han fortfarande god kontakt 

med många av sina barndomsvänner. Det sociala nätverket är också kopplat till en social 

aktivitet som han medverkar i varje vecka. Rolf beskriver att han alltid har uppskattat socialt 

umgänge, och att han därmed har sett till att ha ett stort socialt nätverk omkring sig under hela 

livet. Rolf har inga fysiska funktionsnedsättningar. Han beskriver sig själv som en utåtriktad 

och positiv person som trivs med sitt liv. 

 

Stig är 84 år gammal och ensamboende. Han är änkeman sedan 13 år tillbaka och han 

beskriver att han hade många fina stunder tillsammans med sin fru. Han har en dotter och två 

barnbarn som bor i en annan stad. De har god kontakt med varandra, och även om de inte ses 

ofta, pratar de ofta med varandra i telefon. Under sommarhalvåret träffar han sina anhöriga 

oftare, då han brukar tillbringa sommaren i hans dotters sommarstuga. Innan Stig 

pensionerades arbetade han inom utbildningssektorn. Stig beskriver att det bor många äldre i 

det bostadsområde där han bor, och att det innebär att han har fått en del nya bekantskaper. 

Stig beskriver att han tidigare hade ett stort socialt nätverk som bestod av både arbetskamrater 

och kamrater från en idrottsförening. I dagsläget består det vardagliga sociala nätverket mest 

av ytligare bekantskaper i form av personer som bor i hans närhet. En gång i veckan 

medverkar han också i en social aktivitet, vilket han beskriver är veckans höjdpunkt. I 

samband med den stigande åldern har han fått en del fysiska försämringar. Han har däremot 

inga funktionsnedsättningar som begränsar honom till att förflytta sig mellan olika platser. 

Stig uppger att han är nöjd med sitt liv.  

 

Gun är 91 år gammal och är ensamboende, hon beskriver att hon har varit ensamstående hela 

livet. Guns anhöriga är bosatta i en annan stad men hon beskriver att de har en god kontakt 

och pratar ofta med varandra per telefon. Innan Gun pensionerades arbetade hon inom staten. 

En del dagar under sommaren brukar hon tillbringa i en sommarstuga tillsammans med sina 
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anhöriga, vilket hon beskriver att hon uppskattar mycket. Gun beskriver att hon tidigare hade 

ett stort socialt nätverk, och att hon alltid haft mycket folk runtomkring sig. Nätverket har 

dock minskat i takt med den stigande åldern. En dag i veckan medverkar hon i en social 

aktivitet, vilket har stor betydelse för hennes sociala liv. Gun beskriver att åldrandet har 

medfört vissa fysiska försämringar och hon är i behov av en rullator. Det faktum att det inte 

finns en hiss i anslutning till lägenheten försvårar hennes möjlighet till socialt umgänge. Gun 

har tillgång till färdtjänst, vilket hon utnyttjar några gånger i veckan när hon ska handla, 

besöka vänner eller utföra andra sociala aktiviteter. Gun beskriver att hon är nöjd med sitt liv. 

 

Berit är 96 år gammal och ensamboende. Hon är änka sedan sju år tillbaka efter ett lyckligt 

äktenskap. Familjen har stor betydelse för Berit. Hon har två barn, sex barnbarn och 

barnbarnsbarn. Berit pratar ofta med sina anhöriga per telefon, och med jämna mellanrum 

besöker dem henne. Några utav dem bor i samma stad som Berit, och de hjälper henne med 

att handla matvaror. Innan pensioneringen arbetade hon bland annat för ideella föreningar. 

Hon har också varit aktiv inom politiken. Berit beskriver att det sociala nätverket var större 

förut, och att det bestod av både nära relationer och mer ytliga kontakter från hennes 

föreningsliv. Det sociala nätverket har minskat i takt med den stigande åldern. I nuläget är 

hennes sociala nätverk främst kopplat till familjen, grannarna och en social aktivitet som hon 

medverkar i en gång i veckan. Berit uppger att hon har god kontakt med två av sina grannar. 

En utav dem bor dessutom på samma våning, vilket underlättar det fysiska sociala umgänget. 

Berit beskriver att hennes fysiska förmågor har försämrats med åldern. Berit uppger att hon 

inte går i trapporna i onödan, och det faktum att det inte finns någon hiss i anslutning till 

lägenheten försvårar det sociala umgänget. Trots de fysiska besvär som åldrandet har 

inneburit klarar sig Berit bra på egen hand och ser för det mesta positivt på tillvaron. 

 

4.2 Tematiserad redovisning av resultat 

4.2.1 Åldrandet och den negativa känslan av ensamhet 

Våra respondenter har vid olika tidpunkter i livet genomgått de kriser och förluster som 

vänner eller partners bortgång inneburit. När respondenterna berättar om ensamheten 

beskriver de att förluster av partner och vänner är livssituationer då de upplevt en stark känsla 

av ensamhet. Några av respondenterna ser också ett samband mellan ensamhet och fysiska 

begränsningar. 
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Berit berättar att hon och maken hade många fina år tillsammans. Det var en svår förlust för 

henne när hennes man gick bort och det var en situation då hon upplevde en stark känsla av 

ensamhet. Hon är tacksam när hon blickar tillbaka till minnen från förr, samtidigt beskriver 

hon att de kan bidra till en starkare känsla av ensamhet. Hon beskriver: 

 

”Ensamheten får man lov att försöka slå bort, det får man inte tänka på (.)  

för börjar man tänka på det, ja då gråter man. För man tänker alltid tillbaka på hur bra man haft det, 

och min man fick jag leva med tills han blev 93 år. Man blir ensammare (paus) 

alla som varit ens goda vänner ramlar ju bort en efter en” 

 

Märta beskriver att hon fick uppleva en enorm lycka tillsammans med sin man, och att det är 

något som hon kan blicka tillbaka till och vara tacksam över. Hon beskriver att mannens 

bortgång var en situation i livet då hon upplevde en stark känsla av ensamhet. Hon beskriver 

att hon kan uppleva ensamhet även i dagsläget, men att det inte är något som hon lider av: 

 

”Ensamhet är långsamt och tråkigt. Jag är inte ensam (.) direkt.  

Fast ibland tycker jag att jag är *det*, när telefonen är tyst.  

Jag hatar att vara ensam. Jag vill inte det (skratt) men ibland måste man.  

Men det går absolut ingen nöd på mig, jag sitter inte och gråter” 

 

Gun beskriver att hon skulle önska att hon hade släkten på närmare avstånd på grund av att 

det skulle innebära mer trygghet. Hon kan känna sig ensam ibland, men menar att hon vant 

sig vid det, och att hon främst känner ensamhet vid fysisk smärta: 

 

”Ibland kan jag känna mig ensam, men jag lider inte av ensamheten. Jag tycker att man vänjer sig (.)  

man gör faktiskt det. Det jag lider av nu är att jag har så ont i fötter och ben.  

Då kan jag bli lite sur och tycka att det är lite mer *ensamt*.  

Men det blir tyvärr inte bättre av det”. 

 

Fyra av fem respondenter uppger att de ibland kan uppleva ensamhet, varav två av dem 

uppgav att de ibland upplever en stark känsla av ensamhet. En respondent uppger att han 

aldrig har upplevt ensamhet. Två av respondenterna beskriver att de har vant sig vid 

ensamheten, och att de inte lider av den. Denna typ av acceptans kan relateras till teorin om 

gerotranscendens som menar att man i ålderdomen når ett accepterande av att ålderdomen har 
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en egen mening och karaktär (Tornstam, 2011). Resultatet kan också tolkas genom 

disengagemangsteorin som menar att det goda åldrandet inte innebär samma önskningar, 

behov och aktivitetsgrad som i medelåldern (Tornstam, 2011). 

Framförallt upplevs ensamheten hos våra respondenter som något negativt, när man tänker 

tillbaka på de livssituationer då man har blivit lämnad ensam av vänner eller partners 

bortgång. Samtliga tre respondenter som upplevt maka/makes död beskriver också att 

ensamheten upplevdes som starkast vid partners bortgång, vilket kan relateras till studien av 

Savikko et al. (2005), som visar att ensamhetsupplevelser hos äldre ofta relateras till 

maka/makes död eller förlust av vänner. Resultatet styrks också utav att den respondent som 

uppger att han aldrig upplevt ensamhet, också är den ende som lever tillsammans med en 

partner. Enligt aktivitetsteorin bör äldre som förlorar kontakter i det sociala nätverket försöka 

ersätta förlusterna med nya sociala kontakter (Hagberg, 2000a). Två av de tre respondenter 

som upplevt partners död beskriver också att de har fördjupat, och utökat, sina 

vänskapsrelationer efter maka/makes död.  

 

Upplevelsen av ensamhet relateras också till fysiska nedsättningar av de två respondenter som 

uppger att det begränsar deras sociala umgänge. Denna typ av ensamhetsupplevelse kan 

relateras till studien av (Savikko et al., 2005), där de äldre själva angav att en utav de 

vanligaste orsakerna till upplevelsen av ensamhet var sjukdomar. Hos en utav dessa två 

respondenter väcker ordet ensamhet känslor av längtan efter den tid då man var yngre och 

hade ett stort socialt nätverk. Hon jämför sitt tidigare ideala liv med den nuvarande 

situationen som innebär fysiska begränsningar, vilket leder till en känsla av ensamhet.  

 

Resultatet visar att de olika upplevelserna av ensamheten kan förklaras genom en individs 

situation, i form av fysiska nedsättningar. Ensamheten kan också förklaras genom specifika 

livshändelser, i form av maka/makes eller vänners bortgång. Det innebär att resultatet kan 

relateras till livsloppsperspektivet, som fokuserar på den dynamiska interaktionen mellan 

individuella, sociala och historiska faktorer över en tid för att förklara den äldres situation i 

samhället (Bengtsson et al., 2013). Att ensamheten är kopplat till en individs situation och 

specifika livshändelser, styrks också av att respondenterna anser det är svårt att jämföra 

känslan av ensamhet idag jämfört när de var i femtioårsåldern. Ingen av dem kan erinra sig att 

de upplevde ensamhet vid femtioårsåldern. Två av respondenterna uppger att det var kopplat 

till att de hade en partner vid den tidpunkten i livet. Andra beskriver att det beror på att de 

hade ett större socialt nätverk. När respondenterna blickar tillbaka på sitt liv beskriver alla att 
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de hade ett aktivt socialt liv och de tittar tillbaka på sitt liv med tillfredsställelse. 

Respondenternas positiva beskrivning av sitt tidigare liv kan relateras till teorin om 

gerotranscendens, som menar att man i ålderdomen når ett accepterande av sitt tidigare liv och 

finner tillfredsställelse med det (Tornstam, 2011). 

 

4.2.2 Åldrandet och den positiva känslan av ensamheten 

När respondenterna ska beskriva huruvida ensamheten kan upplevas som ett positivt fenomen 

varierar uppfattningen mellan dem. Några av respondenterna beskriver att ensamheten kan 

uppfattas som ett positivt fenomen när det handlar om tystnad, eftertanke och naturen. Andra 

har svårt att uppfatta ensamheten som ett positivt fenomen. 

 

Rolf menar att den ensamheten kan vara positiv när man själv väljer det. Han beskriver några 

tillfällen när han själv upplevt ensamhet som ett positivt fenomen:  

 

”Det kan ju vara så att man tycker det är ganska skönt att falla tillbaka i tystnad och eftertanke.  

Det är rofyllt att gå ut och sätta sig på en sten i skogen eller något sånt där, det är livskvalitet 

egentligen. Hjärnan får gå på tomgång sådana gånger (.) man bara finns, det är bra” 

 

Stig beskriver att han kan finna en slags vänskap i ensamheten: 

 

”Ibland på kvällarna och framförallt på hösten kan jag släcka alla lampor och sätta mig 

och kolla ut över staden, då (.) finner jag någon slags vänskap i det också” 

 

Märta är mer tveksam till den positiva ensamheten. Hon beskriver den genom möjligheten att 

själv välja och bestämma aktiviteter: 

 

”Det är klart att det är skönt att vara ensam ibland (paus) men det är *sällsynt*.  

Man är ju ensam såtillvida att man gör som man vill, när man inte har någon make” 

 

Berit har svårt att uppfatta ensamheten som något positivt:  

 

”Det är negativt. Jag menar, de dagar som jag inte har pratat med någon i telefon, 

då måste jag ju ringa någon” 
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Uppfattningen om huruvida upplevelsen av ensamhet kan uppfattas som något positivt 

varierar mellan respondenterna. Den respondent som aldrig upplevt ensamhet var den som var 

mest positiv till ensamheten. De två manliga respondenterna hade lättare att beskriva 

ensamheten som ett positivt fenomen. Ensamheten förknippades hos männen i situationer som 

handlade om tystnad och naturen. De menade också att ensamheten kan möjliggöra tid för 

reflektion och eftertanke. Denna positiva ensamhetsupplevelse stämmer överens med 

resultatet i studien av Long et al. (2003), som visar att ensamheten kan möjliggöra tid för 

reflektion, insikt och personlig utveckling. De kvinnliga respondenterna hade svårare att 

beskriva tillfällen när ensamheten kan uppfattas som något positivt, varav två av dem inte alls 

kunde beskriva den som ett positivt fenomen. För två av respondenterna innebär också 

ensamheten friheten att själv välja aktivitet, vilket kan relateras till resultaten i studien (Long 

& Averill, 2003). Samtliga respondenter betraktade ensamheten som negativ när den var 

påtvingad, och de inte själv valt den.   

 

4.2.3 Åldrandet och den fysiska förmågans betydelse för de sociala relationerna  

När äldre ska beskriva det sociala umgänget framgår det tydligt att det finns ett samband 

mellan det fysiska tillståndet och möjligheten till ett fysiskt socialt umgänge. För en del av 

respondenterna innebär funktionsnedsättningar en begränsad rörelsefrihet, vilket har begränsat 

deras fysiska sociala umgänge. Respondenterna uppger också att en minskad ork kan begränsa 

det sociala umgänget. 

 

Gun är av den uppfattningen att hennes fysiska tillstånd och den begränsade energin till att 

utföra olika sysslor begränsar hennes möjligheter till att utföra olika sysslor i hemmet. Det 

begränsar också det sociala umgänget. Gun menar att hennes vänner är i en liknande situation, 

vilket begränsar även dem till det fysiska umgänget: 

 

”Jag och mina vänner ses mest på telefon, dem är inte friska heller. Mina nöjeskonton är färdtjänst 

och telefonen (.) det är inte så lätt att bjuda hem folk när man har det besvärligt” 

  

Märta känner sig rörlig och frisk och ser ett samband mellan rörelsefriheten och möjligheten 

det ger att ha ett aktivt socialt umgänge. Hon menar däremot att åldern har medfört en 

minskad ork och energi till aktiviteter och socialt umgänge: 
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”Än så länge är jag ju så pass rörlig så jag sitter inte ensam så mycket tack vare att benen fungerar. 

Man kan gå ut och träffa folk. Jag tänkte ju ha släktmiddag i påsk.  

Men det gick inte igenom och jag tänkte sen (.) vad skönt! Jag tror inte jag orkar med *det*.  

Allting tar mycket längre tid när man är äldre, fast man är frisk” 

 

Berit beskriver att hon har fysiska begränsningar och att hon helst inte går utanför huset på 

grund av den fysiska ansträngningen det innebär. Hon berättar dock att hon prioriterar att 

delta i en specifik social aktivitet varje vecka. Hon beskriver: 

 

”När jag ska gå till aktiviteten säger kroppen nej, men huvudet säger ja. 

 

Två av respondenterna uppger att fysiska funktionsbegränsningar är en orsak till att de har ett 

minskat fysiskt socialt umgänge. En utav dem uppger också att kraften kan variera från dag 

till dag, vilket innebär att det blir svårt att planera umgänge och aktiviteter. Tre av 

respondenterna uppger att en av anledningarna till det minskade sociala umgänget är att de 

inte har energi på samma sätt som tidigare. Det finns en önskan att träffa familjemedlemmar 

och vänner, men kroppen sviker. Det geografiska avståndet är också något som komplicerar 

kontakten med vänner och familj, och då framförallt om de befinner sig på långt avstånd. 

Även korta avstånd kan vara problematiskt när kroppen eller kraften inte räcker till. En del av 

respondenternas vänner blir även de funktionsbegränsade i samband med åldrandet och orken 

sviker även dem, vilket medför att de inte heller alltid orkar med de förflyttningar och 

ansträngningar som det fysiska sociala umgänget kräver. De funktionsbegränsningar och den 

begränsade energi som den stigande åldern medfört har begränsat några utav respondenternas 

rörelsefrihet och tvingat dem att minska sitt fysiska umgänge med familj och vänner.  

 

Respondenternas berättelser om att det är den begränsade rörelsefriheten som har begränsat 

deras fysiska umgänge står i motsats till disengagementteorin, som menar att äldre självmant 

drar sig tillbaka i sina sociala relationer och finner tillfredsställelse i detta (Samuelsson, 

2000). För några av våra respondenter har det fysiska sociala umgänget minskat i takt med 

den stigande åldern, men det betyder inte att de är tillfredsställda med ett minskat socialt 

umgänge. Enligt respondenternas egna utsagor beror det bland annat på de fysiska 

funktionsnedsättningar som har tvingat dem till att ha mindre fysiskt socialt umgänge. Detta 

styrks också av att respondenterna uppger att det sociala umgänget har ändrat karaktär. Det 
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fysiska sociala mötet har till viss del ersatts av telefonkontakt. Därmed har den sociala 

innebörden bevarats, även om det fysiska sociala umgänget inte sker lika ofta. 

Respondenternas beskrivningar kan i stället tolkas genom aktivitetsteorin, som menar att äldre 

personer normalt sett strävar efter att vara aktiva och att ha ett aktivt socialt umgänge, vilket 

upprätthåller känslan av att vara betydelsefull och behövd (Stuart-Hamilton, 2005). 

 

4.2.4 Åldrandet och det geografiska avståndets betydelse för de sociala 

relationerna 

Alla respondenter uppgav att anhöriga är viktiga personer i deras sociala nätverk. Däremot 

framkom det att de oftast förlitar sig till personer som befinner sig i deras närhet när de 

upplever ensamhet. De flesta utav respondenterna beskrev dessa personer som betydelsefulla 

och en viktig del av deras vardag. I det här fallet handlar det om grannar, tillika vänner.  

 

 Märta uppger att hon har en väninna och tillika granne rakt över gården som hon känner en 

gemenskap med: 

 

”Hon som bor här mittemot, henne pratar jag med nästan varje dag.  

Vi pratar i telefon och går till varandra och dricker kaffe.  

Hon är någon slags ersättning för min man”. 

 

Rolf är mycket nöjd med sin boendeform i form av ett femtioplusboende. Han beskriver att 

han känner en gemenskap med grannarna: 

 

”Grannarna har jag ju nära, vi har en stor våning längst uppe i huset där vi ofta har 

sammanträffande (.) vi har fester, föreläsningar, studiecirklar och allt möjligt.  

Jag skulle unna varje människa som nått den här åldern att kunna få bo såhär, det är helt suveränt” 

 

Berit beskriver sin relation till grannarna: 

 

”Jag har två fina grannar som jag har stor glädje av. En av dem har jag träffat varje dag under fler 

år (.) jag lärde känna henne de sista åren min man levde. Sen träffades vi ju oftare när jag blev 

ensam. Hon kan sitta och prata om sin familj, och jag om min (.) också ser vi på Glamour” 
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Stig berättar att han bor i ett bostadsområde där det finns många äldre. De träffas så gott som 

dagligen, även han uppger att det är mer ytliga relationer: 

 

”Vi har ju ett dagcafé här nere i huset, där träffas vi om det är dåligt väder. 

Annars sitter vi ute” 

 

Fyra av fem respondenter uppger att personer som bor i anslutning till deras hem är en viktig 

del av deras vardag. De beskriver att det är personer som de främst förlitar sig på om de 

känner ensamhet. En studie har också visat att äldre som har vuxna barn inte upplever 

ensamhet mer sällan, och att äldre personer oftare förlitar sig på sina vänner än de vuxna 

barnen när de upplever ensamhet (Nyqvist et al., 2013). Fyra av fem respondenter känner 

också en gemenskap med personerna i sin närhet. Den femte respondenten anser att det är mer 

ytliga kontakter, samtidigt som personen beskriver att de är betydelsefulla för det vardagliga 

sociala livet. Den informant som inte har sociala relationer i närheten av hemmet beskriver att 

denne önskar ha släkt och vänner i närheten till hemmet, både på grund av att det skulle 

innebära en trygghet och för att få hjälp med praktiska göromål. Betydelsen av personer som 

befinner sig i de äldres närhet kan vara ett resultat av att åldrandet har medfört fysiska 

begränsningar och minskad energi till att ta sig de längre sträckor som det sociala umgänget 

kan innebära. De fysiska begränsningarna har påverkat några utav respondenternas liv, vilket 

enligt livsloppsperspektivet har skapat förändringar i det sociala umgänget (Malmberg & 

Ågren, 2011). Som en strategi för att fortsätta att utvecklas och skapa mening i sina liv har de 

fördjupat sina kontakter med personer som befinner sig i deras närhet.  

 

4.2.5 Åldrandet och betydelsen av att känna gemenskap i de sociala relationerna 

Ett genomgående inslag i respondenternas berättelser om vad det betyder för dem att känna 

gemenskap i de sociala relationerna är att de präglas av tillit. Respondenterna uppger 

dessutom att det innebär att ha en regelbundenhet i kontakten. 

 

Gun beskriver vad gemenskap i de sociala relationerna innebär för henne: 

 

”Gemenskap (paus) det är väl att man verkligen håller kontakten.  

Jag pratar med min ena väninna klockan 10 varje morgon (.)  

tilliten och tryggheten måste man ju ha” 
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Märta beskriver vad det innebär för henne att känna gemenskap i de sociala relationerna: 

 

”Tillit och personkemi. Att de är sanningsenliga och ärliga.  

Hon som bor här mittemot, henne pratar jag med nästan varje dag” 

 

Stig menar att tilliten är viktig, men att han inte har så många kamrater kvar i livet. Numera 

umgås han nästan dagligen med nyfunna bekantskaper i samma bostadsområde, som han 

betraktar som lite ytligare kontakter: 

 

”De kamrater som jag hade, dem är ju döda nästan allihop, men det var jävla bra kamrater,  

alla ställde upp för varandra. Tilliten är viktig (.) de på ljugarbänken funderar om det hänt  

något särskilt om det är så att jag inte kommer ner och fikar” 

 

 Rolf menar, likt Stig, att det är viktigt med omtanke och att se om varandra: 

 

”Tänds inte lyset hos grannen reagerar jag, vart har dem tagit vägen då? (.) 

man bryr sig om varandra” 

 

Alla respondenter i studien uppgav att tilliten är viktigast för att känna gemenskap i de sociala 

relationerna. Ett annat viktigt inslag i respondenternas beskrivningar om tillitens innebörd är 

att den präglas av en regelbundenhet i kontakten. Sammanfattningsvis betyder det att tilliten 

och regelbundenheten i kontakterna värderas högt för att känna gemenskap i de sociala 

relationerna för respondenterna. Fyra av fem respondenter i vår undersökning menar att 

kvaliteten är viktigare än kvantiteten i de sociala relationerna. En övervägande del av den 

tidigare forskningen har också påvisat att ensamheten är starkare förknippad med den 

subjektiva ensamheten (Holmén & Furukawa, 2002; Hughes et al., 2004; Pinquart et al., 

2001). 

 

Ett annat viktigt inslag i respondenternas berättelser om de sociala relationerna är den 

omtanke de har gentemot andra i sin omgivning, det vill säga att de håller koll på vart andra 

äldre befinner sig om de inte infinner sig där de bör vara. Respondenterna beskriver också att 

de uppskattar att människor i deras omgivning på olika sätt håller koll på var de befinner sig. 

Omtanken kan komma från grannar som de betraktar som mer ytliga relationer, eller personer 
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som står dem nära. Värt att notera är också att respondenterna uppger att de kan känna 

gemenskap i samband med olika sociala aktiviteter. Samtliga respondenter uppgav också att 

de är aktiva medlemmar i olika sociala föreningar för äldre. Detta ger stöd åt aktivitetsteorin, 

där man hävdar att den äldres anpassning till åldrandet och tillfredsställelsen med tillvaron är 

beroende av aktiviteter och socialt umgänge (Tornstam, 2011). 

 

4.2.6 Åldrandet och strategier för att undvika känslan av ensamhet 

Alla respondenter uppgav att de har strategier mot ensamheten, och att de fyller ensamheten 

med olika innehåll. När respondenterna ska beskriva vad de har för strategier för att undvika 

ensamheten anger de flesta att telefonen är deras främsta redskap. 

 

Berit beskriver att en social aktivitet som hon deltar i varje vecka är betydelsefull för henne 

för att undvika ensamhet. I övrigt beskriver hon:   

 

”De dagar som jag inte har pratat med någon i telefonen (.)  

då måste jag ju ringa någon (paus) annars har jag lite böcker också som jag kan läsa.  

Och när jag känner för det sätter jag mig vid pianot” 

 

Stig beskriver att han går ut i sitt bostadsområde, där det finns många äldre han kan prata 

med: 

 

”Är det vackert väder så kan jag gå ut, för då vet jag att det är folk härute i området (.) 

eller så går jag och lägger mig och vilar eller slår på radion eller tv:n” 

 

Märta beskriver sina strategier mot ensamheten:  

 

Går det för många dagar och ingen har ringt, då sätter jag mig vid telefonen.  

Då ringer jag och bjuder hem dem (.) jag tycker det är tråkigt att vara ensam för länge.  

Ibland kan jag ha både tv:n, radion och en skiva igång samtidigt. Bara det är lite ljud” 

 

De flesta av respondenterna har telefonen som sin främsta resurs för att undvika ensamhet, 

vilket betyder att det är ett viktigt redskap för att undvika ensamhet, framförallt för äldre som 

har fysiska funktionsnedsättningar. En del läser, lyssnar på musik, tittar på tv eller lyssnar på 
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radio som strategier för att undvika ensamheten. En av respondenterna uppger också att denne 

använder olika sociala medier. Respondenterna uppger också att de har mentala strategier mot 

ensamheten. Fyra av fem respondenter uppger att de får negativa tankar ibland. Det finns 

dock en medvetenhet i detta, och de använder olika mentala strategier för att påverka de 

negativa tankarna. De mentala strategierna handlar om att leva i nuet, och att undvika att 

blicka framåt alltför mycket. Det kan också handla om att medverka i olika sociala aktiviteter 

som för tankarna bort från det negativa. Detta kan kopplas till aktivitetsteorin som menar att 

den åldrande människan ökar sitt välbefinnande genom att hålla sig så aktiv som möjligt och 

att äldre som utför olika aktiviteter oftare känner mer livstillfredsställelse än de som är mindre 

aktiva (Samuelsson, 2000). 

 

 

5. Diskussion 

Studiens syfte, att belysa hur äldre upplever ensamhet, har besvarats genom analys av de 

intervjuer vi genomfört, samt att det empiriska materialet har tolkats utifrån den tidigare 

forskningen och fyra olika teorier inom socialgerontologin. I detta kapitel kommer vi 

inledningsvis föra en diskussion om hur uppsatsens frågeställningar har besvarats, med 

utgångspunkt i resultatet och med stöd av socialrapporter, den tidigare forskningen och de 

teorier som presenterades i kapitel 2. Vi kommer att diskutera de delar i resultatet som vi 

menar är mest intressant och relevant i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Därefter 

kommer vi att föra en diskussion angående metodens för- och nackdelar. Slutligen beskriver 

vi den användbarhet som vi anser att studien har, samt ger förslag till vidare forskning inom 

ämnet.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Har åldrandet påverkat de sociala relationerna?  

Resultatet i studien visar att åldrandet har påverkat de sociala relationerna på flera olika sätt.  

För det första har åldrandet begränsat några utav respondenternas fysiska förmågor, vilket har 

begränsat möjligheten till ett fysiskt socialt umgänge. För det andra har förlust av partner och 

vänner bidragit till att några utav respondenterna har ett mindre socialt närverk, vilket också 
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styrks av den tidigare forskningen om att äldres sociala nätverk som visar att det minskar med 

den stigande åldern (Huxfold et al., 2013). För det tredje har åldrandet också medfört att 

majoriteten av våra respondenter har sökt sig till socialt umgänge med personer som befinner 

sig i närheten till deras hem. Respondenterna beskriver dessutom att dessa personer är 

betydelsefulla för deras vardag, och att det är dem som de främst förlitar sig på när de 

upplever ensamhet. Detta resultat får stöd av en rapport från Statistiska centralbyrån som visar 

att personer som är 65 år eller äldre oftare umgås med sina grannar, jämfört med yngre 

åldersgrupper, för att tillfredsställa en del av det sociala behovet (Nordenmark, 2006). 

Detta  såväl för att täcka ett behov av kontakter  med personer utanför den egna 

familjen,  och inte minst, som en resurs (Häll, 2006). Cirka var tredje person i denna 

åldersgrupp uppger att de umgås med någon av sina grannar flera gånger i veckan (Häll, 

2006). Slutligen har det sociala umgänget ändrat karaktär. Det fysiska sociala umgänget har 

till viss del ersatts av telefonkontakt, vilket betyder att den sociala innebörden har bevarats. 

Resultatet styrks av aktivitetsteorin som menar att äldre personer normalt sett strävar efter att 

ha ett aktivt socialt umgänge. Vi utesluter inte heller att teorin om gerotranscendens kan 

förklara en del av de minskade sociala relationerna i ålderdomen, då några utav våra 

respondenter uppger att de har vant sig vid att vara ensam och att de inte lider av det. Med 

detta menar vi att det kan finnas anledning att tro att de äldre, medvetet eller omedvetet, söker 

sig ifrån alltför intensiva kontakter och trivs med lugnare livsförhållanden och blir mer 

selektiv i valet av sociala kontakter.  

 

5.1.2 Har åldrandet påverkat upplevelsen av ensamhet? 

Resultatet i studien visar att förlust av partner eller vänner är livssituationer när 

respondenterna har upplevt en stark känsla av ensamhet, vilket styrks av den tidigare 

forskningen som visar att de vanligaste orsakerna till ensamhet är maka/makes död eller brist 

på vänner (Savikko et al., 2005). Några utav respondenterna ser också ett samband mellan 

ensamheten och fysiska nedsättningar som innebär en begränsad rörelsefrihet. Den tidigare 

forskningen har också visat att den subjektiva och objektiva ensamheten främst är relaterade 

till varandra när en person upplever att denne har liten kontroll över sin sociala miljö 

(Hawkley et al., 2008). Det faktum att ingen av respondenterna kunde erinra sig att de upplevt 

ensamhet under medelåldern, tyder på att det finns ett samband mellan åldrandet och 

upplevelsen av ensamhet. Utifrån livsloppsperspektivet menar vi att det är viktigt att ha 

kännedom om alla livsfaser för att förstå en specifik fas av livet, och att respondenternas 
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upplevelse av ensamhet idag kan kan förstås genom individuella, sociala och historiska 

faktorer över en tid. Alla respondenter uppgav att de tidigare strävat efter ett aktivt socialt liv. 

Vi menar att den ensamhet som respondenterna kan uppleva idag, kan förstås genom den stora 

förändring som åldrandet har medfört med fysiska begränsningar och förluster i det sociala 

nätverket. Vi utesluter inte heller att upplevelsen av ensamhet under ålderdomen kan förklaras 

genom egna sårbarhetsfaktorer hos individen (Pinquart & Sörensen, 2001; Dykstra, 2009).  

 

5.1.3 Vad innebär det för äldre att känna en gemenskap i sina sociala relationer? 

Resultatet i studien visar att samtliga respondenter i studien anser att tilliten är viktigaste för 

att känna en gemenskap i de sociala relationerna. Respondenterna angav dessutom att det 

innebär att ha en regelbundenhet i kontakten. Vi har inte funnit stöd i den tidigare forskningen 

om vad begreppet gemenskap innebär för äldre. Däremot anser vi att resultatet kan tolkas 

genom livsloppsperspektivet, där den äldre ses utifrån de historiska och sociala förhållanden 

som äldres uppväxt har präglats av. Personer som tillhör de generationer som vi har studerat 

präglas ofta enligt Malmberg & Ågren (2011) av plikttrogenhet och solidaritet. 

Vi menar att resultatet påvisar väsentliga aspekter av de äldres sociala relationer och 

betydelsen av gemenskapen. Majoriteten av de äldre känner också en gemenskap med de 

personer som befinner sig i närheten av deras hem och som de har regelbunden kontakt med. 

Studiens resultat har också bidragit till en kunskap om att deltagande i olika sociala aktiviteter 

kan skapa en känsla av gemenskap för våra respondenter, vilket ger stöd åt aktivitetsteorin. Vi 

menar att det kan vara ett resultat av att de olika sociala aktiviteter som respondenterna 

medverkar i är återkommande och präglas av en regelbundenhet, vilket kan skapa en slags 

tillit i de sociala relationerna.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Vårt metodval, i form av kvalitativa intervjuer, har gett oss möjligheten att skapa en fördjupad 

kunskap och förståelse för hur äldre upplever ensamhet. Ingen av oss hade tidigare genomfört 

kvalitativa intervjuer som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver, och kunde därför inte ta del 

av tidigare erfarenheter. Vi har dock sett till att ta del av litteratur som behandlar kvalitativa 

intervjuer för att kunna vara så förberedd som möjligt inför intervjuerna. En styrka med denna 

studie är att båda författarna har erfarenhet av att använda samtalsformen som verktyg från 
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tidigare arbetslivserfarenheter. Denna erfarenhet har bidragit till att båda författarna har varit 

bekväma i intervjusituationen, vilket har bidragit till att vi har undkommit den nervositet och 

osäkerhet som en oerfaren intervjuare kan drabbas av. Vi menar att dessa tidigare erfarenheter 

har hjälpt oss, att i större utsträckning än en oerfaren intervjuare, uppfatta det respondenterna 

beskrivit på ett korrekt sätt. Vi menar också att vi har samlat in vårt empiriska underlag och 

analyserat och strukturerat resultatet på ett noggrant och ambitiöst sätt utifrån den tidsram vi 

tilldelats, och utifrån vår kunskap om kvalitativa forskningsmetoder. En annan styrka med 

studien är att vi både har använt oss av semistrukturerade intervjuer och en nätverkskarta vid 

insamling, och tolkning, av det empiriska materialet. Detta har bidragit till att vi har erhållit 

en kvantitativ och kvalitativ överblick av respondenternas sociala relationer, såväl som en 

djupare förståelse för respondenternas upplevelser av uppsatsens frågeställningar. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet i studien är att urvalet har gjorts via självselektering 

inom en medlemsorganisation för äldre. Med det menar vi att respondenterna som har valt att 

delta i studien kan vara mer aktiva, samt mer talföra, jämfört med andra äldre. Det faktum att 

samtliga av våra respondenter bor i de centrala delarna av en mellanstor stad i en norrländsk 

kommun betyder, enligt forskningen, att vi eventuellt hade fått andra resultat om vi hade 

studerat äldre som var boende på landsbygd. Kanske hade det också varit en fördel för 

studiens empiriska underlag om vi hade använt mer utvecklade tecken vid utskriften av 

intervjuer. Det är något som vi inte har valt att utveckla, eftersom vi ansåg att det inte hade 

nämnvärd betydelse för vår studie.  

 

5.3 Studiens användbarhet 

Det är viktigt att ha kunskaper om vilka faktorer som kan bidra till en känsla av ensamhet hos 

äldre, för att möjliggöra förebyggande insatser för åldersgruppen.  

Studiens resultat visar att ensamheten upplevs som starkast vid partner eller vänners bortgång, 

och att ensamheten förknippas med begränsningar av den fysiska förmågan. Studien visar 

också att även när hälsa och ork avtar, finns ett intresse att delta i ett socialt umgänge och 

olika sociala aktiviteter. Mot bakgrund av dessa resultat, är det viktigt att samhället skapar 

goda förutsättningar för att äldre ska kunna upprätthålla de relationer de har, samt vid behov, 

skapa nya relationer. 
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Vi menar att äldre som drabbas av förluster i det sociala nätverket bör erbjudas hjälp i form av 

emotionellt stöd och ett deltagande i olika sociala aktiviteter. Studiens resultat visar också att 

en framgångsfaktor för att kunna skapa och upprätthålla sociala relationer under åldrandet är 

den geografiska närheten. Trygga och attraktiva boenden för äldre, i form av seniorbostäder 

och servicebostäder, bör utökas och utvecklas för att möjliggöra ett rikt socialt umgänge 

under åldrandet. Att ha möjligheten till ett socialt umgänge i närheten av det egna hemmet 

innebär nödvändigtvis inte att man förskonas av känslor av ensamhet, men det innebär 

positiva möjligheter att kunna hantera dessa känslor. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning  

Den demografiska utvecklingen, med en allt större andel äldre, innebär att forskning om äldre 

och åldrande är högaktuellt. Mot bakgrund av studiens resultat, som visar att förluster i det 

sociala nätverket och fysiska begränsningar förknippas med en upplevelse av ensamhet och 

ett minskat fysiskt socialt umgänge, anser vi att ett intressant forskningsområde är hur äldre 

upplever samhällets sociala stöd vid dessa situationer och om, och vad, för slags socialt stöd 

eller sociala aktiviteter de anser sig vara i behov av. Vi menar också att den framtida 

ensamhetsforskningen för kommande äldre generationer står inför en spännande uppgift i och 

med de nya kommunikationsvägar som internet och sociala medier innebär. Framtidens 

åldrande kommer troligtvis att innebära att vi använder ett antal andra redskap än telefonen 

för att erhålla ett socialt umgänge och undvika ensamhet. Och vad ensamhet och gemenskap 

kommer att betyda för kommande generationer, vet vi än så länge lite om.  
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Bilaga 1 

Nätverkskarta 

 

 

 

 

 

 

  

JAG 

Gamla 

vänner 
Nyfunna 

vänner 

Familj 

& släkt 

Övriga 

relationer 
ex, din granne, 

kassörskan på 

ica etc. 

            3 st 

3 st      

 

                

                3 st 

                   

      2 st     1 st 

 

 

 

 

3 st 

3 st                  5 st 

                                 4 st 

                          3 st 

                            1 st 

                                      1 st 

                                     8 st 

1 st  1 st 

2 st        1 st 

       2 st 

 

                              4  st 

1 st 

                                       8 st 

     5 st                   11 st 

                        20 st 

    1 st     1 st            2 st 

     10 st      

1 st 

2 st 

 

 

5 st 

Cirkeln i mitten är du. 

Placera ut dina sociala relationer i den stora 

cirkeln. De relationer som placeras mot 

mittpunkten är relationer som du upplever som 

när. Mer ytliga relationer placeras i utkanten av 

cirkeln. 

 

Du får valfritt välja hur många sociala 

relationer du vill placera ut i din nätverkskarta. 

Röd: Märta 

Orange: Rolf 

Grön: Stig 

Blå: Gun 

Lila: Berit 





 

  

 

 

Intervjuguide 

 

 

Socialt nätverk: 

Sammanfatta nätverkskartan. 

 

Finns det något du skulle vilka förändra i ditt sociala nätverk? 

 

 

Gemenskap: 

Vad innebär det för dig att känna gemenskap i sociala relationer? 

Känner du en gemenskap med människor i ditt sociala nätverk? 

 

Är gemensamma intressen viktigt för att känna en samhörighet? På vilket vis? 

Har du gemensamma intressen och värderingar med människor i din omgivning? 

 

Vad värderar du högst i dina sociala kontakter; kvalitét eller kvantitét? 

 

 

Ensamhet: 

Vad innebär begreppet ensamhet för dig? 

 

Har du själv känt dig ensam någon gång? 

Vad innebär det för dig att känna sig ensam? Är det något positivt eller negativt? 

 

Finns det några vardagliga situationer då du kan känna dig ensam? 

Har du några strategier för att undvika att känna dig ensam? 

 

Hur ofta skulle du säga att du känner dig ensam? 

 

Kan du berätta om en situation i livet då du upplevde att du var ensam? 

Hade du någon att vända dig till? (objektiv/subjektiv) 

 

Om du skulle jämföra hur du upplever ensamhet idag kontra när du var 50 år, upplever du någon skillnad? 

Mer eller mindre vänner? 

Mer eller mindre gemenskap? 

Vad kan skillnaden bero på? 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi som kontaktar dig heter Malin Edvardsson och Pernilla Persson. Vi studerar vid 

Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Detta informationsbrev ska ses som 

ett förtydligande av det vi pratade om vid telefonsamtalet under vecka 17. Tid och plats som 

vi kom överens om vid telefonsamtalet gäller fortfarande. 

I dagsläget håller vi på att skriva vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur äldres sociala relationer ser ut. Syftet är också att undersöka om, och hur, äldre upplever 

ensamhet. Vi har valt att rikta in oss på personer över 75 år, som är boende i en mellanstor 

norrländsk kommun. 

 

Vi har varit i kontakt med Bert, som är ordförande i en organisation som du är medlem i. Han 

har tipsat oss om att du är en intressant person att kontakta gällande detta.  

Intervjun kommer att ske enskilt med dig och oss och beräknas ta ca 1 timme. Vi kommer att 

spela in intervjun för att på bästa sätt få med det du sagt i intervjun. Det är helt frivilligt att 

delta i intervjun och du väljer själv om du vill delta. När vår uppsats publiceras kommer det 

inte att gå att utläsa vem som deltagit i vår studie. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare! 

Handledare: Sofie G Karlsson (Universitetslektor). Mailadress: sofie.karlsson@miun.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Malin Edvardsson: 070 – xxx xx xx, Mailadress: xxxxxxxx@student.miun.se  

Pernilla Persson: 070 – xxx xx xx, Mailadress: xxxxxxxx@student.miun.se  

mailto:sofie.karlsson@miun.se
mailto:maed1000@student.miun.se
mailto:pepe1107@student.miun.se

