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Abstract 

 

This is a qualitative study of elderly people's experiences of loneliness and quality of life. 

Also the relationship between loneliness and quality of life are examined. Previous research 

has shown that social loneliness is about when the social context are lost while emotional 

loneliness can occur with the loss of close relationships. Quality of life is about a sense of 

connection but also the quality of life arises in the difference between the expectation of what 

one is and what one wishes to have. This study has shown that the interviewees preferences, 

activities, social networks and low expectations on their life situation makes interviewees 

perceive themselves to be less lonely and have a good quality of life. This is consistent with 

previous research as Antonovsky's (1987/2005) sense of coherence, Hagberg's (2002) 

commitment and Nordenfelt´s (1991) discrepancy in what you have and what you wish to 

have. The interviewees in this study seems to have found a balance in what the 

aforementioned scientists believe must be to achieve a sense of quality of life. The 

respondents also said that they do not feel alone over short periods, suggesting that 

respondents found strategies that counteract loneliness. Loneliness and quality of life was 

found to be related to each other, the interviewees felt that loneliness was worthwhile and 

gave quality of life. Loneliness was also something that could affect the quality of life. 
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1. Inledning   

1.1. Problembakgrund 

Socialstyrelsen presenterade år 2014 rapporten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” där 

resultatet av en enkätundersökning visade att över 50 procent i åldern 65 år och äldre, i olika 

grader, besväras av ensamhet och att ensamhetskänsla påverkar hur de äldre upplever sitt 

hälsotillstånd. 

Olika insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende behöver inte betyda att känslan av 

ensamhet minskar. De som är samboende har ofta ett sämre hälsotillstånd men ger fler 

positiva svar på Socialstyrelsens undersökning, än de som lever själva och har ett bättre 

hälsotillstånd. Det finns fler kvinnor än män som är ensamboende och kvinnorna känner sig 

också mer ensamma än vad männen gör (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen skriver att de 

samboende som har hjälp av hemtjänst i större utsträckning har minskad rörlighet, känslor av 

ångest, oro och ängsla samt att de ensamboende flyttar till särskilt boende, medan samboende 

med hjälp av hemtjänst bor hemma längre (Socialstyrelsen, 2014).   

De äldre som har hemtjänst och inte känner sig så ensamma har i undersökningen svarat att de 

är samboende eller att personalen har tid för den äldre, att de äldre känner sig trygga och att 

de kan påverka exempelvis tider samt att personalen har ett bra bemötande och tar hänsyn till 

önskemål eller synpunkter. De äldre upplever även att biståndsbedömningen är gjord efter 

deras behov. Den största korrelationen med ensamhet är att hemtjänstpersonalen inte har 

tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter och att den äldre lever ensam 

(Socialstyrelsen, 2014). I särskilt boende har de som inte känner sig ensamma svarat att de 

trivs med sitt boende, att de får ett bra bemötande från personalen samt att de är trygga. De 

kan även påverka tider då de vill ha hjälp och möjligheten att komma utomhus är bra samt att 

de upplever måltiderna som trevliga. Ensamhetskänslorna korrelerar på särskilt boende med 

att inga överträdelser av personalen har skett (Socialstyrelsen, 2014). 

Socialstyrelsens rapport visar på att ensamhet påverkar hälsotillståndet negativt, men det är 

inte bara i Sverige som betydelsen av ett hälsosamt åldrande poängteras. I Europa beräknas 
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människor leva längre vilket medför en utmaning för länders ekonomiska och sociala 

utveckling, välfärd, hälso- och sjukvård samt den äldres eget välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  För att möta dessa utmaningar menar Folkhälsomyndigheten 

(2014) att det måste skapas möjligheter för att främja god hälsa i samband med åldrandet 

genom mer kunskaper och utbyte av erfarenheter om hur människor kan åldras med så god 

hälsa som möjligt. I samarbete med tio europeiska länder samt Världshälsoorganisationen 

(WHO), European Older Peoples Platform (AGE) och EuroHelthNet initierade Statens 

folkhälsoinstitut projektet Healty Ageing. Genom projektet vill de öka medvetenheten om 

betydelsen av att förebygga sjukdom och ohälsa bland äldre. Hälsosamt åldrande definieras i 

projektet som “en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så 

att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god 

livskvalitet, utan att diskrimineras på grund av ålder” (Folkhälsomyndigheten, 2014).   

1.2. Problemformulering 

Utifrån ett samhällsperspektiv är sambandet mellan ensamhet och hälsa naturligtvis en viktig 

utgångspunkt eftersom ohälsa ger ökade kostnader för sjukvården. För de äldre själva är 

relationen livskvalitet kanske en bredare och viktigare relation men betraktar vi denna så 

vidgas problemkomplexet ensamhet och livskvalitet. Hälsa är en viktig del i livskvaliteten 

men bara en dimension. Kan ensamhet påverka hälsostatusen som i sin tur påverkar den 

upplevda livskvaliteten och kan det även vara så att ensamhet direkt har en påverkan på 

livskvaliteten, utan att hälsan är bakomliggande? Ensamhet som företeelse är mångsidig och 

måste granskas närmare för att förstå relationen till livskvalitet. Låt oss illustrera denna 

utgångspunkt: 

 

Sociologen Niklas Westberg (2012) menar att vara ensam är ett uttryck som kan ha olika 

innebörd. Att vara ensam kan vara självvalt och innebära att det ändå finns ett socialt nätverk 

Ensamhet Hälsa Livskvalitet 
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och viktiga relationer runt personen. Genom att vara ensam kan tid finnas för reflektion och 

återhämtning. Det kan kännas skönt att få en paus från det sociala livet där krav och 

förväntningar ofta finns. Att vara ensam kan även innebära att en person är själv men att det 

inte varit ett aktivt val. Personen kan sakna viktiga sociala relationer som gör att ensamheten 

upplevs problematisk. Sociologen Niklas Westberg lyfter in begreppet enskildhet som 

samlingsnamn för avskildhet och ensamhet. 

I artikeln Risk för ensamhet (2013) skriver Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, att tidigare 

forskning skiljer på olika typer av ensamhet, social och emotionell. Social ensamhet 

kännetecknas av avsaknad av socialt nätverk, såsom vänner, bekanta och samhörighet till 

människor i samhället, medan emotionell ensamhet kännetecknas av avsaknad av nära och 

intima relationer. Olika upplevelser av ensamhet är i behov av olika åtgärder, exempelvis 

träffpunkter för att motverka social ensamhet och känslomässigt stöd för att motverka 

emotionell ensamhet (Dahlberg, 2013). Dahlberg (2013) skriver också att risken för ofrivillig 

ensamhet ökar med stigande ålder men att det inte är åldrandet i sig som medför risker utan 

omständigheterna kring åldrandet. Det kan exempelvis bero på förlust av partner, minskade 

sociala relationer, ohälsa och sänkt funktionsförmåga. 

Livskvalitet kan fås genom det där lilla extra som förgyller livet och ger dess guldkant, men 

kan också vara att få behålla sina förmågor och betydelsefulla relationer. Att livet innehåller 

livskvalitet kan vara beroende på hur individen själv ser på sin livssituation och på sin 

förmåga att påverka denna situation. Livskvalitet är dessutom något som har lika varierande 

innehåll som vad livet ger för prövningar och belöningar. Livskvalitet är ett subjektivt mått 

som utgår från en individs egna värderingar av upplevd fysisk, psykisk och socialt välmående. 

Det är ett mått på om individen upplever sig leva ett gott liv (Skog & Grafström, 2013). 

 Men kan ensamhet vara en viktig del av livskvaliteten? Det vill säga en komponent i en låg 

upplevelse av livskvalitet. Detta gör det intressant att granska relationen mellan ensamhet och 

livskvalitet.  

Föreliggande studie kommer inriktas på ensamhet i förhållande till livskvalitet då vi anser att 

det finns anledning till att skapa en fördjupad bild av den relationen. Vi kommer att besöka 

Träffpunkt Ankaret och Träffpunkt Hammarbygården, Karlskrona kommuns öppna 

verksamheter dit äldre kan gå för social gemenskap (Karlskrona Kommun, 2015) samt 
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genomföra gruppintervjuer på Träffpunkterna. Träffpunkterna är en samlingspunkt för äldre 

vilket gör att vi lätt kan komma i kontakt med dem. Genom att undersöka hur ensamhet står i 

relation till upplevd livskvalitet hoppas vi kunna bidra till en ökad kunskap om ett gott 

åldrande.   

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vad ensamhet innebär för äldre människor och relatera till 

deras upplevelse av livskvalitet. Vi söker en nyanserad bild av relationen mellan ensamhet 

och livskvalitet. 

1.3.1. Frågeställningar 

 Hur associerar äldre till ensamhet? 

 Hur hanterar äldre ensamhet? 

 Hur associerar äldre till livskvalitet? 

 Vad gör äldre för att bibehålla alternativt öka sin livskvalitet? 

1.4. Avgränsningar 

Med tidigare erfarenhet från undersköterskeyrket samt att våra respektive 

verksamhetsförlagda utbildningar skedde inom äldreomsorgen, blev det för oss en naturlig 

avgränsning mot äldreomsorgen och dess verksamhet Träffpunkterna. Främst för att 

Träffpunkten står för social samvaro (Karlskrona Kommun, 2015) öppen och tillgänglig för 

äldre, och att de som besöker Träffpunkten ofta själva har gjort ett aktivt val att komma dit. 

Mot bakgrund av att studera ensamhet och livskvalitet utifrån ett salutogent
1
 perspektiv, 

fokuserar denna studie på relationen mellan ensamhet och livskvalitet. Relationen undersöks 

på individnivå, genom att individerna framför sina egna tankar som sedan diskuteras i grupp. 

I förevarande studie begränsas intervjupersonerna till äldre personer. Med äldre personer 

avser vi de som är 65 år eller äldre. Westbergs (2012) definitioner av ensamhet kommer 

användas i denna studie, det vill säga avskildhet innebär att personen själv valt att distansera 

                                                 

1
 Salutogent perspektiv innebär att fokusera på det som främjar och vidmakthåller hälsa. Motsatsen är patogent 

perspektiv som fokuserar på sjukdomar (Antonovsky 1987/2005). 
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sig från andra, ensamhet är benämning på ofrivillig ensamhet och enskildhet kommer 

användas som samlingsbegrepp.  
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2.  Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

I förevarande avsnitt kommer vi presentera teoretiska begrepp, samt tidigare forskning som 

rör ensamhetsupplevelser och livskvalitet. Då ensamhetsupplevelse är en subjektiv känsla och 

därmed olika från person till person hur den upplevs, är det av vikt att få kunskap om 

hälsoaspekter som ligger till grund för att ensamhetsupplevelser kan infinna sig. Vi vill även 

sätta ensamhetsupplevelser i relation till livskvalitet eftersom ensamhetskänslan upplevs olika 

beroende på hur livssituationen i stort ser ut, och kommer därför även presentera livskvalitet 

som teoretiskt begrepp, förståelse av livskvalitet samt livskvalitet och åldrande.  

2.1. Ensamhet  

2.1.1. Definition av ensamhet som teoretisk utgångspunkt 

Ensamhet är ett löst formulerat begrepp som associeras med negativt klingande ord såsom 

isolering, avskild och allena (Westberg, 2012). Jonathan Drennan et al. från School of 

Nursing, Midwifery and Health Sciences i Dublin menar i sin studie The Experience of Social 

and Emotional Loneliness among Older People in Ireland (2008), att ensamhet speglar en 

komplex samling känslor som reaktion på avsaknad av intima eller sociala behov. Känslor av 

ensamhet kan tolkas som en emotionell reaktion på diskrepansen mellan önskade och faktiska 

relationer (Drennan et al., 2008). 

I avhandlingen Meddelanden från avskildheten (2012) skriver Niklas Westberg, filosofie 

doktor i sociologi, att det är viktigt att definiera begreppet ensamhet för att kunna tala om det. 

Han väljer att skilja mellan ensamhet och avskildhet. Ensamhet definieras som att mot sin 

vilja skiljas från samhälle och gemenskap.  Avskildhet definieras som att välja att avlägsna 

sig från samhälle och gemenskap för att slippa påtvingade normer och krav att leva upp till. 

Han använder sedan enskildhet som ett samlingsbegrepp för att omnämna dem båda. I 

förevarande studie kommer Westbergs (2012) definitioner av ensamhet, avskildhet och 

enskildhet användas.       

Peplau och Pearlman (1982) har i sin studie Loneliness – a sourcebook of current theory, 

research and therapy identifierat 12 beskrivningar av ensamhet i olika källor. De skriver att 

de funnit tre komponenter som är gemensamma för merparten av forskarnas resultat; brister i 

en persons sociala relationer, att ensamhet är en subjektiv upplevelse samt att upplevelsen är 
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förknippad med vånda och lidande, det vill säga återfinns både på grupp- och individnivå. 

Westberg (2012) menar att det kan tolkas som att ensamhet handlar om tillstånd, värdering 

och effekter av ensamheten. I Westbergs (2012) avhandling ville han undersöka hur ensamhet 

konstrueras som problem och hur det i sin tur hanteras av samhället. Han kunde identifiera att 

enskildhet omnämns som avvikande och problem i vetenskap, essäistik och journalistik. 

Enligt Westberg (2012) är definitionen av problematiken beroende av vilket perspektiv 

forskaren utgår ifrån, vissa menar att problemen uppstår genom brister i samhällsstrukturen, 

en del menar att det beror på individuella faktorer och andra menar att det är ödet.                     

2.1.2. Förståelse av ensamhetens uppkomst 

Det finns många olika perspektiv på vad ensamhet är och när det uppstår. Ett urval av olika 

perspektiv presenteras i följande del. Perspektiven anknyter till en grupp- respektive 

individrelaterad förståelse av ensamhet. 

Enligt existentialismen är föränderliga tillstånd en naturlig del av utvecklingsprocessen hos en 

människa. Allt eftersom det utvecklas ett eget jag och identitet utvecklas också en 

självmedvetenhet om att ingen annan helt kan förstå ens tankar, känslor och upplevelser. 

Självmedvetenheten kan medföra smärtsamma känslor av ensamhet, men ger även upphov till 

en längtan eller ett behov av gemenskap (Westberg, 2012). 

Till skillnad från existentialismen ses ensamhet inom centrala delar av sociologin som en 

följd av en historisk strävan att lösgöra individer från den sociala massan. Med utgångspunkt i 

Simmels analys om desorientering och kontrast hos den moderna människan, Durkheims 

begreppspar mekanisk och organisk solidaritet samt Thomas Knolls teori om spänningar 

mellan friställning, frigörelse och otrygghet, försöker Westberg (2012) förklara fenomenet. 

Det kollektiva medvetandet i förmodern tid innebar att alla arbetade likartat och hade 

enhetliga erfarenheter. När sedan detta likartade arbetssätt i modern tid förbyttes till att arbetet 

som utfördes blev mer uppdelat, blev det kollektiva medvetandet som baserades på 

enhetlighet splittrat. Istället kom en organisk solidaritet där individernas beroende av 

varandras produktion av olika slag sammanhåller samhället. Den moderna tidsperioden gör att 

individerna känner sig enskilda och avgränsade. När individen inte har samhället som grund 

att orientera sig mot är det endast individen själv som blir referenspunkt, vilket kan bidra till 

upplevelsen av ensamhet (Westberg, 2012).  
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Westberg (2012) skriver att social- och diskurspsykologen Linda Wood förklarar att 

ömsesidig förståelse mellan individer (intersubjektivitet) har stor betydelse för upplevelsen av 

ensamhet. Med intersubjektivitet menas inte bara den basala och kognitiva förståelsen 

människor emellan, såsom gemensam förståelse av ord och uttryck, utan även ömsesidighet 

vad det gäller värden, normer och hur världen ska uppfattas. Ett grundantagande inom 

socialpsykologin är att individer har förmåga att skapa en gemensam social värld genom 

betydelsebärande processer. Brist på intersubjektivitet hos en individ kan därmed innebära en 

dubbelsidighet i upplevelsen av ensamhet genom att antingen inte bli förstådd eller att inte 

förstå andra (Westerberg, 2012). 

Relationell arbetsdelningsmodell kallas ett perspektiv som verkar mellan olika disciplinära 

gränser, främst mellan sociologi och psykologi. Perspektivet är bredare då det tar in fler 

sociala processer i beräkning, som kan ha lika stor betydelse men på olika sätt för upplevelse 

av ensamhet (Westberg, 2012). Drennan et al. (2008) refererar till Weiss som myntade 

begreppen social och emotionell ensamhet. Weiss menade att det är problematiskt att anta att 

känslor av ensamhet uppstår för att man är ensam. Uppdelning av ensamhet i två kategorier, 

social och emotionell ensamhet kan leda till en bättre förståelse för hur ensamhet utvecklas i 

ålderdomen (Heylen, 2010). Denna uppdelning finns också hos Dahlberg (2013). 

Social ensamhet beskrivs av Drennan et al. (2008) som en följd av att kopplingarna till sociala 

nätverk avtar eller försvinner. Den utmärks av otillräcklig integration och kan sammankopplas 

med fler bidragande faktorer såsom otillgänglig bostad, sällan kontakt med familj, släkt och 

vänner, försämrad hälsa samt lågt deltagande i sociala grupper. Den sociala isoleringen leder 

till att individen förlorar ett socialt stödjande nätverk och kan då uppleva känslor av utsatthet, 

marginalisering och tristess (Drennan et al., 2008). Emotionell ensamhet präglas av förlust 

eller avsaknad av intima relationer såsom av en make, barn eller nära vän. Det leder ofta till 

känslor av tomhet, saknad av andra i sin omgivning, oro, koncentrationssvårigheter och rädsla 

för hot. Den kännetecknas även av en oförmåga att samla energi för att bryta ensamheten 

(Drennan et al., 2008). Weiss menar att för att upplevelsen av ensamhet ska mildras behöver 

det fastställas vilka komponenter som fattas individen (Westberg, 2012).  

Till skillnad från de andra perspektiven innefattar ett kognitivt perspektiv att ensamhet uppstår 

när individen uppfattar en diskrepans mellan de önskade och de faktiska sociala relationerna. I 

detta synsätt är det individens egna utvärderingar genom kognitiva processer som gör att de 

definierar sig som ensamma, de känslomässiga aspekterna är subsidiära. Därmed är 
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ensamhetskänslor, enligt detta perspektiv, beroende av hur individen själv definierar sina 

sociala relationer och hur höga krav individen själv har på dem. Huruvida en individ känner 

sig ensam definieras från ett inifrånperspektiv och individens egen tolkning anses spela stor 

roll (Peplau & Perlman, 1982). Westberg (2012) refererar till Peplau och Pearlman och menar 

att en organiserad förklaring till en individs ensamhet innehåller orsaken till ensamhet, skälet 

till att den kvarstår och tänkbara lösningar på problemet.   

2.1.3. Ensamhet bland äldre 

Det råder skilda meningar i studier om vad bakgrunden är till att äldre känner sig ensamma. 

En del studier menar att känsla av ensamhet är situationsbetingad. Alla människor kommer 

troligtvis känna sig ensamma i situationer de inte uppskattar och andra menar att 

ensamhetskänslor infinner sig om en persons sociala relationer inte lever upp till personens 

förväntningar. Det är svårt att utesluta något av synsätten då ensamhet är en subjektiv känsla 

och är beroende av personens egna upplevelser, föreställningar och ambitioner (Heylen, 

2010).  

Leen Heylen (2010), verksam på Fakulteten inom politik- och socialvetenskap på University 

of Antwerp, undersökte social ensamhet där hon identifierar faktorer som tros påverka känsla 

av ensamhet - civilstatus, om man har barn, utbildningsgrad och kön. Har den äldre en partner 

erbjuds ett bredare socialt nätverk antingen genom gemensam familj eller genom partnern. 

Det kan även innebära att man tillsammans känner att ytterligare kontakter är överflödiga och 

att de då väljs bort. Kontakt med barn och släkt tros verka för minskad ensamhet. 

Utbildningsgrad påverkar genom socioekonomisk status och tros även påverka både 

kvaliteten och mängden av sociala relationer. Kön har också visat sig vara en påverkande 

faktor då kvinnor tenderar att ha fler sociala relationer av hög kvalitet och därmed har fler 

relationer de är känslomässigt engagerade i (Heylen, 2010). 

Aparna Shankar et al. (2011) verksamma bland annat på Institutionen för Epidemiologi & 

folkhälsa på University College i London, genomförde en studie där det undersöktes hur 

ensamhet påverkar hälsorelaterade riskfaktorer. I studien framkom att individer som upplevde 

emotionell ensamhet löpte högre risk för mindre fysisk aktivitet och att andra hälsorelaterade 

riskbeteenden ökade. Social ensamhet medförde ökad risk för rökning och låg fysisk aktivitet 

samt andra beteenden som riskerade sämre hälsa (Shankar et al., 2011). Emotionell ensamhet 

påverkade inte blodtrycket, däremot hade social ensamhet påverkan på blodtrycket hos män 
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som var eller hade varit gifta. En nära relation kan påverka normer för hur hälsosamt de äldre 

lever. Det framkom inga könsskillnader i upplevelsen av social ensamhet, däremot kände sig 

kvinnor mer emotionellt ensamma än män. De ökade hälsoriskerna som framkom visar att det 

behövs mer stöd för äldre som upplever ensamhet (Shankar et al., 2011). 

Ensamhet har även undersökts i studien Loneliness in a Day: Activity Engagement, Time 

Alone, and Experienced Emotions (2014) av Tara L. Queen et al., bland annat verksamma 

inom psykologi och hälsa. I studien undersöktes om den sociala kontexten kring de äldres 

aktiviteter, själva eller tillsammans med andra, påverkade deras känslor av ensamhet. 

Resultaten visade att de som upplevde ensamhet inte tillbringade mer tid ensamma än de som 

upplevde mindre ensamhet, däremot gjorde de fler aktiviteter själva än tillsammans med 

andra. Aktiviteterna visade sig vara liknande för de som kände sig mer ensamma och de som 

kände sig mindre ensamma. Det som skilde grupperna åt var den sociala kontext de befann sig 

i. I studien framkom inga samband mellan högre ålder och självskattad ensamhet, 

funktionsnedsättning eller att de tillbringade fler timmar per dag ensamma än andra. Hög 

kronologisk ålder innebar i sig inte någon risk för ökad känsla av ensamhet. Däremot är 

åldrande associerad med riskfaktorer för ensamhet, som att förlora en partner eller att drabbas 

av sjukdom, vilket försvårar deltagande i sociala aktiviteter (Queen et al., 2014). 

I motsats till Queen et al. (2014) inriktar sig gerontologiska teorier sig på äldres sociala 

relationer och hur deras åldrande påverkar dessa. En av dem är disengagement theory vilken 

innebär att man frivilligt bryter kontakt med omvärlden i väntan på att få somna in. Activity 

theory innebär att en aktiv äldre har högre livskvalitet och fokuserar på delaktighet och 

interaktion som viktiga delar för att må bra. I theory of socio-emotional selectivity beskrivs de 

äldre som medvetna om sin ändlighet och väljer därför att minimera eller utesluta det som de 

inte upplever lika värdefullt, exempelvis nya ytliga bekanta, och fokuserar mer på de 

relationer som de redan har och som är betydelsefulla. Kontaktnätet krymper till storlek men 

inte nödvändigtvis i kvalitet (Heylen, 2010). Slutligen theory of gerotranscendence som 

förklarar att en person blir mer mogen och vis genom åldrandet, därav också i mindre behov 

av sociala relationer (Heylen, 2010). Gemensamt för gerontologiska teorier är att de beskriver 

generella perspektiv på åldrandet (Hagberg, 2002).        
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2.2. Livskvalitet 

2.2.1. Definition av livskvalitet som teoretisk utgångspunkt 

Margareta Hagberg, filosofie doktor och legitimerad sjuksköterska, menar att livskvalitet är 

ett mångfacetterat begrepp, dels genom ordets delar liv och kvalitet som kan ha olika 

betydelse, och dels genom att begreppet används inom flera vetenskapliga discipliner. Det 

finns ingen entydig definition av livskvalitet, men det kan förklaras som ett subjektivt mått 

som utgår från en individs egna värderingar av upplevt fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående. Det är ett mått på om individen upplever sig leva ett gott liv (Hagberg, 2002). 

Upplevelsen av livskvalitet är en färskvara som kan påverkas av olika förändringar i 

livssituationen. (Skog & Grafström, 2013).  

Den personliga läggningen och dess föreställningar påverkar hur äldre tolkar sitt liv men 

också från vilket perspektiv den tolkningen sker utifrån livskvaliteten (Hagberg, 2002). Hur 

livskvalitet i ålderdomens upplevs kan variera från att vara “en helhet i ett sammanhang” 

(Hagberg, 2002. s.180) till att uppleva tomhet och att vara utan sammanhang. 

I Hagbergs avhandling Att vara en helhet i ett sammanhang (2002) ämnar hon undersöka 

essensen av livskvalitet. I studiens resultat framkommer fem komponenter som 

grundläggande för livskvalitet - engagemang, balans, kontinuitet, skapande och 

överskridande. Hon menar att engagemang är centralt, det vill säga att ha en uppgift och en 

känsla av sammanhang. Vidare skriver Hagberg (2002) att det bör finnas en balans mellan 

mottagande och givande, att känna igen sig i sin livssituation och ett överskridande i att det 

som varit viktigt tidigare i livet kanske inte är det i ålderdomen. För att uppleva livskvalitet i 

ålderdomen bör den äldre känna sig tillfreds med dessa olika komponenter men graden kan 

variera mellan olika personer (Hagberg, 2002). 

Lennart Nordenfelt, professor emeritus i medicinsk filosofi, skrev 1991 om livskvalitet och 

dess innehåll i boken Livskvalitet och hälsa: Teori & Kritik. Nordenfelt (1991) anser att för att 

finna kärnan i livskvalitet måste den subjektiva känslan av välbefinnande undersökas. I 

välbefinnandet ingår känsla av lycka. Nordenfelt (1991) menar att för att få en känsla av lycka 

måste det finnas en jämvikt av vad en person önskar uppleva och vad personen i verkligheten 

faktiskt upplever. Det är en balans i hur lycklig en person upplever sig vara, vilket hör 

samman med i vilken grad verkligheten motsvarar personens önskemål. Ett övergripande mål 

för personer menar Nordenfelt (1991) är status quo, ett oföränderligt tillstånd, vilket kan 
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innebära att få behålla de livsvillkor som anses vara grundläggande. Men lycka kan även 

komma över något man inte tidigare har önskat sig, vilket kan bero på att fast man inte önskat 

sig det nya tillståndet av lycka, så blev det betydelsefullt i nuvarande situation. Denna 

nuvarande situation av lycka vill man hålla fast vid eftersom ett av målen är status quo, att 

tillståndet inte ska förändras (Nordenfelt, 1991).  

2.2.2. Förståelse av livskvalitet 

Tidig forskning inom området livskvalitet fokuserade på de biologiska behovens betydelse för 

upplevelsen av livskvalitet, men de står inte i fokus längre då man har förstått att en individ 

kan uppleva livskvalitet trots sjukdom och funktionsnedsättning (Skog & Grafström, 2013). 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, var den som först introducerade 

begreppet känsla av sammanhang (KASAM). I Hälsans mysterium (1987/2005) beskriver 

Antonovsky KASAM som en del i ett salutogenetiskt perspektiv som fokuserar på vad som 

leder till och bibehåller hälsa snarare än vad som orsakar ohälsa eller sjukdom.  

Han menar att det inte finns en dikotomi mellan frisk och sjuk, utan individen balanserar alltid 

mellan dem båda. Antonovsky (1987/2005) menar att KASAM utvecklas under en individs 

livstid och är beroende av resurser och olika stressorer. Med stressorer menar han krav eller 

situationer där individen inte direkt vet hur han eller hon ska agera. Graden av KASAM är 

avgörande för hur en individ möter samt hanterar utmaningar och krav, såsom stress, trauman, 

sjukdomar.  

Inom KASAM har Antonovsky (1987/2005) identifierat tre resurskomponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet syftar till i vilken grad individen finner inre 

och yttre stimuli begriplig, strukturerad och möjlig att förutse. Den andra komponenten 

hanterbarhet handlar om i vilken grad individen har tillgång till resurser som behövs för att 

möta stimuli de utsätts för. Resurser kan vara egenskaper hos individen själv, och under ens 

egen kontroll, eller hos andra som individen kan lita på såsom en äkta hälft, som då 

kontrolleras av en annan behörig. Komponenten meningsfullhet menar Antonovsky 

(1987/2005) vara den som motiverar individen. Den syftar till i vilken grad individen känner 

att livet har en känslomässig innebörd samt att utmaningarna och kraven är värda att investera 

och engagera sig i. Det är balansen mellan dessa olika komponenter som påverkar hur en 

individ mår och hanterar olika prövningar han eller hon ställs inför.  
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Det finns kopplingar mellan Antonovskys (1987/2005) teori om KASAM och de resultat som 

Hagberg (2002) presenterar i sin avhandling.  I Hagbergs (2002) avhandling är det 

övergripande syftet att fördjupa förståelsen för hur äldres personliga och grundläggande 

föreställningar påverkar upplevelsen av livskvalitet. Hur livskvalitet i ålderdomens upplevs 

kan som Hagberg (2002) utrycker det variera från att vara “en helhet i ett sammanhang” (s. 

180) till att uppleva tomhet och att vara utan sammanhang. Dessa upplevelser påverkas av 

yttre faktorer som den äldre kanske inte kan styra över och kan bidra till att 

sammanhangskänslan går till viss grad förlorad. Meningsfullhet, balans och kontinuitet är 

delar i livskvaliteten och det är hur den äldre själva tolkar och förhåller sig till situationer som 

bestämmer hur den äldre upplever sin livskvalitet (Hagberg, 2002). Hagberg (2002) skriver 

även att de äldre upplever att vara engagerad, känna att man har och har haft balans över sitt 

liv, att kontinuitet följs vad gäller den äldre själv samt för andra relationer men även att kunna 

påverka, skapa och överskrida sig själv är sätt att uttrycka kvalitet för de äldre som bor i eget 

hem. 

2.2.3. Livskvalitet bland äldre 

För att kunna förbättra äldre personers livskvalitet måste de äldre själva få beskriva vad deras 

uppfattning av livskvalitet är och betyder. Flera undersökningar har gjorts och begreppet 

livskvalitet är komplext men detta avsnitt tar upp äldres förhållningssätt och uppfattning av 

livskvalitet utifrån den äldres egna perspektiv. 

I Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av hjälp och stöd (2005) har 

Hammarström och Torres identifierat fyra förhållningssätt att hantera sin livssituation.  De 

accepterande var de som trots fysiska begränsningar i stor mån fortsatte med sina aktiviteter 

eftersom detta var något de mådde bra av. Denna grupp kunde se möjligheter istället för 

begränsningar och deras livssituation kunde sägas vara bra. De uppgivna upplevde 

livssituationen utifrån sina begränsningar som svår och att funktionsnedsättningarna kommit 

plötsligt, vilket gjorde att de hade svårt att acceptera situationen. Intervjupersonerna gav 

intrycket att de inte på samma sätt som förr hade kontroll över sina liv samt att de hade lågt 

välbefinnande (Hammarström & Torres, 2005). De kämpande strävade mot att överkomma 

sina begränsningar och höll sig motiverade för att förbättra sin livssituation. De var relativt 

nöjda med situationen, upprätthöll det sociala kontaktnätet och försökte ha kontroll genom att 

agera utefter förutsättningarna. De autonoma såg yttre faktorer som hindrande men att de 

egna funktionsnedsättningarna inte begränsade dem. De strävade inte heller efter att 
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överkomma sina begräsningar eftersom de yttre faktorerna låg i fokus. De ansåg sig klara sig 

bra och att deras funktionsnedsättningar inte var så svåra. Deras vilja att ha kontroll och 

oberoende, gjorde att de upplevde sig ha en relativt bra livssituation (Hammarström & Torres, 

2005).   

Den subjektiva upplevelsen av att känna sig instängd, varierande förutsättningar att ta sig dit 

man vill, kunna fortsätta med sina intressen och upprätthållandet av sociala relationer 

påverkar hur de äldre ser på sin livssituation och sitt välbefinnande (Hammarström & Torres, 

2005). 

I en studie om äldres uppfattning av livskvalitet gjord i Sverige 1997 (Wilhelmsson et al., 

2005) framkom att sociala relationer hade störst betydelse för upplevelsen av livskvalitet följt 

av hälsa, aktiviteter och funktionsförmåga. Sociala relationer beskrevs som kontakt med andra 

och hur den kontakten såg ut. Exempelvis att relationen var varm, att den äldre kände sig 

behövd eller att den äldre upplevde sig leva i harmoni. Andra ord som refererade till sociala 

relationer var ärlighet, vänskap och barn (Wilhelmsson et al., 2005). Hälsan refererades till 

genom ord som beskrev symptom och god hälsa, som att inte lida av värk, att kunna andas 

med lätthet, att inte känna sig deprimerad och att känna sig hälsosam. Att vara upptagen, 

uppleva saker som lyssna på musik, resa, dricka ett gott vin eller att ta promenader beskrev 

aktiviteterna som kopplas till livskvalitet. Funktionsförmågan innefattar förmågan att göra 

saker som att ha förmåga att minnas, förmåga att kunna göra saker och vara oberoende av 

andra. I övrigt beskrevs välmående som känslor av humor, vara tillfreds med livet och att må 

bra och det egna hemmet beskrevs utifrån miljön och möjlighet att bo kvar i hemmet samt ett 

hem där den äldre trivdes att vara. Ekonomi var också något som påverkade livskvaliteten och 

beskrevs som ekonomiskt oberoende eller att inte behöva oroa sig för sin ekonomi 

(Wilhelmsson et al., 2005).  

2.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är ensamhet ett komplext begrepp med många olika definitioner och 

definitionerna varierar beroende på perspektiv. Westberg (2012) ser i sin studie på hur 

ensamhet formuleras som problem medan exempelvis Drennan (2008) mer söker svar på hur 

ensamhet kan förstås som subjektiv upplevelse. Westberg (2012) skiljer 

ensamhetsupplevelsen till ensamhet som innebär att mot sin vilja skiljas från samhälle och 

gemenskap.  Avskildhet innebär att ställa sig utanför samhälle och gemenskap. 
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Ensamhetskänslornas uppkomst och ursprung förklaras olika beroende utifrån vilket 

perspektiv som används för att förklara. Existentialismen menar att det är ett självmedvetande 

som medverkar till att ensamhetskänslor uppstår, inom sociologin är det den ständiga strävan 

att lösgöra folket från den stora massan och inom socialpsykologin är det den ömsesidiga 

förståelsen mellan individer som har betydelse för ensamhet (Westberg, 2012). 

Ensamhet kan delas upp i två kategorier, social och emotionell ensamhet. Social ensamhet 

präglas av sämre deltagande i samhällslivet men även av minskade relationer mellan person 

och dess nätverk (Drennan, 2008). Tidigare forskning menar att social ensamhet kan leda till 

känslor av marginalisering och utanförskap (Drennan, 2008; Shankar et al., 2011). Den 

emotionella ensamheten präglas av saknad av intima relationer, vilket Drennan (2008) menar 

leder till oro, koncentrationssvårigheter och känslor av tomhet. Både emotionell och social 

ensamhet kan öka risken för försämrad hälsa och mindre fysisk aktivitet. Social ensamhet 

ökar även risken för hälsoförsämrade beteenden som rökning (Shankar et al., 2011). Det 

kunde identifieras att fler kvinnor än män upplevde emotionell ensamhet (Shankar, 2011), 

vilket kan stämma överens med det resultat Heylen (2010) presenterade om att kvinnor har 

fler relationer av hög kvalitet och är mer känslomässigt engagerade i sina relationer. Vidare 

menade två av studierna att de ökade hälsoriskerna visar på att ökat stöd behövs för både de 

med sociala och emotionella ensamhetsupplevelser (Dahlberg, 2013; Shankar et al. 2011). 

I Queen et. al.s (2014) studie beskrivs att både de som känner sig mer ensamma och de som 

känner sig mindre ensamma faktiskt spenderar ungefär lika mycket tid själva som tillsammans 

med andra, det som skilde dem åt var den sociala kontexten. Vidare menar två av studierna att 

det inte är det kronologiska åldrandet som medför ökad risk för ensamhet. Däremot är det 

omständigheterna kring åldrandet som ger en ökad risk att drabbas av ensamhet (Dahlberg, 

2013; Queen et al., 2014). Detta perspektiv motsägs i de gerontologiska teorierna som främst 

utgår från åldrandet som orsak för att äldre personer upplever sig ensamma (jmf. Heylen, 

2010).  

Livskvalitet är ett subjektivt mått som utgår från en individs egna värderingar av upplevt 

fysiskt, psykiskt och socialt välmående och är en färskvara. Det vill säga att upplevelsen av 

livskvalitet påverkas av förändringar genom livet (Skog & Grafström, 2013). 

Att känna sig som en “helhet i ett sammanhang” (Hagberg, 2002, s.180) och känna 

delaktighet i sin livssituation känns igen från de svaren de mindre ensamma gav i 
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Socialstyrelsens undersökning 2014, att de har möjlighet att påverka, få bra bemötande och 

känna trygghet samt att de blir lyssnade på i förhållande till synpunkter och önskemål. 

Socialstyrelsens (2014) resultat kan också spegla de resultat Hagberg (2002) fick fram i vad 

de äldre ansåg vara kvalitet i vardagen, där upplevelsen av att vara engagerad, balansen och 

kontinuiteten i livet samt att kunna påverka och skapa något är viktiga delar för den upplevda 

livskvaliteten. Hagbergs (2002) resultat kan även sättas i förhållande till Hammarström och 

Torres (2005) fyra förhållningssätt där upplevelsen av livssituationen berodde på inställningen 

till händelser, begränsningar och konsekvenser av de förutsättningar ålderdomen ger. 

Hagberg (2002) skriver att livskvalitet innehåller engagemang, balans, kontinuitet, skapande 

och överskridande. Hon menar att engagemang är centralt, det vill säga att ha en uppgift och 

en känsla av sammanhang. Det går att se en liknelse i Hagbergs (2002) resonemang med 

Antonovskys (1987/2005) ”känsla av sammanhang”, grundaren av det salutogena perspektivet 

i vilket KASAM ingår och som fokuserar på vad som leder till och bibehåller hälsa snarare än 

vad som orsakar ohälsa eller sjukdom. En studie om äldres uppfattning om livskvalitet gjord i 

Sverige visade att sociala relationer hade störst betydelse för upplevelsen av livskvalitet följt 

av hälsa, aktiviteter och funktionsförmåga (Wilhelmsson et al., 2005), vilket också kan sägas 

ha liknelser med Antonovskys (1987/2005) KASAM och Hagbergs (2002) meningsfullhet. 

Nordenfelt (1991) talar liksom Hagberg (2002) och Antonovsky (1987/2005) menar att känsla 

av lycka, vilket ingår i livskvalitet, är en balans i vad man har i sin livssituation och vad man 

önskar sig ha. Ofta önskar man få behålla den livssituation man har vilket leder till lycka, 

eftersom den faktiska upplevelsen överensstämmer med den önskade upplevelsen 

(Nordenfelt, 1991).   
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3. Metod 

I kommande avsnitt presenteras hur studien har genomförts, metodval, urval och 

tillvägagångssätt samt etiska överväganden.  

3.1. Forskningsstrategi 

Studien kommer genomföras utifrån kvalitativ metod då vi vill få ökad insikt i den äldres 

subjektiva upplevelse av ensamhet och livskvalitet. Kvalitativa studier fångar djupet hos en 

liten undersökningsgrupp med gemensamma egenskaper (Bryman, 2011). Genom att lyfta 

fram frågeställningar rörande ensamhet och livskvalitet med denna metod vill vi få fram de 

äldres egna perspektiv på vad ensamhet och livskvalitet innebär. 

3.2. Tillvägagångssätt 

Vår utgångspunkt var att studera ensamhet och livskvalitet. Detta medförde att vissa teman 

kom ifråga redan under studiens början om vad ensamhet och livskvalitet innebar. Detta 

speglades av på syfte och frågeställningar. När vi sammanställde intervjuguiden utformades 

den enligt de teman som vi ansåg skulle fånga upp essensen av ensamhet och livskvalitet. 

För att nå intervjupersoner kontaktade vi ansvariga över grupper för personer över 65 år som 

utför olika aktiviteter tillsammans, så kallade Träffpunkter. Till träffpunkterna kommer 

besökare som har olika boendeformer, olika behov av hjälpinsatser i hemmet och de är i 

varierande åldrar. Vad de har gemensamt är den sociala kontakten som de upplever är 

betydelsefull och på träffpunkten kan de få detta behov tillgodosett. Vi gjorde ett besök på två 

Träffpunkter varav vi på ena Träffpunkten, Ankaret, fick chans att presentera oss och syftet 

med besöket. På denna Träffpunkt var det flera deltagare som direkt ställde upp på kommande 

gruppintervjuer. Resterande deltagare som behövdes kontaktades av de ansvariga för 

Träffpunkterna, eftersom de ansvariga har kännedom om vilka som kunde tänka sig att ställa 

upp. Den ansvariga chefen över Träffpunkterna kontaktades via telefon och gavs information 

om vår studie och vilja att intervjua besökare på Träffpunkterna. Chefen över Träffpunkterna 

fick också via mail mer detaljerad information om vårt syfte och vad vi ville genomföra samt 

etiska krav som uppfylls i samband med studien och gruppintervjuerna. Anledningen till att vi 

valt kontakta Träffpunkter är att det är en mötesplats för äldre.  

Genom de ansvariga har två grupper på varje Träffpunkt ställts samman för intervju.  
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3.3. Urval 

Dahlberg (2013) och Queen et. al. (2014) skriver att det inte är det kronologiska åldrandet i 

sig som medför risk för ensamhetsupplevelser, utan åldrandets omständigheter. Vi har valt att 

intervjua personer över 65 år då vi tror att dessa personer upplevt ensamhet av något slag, 

som exempelvis i samband med pensionering, förlust av partner, minskat socialt nätverk o.s.v. 

men även att de kan förmedla hur deras upplevelser av livskvalitet är. Genom att kontakta 

ansvariga för Träffpunkterna och att de frågat personer inom verksamheten som matchar våra 

önskemål om intervjupersonerna, har studien fått ett målinriktat/styrt urval (jmf. Bryman, 

2011). Matchningen av intervjupersoner innebar att personer över 65 år som upplevt någon 

form av ensamhet samt ville förmedla sina erfarenheter kring livskvalitet valdes ut för 

intervjuer. Detta medförde att intervjupersonerna var mellan 67-93 år, deltog varje vecka i 

någon aktivitet på Träffpunkten och var villiga att berätta om sin ensamhet och livskvalitet 

under gruppintervjuerna. 

3.3.1. Antal 

Då tiden för uppsatsskrivandet är begränsad genomfördes totalt fyra gruppintervjuer på två 

olika träffpunkter, där grupperna består av både kvinnliga och manliga deltagare. Grupp 1 på 

Träffpunkt Ankaret bestod av en man och fyra kvinnor, Ankaret grupp 2 bestod av en man 

och tre kvinnor. På Träffpunkt Hammarbygården bestod grupp 1 av två män och tre kvinnor 

och slutligen grupp två på Hammarbygården som bestod av en kvinna och tre män. 

Sammanlagt intervjuades 18 personer i gruppintervjuerna. 

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Litteratursökning 

Litteratursökningen av de vetenskapliga publikationerna gjordes över internet i databaserna: 

Social abstract services, SwePub, OneSearch och Psychinfo, via Linnéuniversitetets 

bibliotekssida. Våra sökord var: ensamhet, ensamhet + äldre, loneliness, loneliness + elderly, 

social isolering, social + ensamhet, emotionell + ensamhet samt livskvalitet och quality of 

life. För att avgränsa vår sökning användes operatorer som AND och OR (jmf. Bryman, 2011) 

samt databasernas thesaurus, vilket sorterar ord utifrån ämnesområde. Med thesaurus-

sökningen använde vi oss av loneliness och elderly. Vi har också sökt efter litteratur via 

Linnéuniversitetets biblioteks sökmotor Onesearch och lånat litteratur på bibliotek. För att få 

fram forskningsrapporter från Socialstyrelsen har vi använt oss av sökmotorn Google.   
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3.4.2. Intervjumetod 

För att få kunskap om de äldres upplevelser och känslor kring ensamhet och livskvalitet har vi 

valt att genomföra kvalitativa gruppintervjuer (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Genom intervjuerna får vi insikt i äldres upplevelser och tankar. Genom att 

intervjupersonerna får berätta om sina liv, händelser och situationer som påverkat val utifrån 

det perspektiv personerna har idag, så tror vi att ensamhet i förhållande till livskvalitet kan 

belysas framgångsrikt. I förevarande studie undersöks ensamhet och livskvalitet på 

individnivå. Datainsamlingsmetoden gruppintervjuer har även gjort att ett spår av gruppnivå 

kunnat skönjas. 

Genom att använda gruppintervjuer får vi flera åsikter under samma intervju, jämfört med 

intervjuer med en enskild person, vilket gör att gruppintervjun kanske inte går ner på djupet 

lika bra som individuella intervjuer gör men förhoppningsvis kommer fler åsikter, tankar och 

reflektioner fram under en gruppintervju då de är fler till antalet. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att gruppinteraktion kan leda till att tabubelagda teman lättare kan beröras då 

interaktion i grupp kan frambringa utrycksfulla och känslomässiga yttringar i samtalet.  Det 

går även att täcka flera frågeställningar under en gruppintervju (Bryman, 2011) och eftersom 

intervjupersonerna ofta enas om sina upplevelser kring hur det brukar vara, kan en ökad 

generaliserbarhet vara möjlig. En gruppintervju liknar fokusgruppsintervjun genom att flera 

intervjupersoner deltar, de har valts ut p.g.a. deras erfarenhet av ett visst ämne i och med 

denna studies målstyrda urval samt att de diskuterar frågorna tillsammans. Vad som skiljer 

fokusgrupper från gruppintervjuer är forskarens intresse för samspelet i fokusgruppen kring 

hur frågan diskuteras och dess större fokus på frågan, än vad gruppintervjuer gör (Bryman, 

2011). Eftersom denna studie har flera frågeställningar kan gruppintervjuer därför ge oss 

material till att besvara våra frågeställningar. 

Att samtliga intervjupersoner uppger i sina svar att de endast upplever stunder av ensamhet 

kan vara en följd av att vald metod inte fångat upp äldre personer som känner sig mer 

ensamma än vad personerna i denna studie visat. Detta kan bero på att personerna i denna 

studie aktivt valt att söka sig till det sociala umgänget som Träffpunkterna innebär och därför 

minskar deras upplevelser av ensamhet. En annan problematik med vald metod kan vara att 

intervjupersonerna kanske tycker att det kändes utlämnande att prata om ensamhet inför 

andra. Om vi istället valt att utföra semistrukturerade intervjuer med enskilda personer hade 

eventuellt andra resultat kring ensamhet och livskvalitet framkommit. Dock framkommer svar 
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under gruppintervjuerna som både kan ses utifrån individ- och gruppnivå då svaren 

härstammade från individernas tankar och därefter diskuterades gemensamt i gruppen.  

3.4.3. Genomförande av intervju  

Inför intervjuerna gjordes en intervjumall (Bilaga 2) så att intervjuerna höll sig inom de 

fenomen som undersöktes. Genomgången av tidigare forskning, forskningsrapporter och 

annan litteratur gjorde att vi inför intervjuerna hade en viss kunskap om de fenomen vi ville 

undersöka (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Detta gjorde att vi kunde ställa 

följdfrågor och få fram ytterligare information av vikt för studien.  

Gruppintervjuerna genomfördes av båda författarna på tid och plats överenskommet med 

intervjupersonerna och ansvarig för Träffpunkten. Vi författare kom till Träffpunkterna i god 

tid för att göra oss bekanta med intervjupersonerna. Intervjupersonerna informerades om att 

deltagandet var frivilligt, vårt syfte med intervjuerna samt vad vi skulle använda intervjuerna 

till. Samtliga intervjupersoner godkände att intervjuerna spelades in. Intervjuerna tog plats i 

enskilda rum eller annan enskild plats där det var en lugnare miljö än Träffpunktslokalen. 

Alla fyra intervjuer tog ungefär 60 minuter per intervju att göra. Vi kom att omformulera 

frågorna efter hur intervjupersonerna uppfattade dem så intervjusituationen kändes bekväm 

för de intervjuade. En sammanfattning gjordes så intervjupersonerna kunde förtydliga eller 

instämma att det som framkommit under intervjun uppfattats rätt. Vi informerade hur arbetet 

skulle fortskrida, frågade om vi fick återkomma för följdfrågor och tackade 

intervjupersonerna för deltagandet (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Initialt var vår förhoppning att ha två grupper bestående av fem kvinnor i varje och resterande 

två grupper med fem män i varje, totalt fyra grupper om 20 personer räknat på båda 

Träffpunkterna. Det visade sig vara svårt att ha separata grupper med kvinnor och män, då 

flertalet som besöker valda träffpunkter är kvinnor. Hade det blivit ett annat resultat om det 

hade varit separata grupper för kvinnor och män som intervjuades, är något vi har frågat oss. 

Svaret är att vi aldrig kommer få veta. Det måste ändå sägas att männen som deltog i 

intervjuerna var aktivt deltagande i diskussionerna och hade stor erfarenhet att dela med sig 

av under intervjun. 
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3.5. Bearbetning av material och analysmetod 

Inspelning av gruppintervjuerna har gjorts och centrala teman och ord som återkommit under 

intervjuerna har antecknats. Dessa anteckningar var ett extra stöd för analysen men också för 

transkriberingen, samt en back-up ifall vår inspelning inte fungerat som den skulle (jmf. 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Transkriberingen gjordes snarast möjligt för att 

intervjuerna skulle vara färska i minnet. Att göra transkriberingen själv innebar att 

tolkningsarbetet kunde börja redan under transkriberingen och att det under tiden också gick 

att känna in sitt material. Justeringar av återgivet samtal har gjorts beroende på läsvänligheten 

och gruppintervjuerna har i sina fulla längder transkriberats, då den fulla längden behövdes 

för vår analys av materialet (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). När transkriberingarna 

var klara gick vi igenom vårt material, för att lyfta ut de stycken som var intressanta för vår 

analys samt resultat samt de delar som kunde besvara våra frågeställningar, vilket 

gruppintervjuerna syftade till att få fram.  

För att få fram historier som de äldre berättar för att beskriva händelser, så kan narrativ analys 

vara behjälplig eftersom det kan öppna nya perspektiv för att analysera empirin (jmf. Hydén, 

2008) Narrativ analysmetod används vid intervjuer och kan även användas som ett synsätt 

under intervjun där syftet är att få fram intervjupersonernas berättelser (Bryman, 2011). 

Narrativ analys handlar om livshistorier, olika epoker i livet och dess kopplingar till varandra 

samt att hitta meningen i det som skedde istället för att fokusera på vad som skedde (Bryman, 

2011). Det ska sägas att vi inte nått fram till övergripande livshistorier eftersom de 

intervjuade kommer till tals i samtal med andra. Däremot framkommer livsskeenden, som kan 

ses som avgränsade livshistorier. 

Genom att dela upp intervjuerna i teman: Aktiviteter, Rutiner, Meningsfullhet, Ensamhet, 

Självvald ensamhet, Strategier, God ålderdom, Livskvalitet och Strategier/inställningar, samt 

vad intervjupersonernas citat och vilka kopplingar det fanns till tidigare forskning, kunde vi få 

en överblick i hur resultatet skulle redovisas. När denna analys var gjord sammanställdes de 

huvudsakliga teman som framkommit i materialet och redovisas i Resultat och analys-

avsnittet. Dessa teman är: Upplevelser av ensamhet, Upplevelser av livskvalitet samt 

Relationen mellan ensamhet och livskvalitet, med subteman under varje huvudtema. 
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3.6. Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, vilket innebär att 

studien inte får medföra fysisk eller psykisk skada för individen. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att ansvarig forskare inför varje vetenskaplig studie måste väga den möjliga 

kunskapsökningen mot de konsekvenser forskningen eventuellt innebär för de som väljer att 

delta i studien. I förvarande studie intervjuas personer utifrån två teman, ensamhet och 

livskvalitet. Informationen som intervjupersonerna delar med sig av utgår ifrån deras egna 

uppfattningar och medför inga risker för fysisk skada. Vi är medvetna om att studiens teman 

kan belysa ämnen som kan anses vara av känslig karaktär, men intervjupersonerna tvingas 

inte besvara frågorna och bör därför inte heller anses utsätta någon för psykisk skada.    

I individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Informationskravet, 

innebär att de som deltar måste få information om studiens syfte, deras uppgift i studien samt 

villkor för deras deltagande. Intervjupersonerna informerades att det var frivilligt och att de 

fick avbryta sin medverkan när de ville (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet syftar 

till att intervjupersonerna i studien själva ska vilja delta, bestämma hur länge de vill delta och 

på vilka villkor (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informations- och samtyckeskravet 

fick de som var intresserade av att delta i förevarande studie ett informationsbrev (Bilaga 1) 

samt delgavs informationen vid intervjutillfällena. Uppgiftshantering behandlas i 

konfidentialitetskravet. Uppgifter och information har kodats om så det inte kan kopplas till 

någon enskild person samt förvarats så att obehöriga inte kan ta del av det. För att uppfylla 

detta krav har även intervjupersonernas identitet kodats. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 

om enskild endast får användas i den studie den är inhämtad till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Därför har materialet som samlats in förstörts efter färdigställd studie. 

Eftersom vi har yrkeserfarenhet av äldreomsorgen i den kommunen där Träffpunkterna låg, 

fanns möjligheten att intervjupersonerna träffat oss innan gruppintervjuerna. Det fanns även 

en chans att intervjupersonerna och vi författare har träffats tidigare under andra 

omständigheter. Med detta i beaktande anser vi ändå det vara etiskt försvarbart att låta 

intervjupersonerna vara med i gruppintervjuerna då det handlar om åsikter och tankar kring 

livskvalitet och ensamhet. Vi ville inte gå in djupare på några relationer etc. och delade inte 

heller med oss av våra personliga åsikter kring deras funderingar som uppstod i 

gruppintervjusituationen. Under vår tid som undersköterskor skrev vi på papper om 
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tystnadsplikt vilket gäller och när vi gör gruppintervjuerna finns konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att intervjupersonerna är anonyma i studien. Att den möjliga tidigare kontakten 

påverkar resultatet av gruppintervjuerna kan tänkas vara trolig och i så fall kan det vara den 

redan etablerade kontakten som gör att intervjupersonerna känner trygghet i att dela med sig 

av sina erfarenheter. Det hade även kunnat vara så att intervjupersonerna inte ville delge sina 

erfarenheter om ensamhet och livskvalitet för oss författare, och därför ej heller ville delta i 

studien. Det visade sig efter intervjuerna att ett fåtal av intervjupersonerna hade träffat 

författarna tidigare, men endast vid enstaka tillfällen.   

3.7. Tillförlitlighet och trovärdighet 

I denna studie redovisas tillvägagångssättet, forskningsstrategin och metodöverväganden samt 

val av metoder. Kvalitativa studier kan ha svårt att producera generaliserbara resultat eftersom 

individer och sociala sammanhang ständigt är i förändring vilket gör det svårt att upprepa 

studien med samma förutsättningar men en styrka som kvalitativa studier har är möjligheten 

till en mer långvarig närvaro och delaktighet, vilket i högre grad kan visa på 

överensstämmelse med de teoretiska idéerna och observationerna (Bryman, 2011).   

Att redogöra för validitet och reliabilitet innebär att kvaliteten av studien går att granska 

(Bryman, 2011) men då validitet och reliabilitet utgår från kvantitativa studier där mätbara 

resultat redovisas blir det svårt att överföra dessa begrepp för att visa kvaliteten på kvalitativa 

studier, där mätbara resultat är svåra att uppnå. Därför kan det vara bättre att i kvalitativa 

studier använda sig av trovärdighet och tillförlitlighet. För att forskarens resultat ska vara 

trovärdigt måste dennes arbete vara öppet för diskussion och kritisk granskning och motsvara 

syftet. Utan trovärdighet slår inte heller forskarens resultat igenom för omvärlden. 

Trovärdighet för kvalitativ forskning kan frambringas genom textens transparens, att den går 

att kritiskt granska och diskutera. Detta genom att redogöra hur forskningsprocessen har skett 

och varför forskaren valt sina metoder (Svensson & Ahrne, 2011). Ett annat sätt att skapa 

trovärdighet är att det finns möjlighet att generalisera, visa att samma resultat går att få fram 

på ett större antal eller andra miljöer som har liknelser med personerna i vår studie (Svensson 

& Ahrne, 2001). Gruppintervjuer ger genom sina samtal större generaliseringsmöjligheter än 

individuella intervjuer. Det ska också sägas att generaliserbarheten inte stått i fokus för oss 

utan vi har varit ute efter en förståelse av problematiken i en specifik kontext, det vill säga 

Träffpunkten. 
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Tillförlitlighet innebär i kvalitativ forskning att redogöra för vilka metoder som använts i 

studien, hur de använts och varför samt inryms även trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och att kunna styrka. Det innebär att forskningen har gjorts enligt de riktlinjer som gäller samt 

att resultaten redovisas för de personer som ingått i studien för att forskaren kan försäkra sig 

om att den kontext forskaren har tyckt sig uppfatta stämmer överens med personernas 

uppfattning om hur deras kontext ser ut, denna metod kallas respondentvalidering (Bryman, 

2011). Då det både är tidskrävande och svårt att åter komma i kontakt med samtliga 18 

intervjupersoner har vi under gruppintervjuernas gång frågat om svaren uppfattats på rätt sätt 

samt har en sammanfattning gjorts av de svar i slutet av varje intervju, för att uppnå en viss 

grad av respondentvalidering. Triangulering är också en metod för att skapa tillförlitlighet, 

genom att använda sig av flera olika källor och metoder i studien (Bryman, 2011).   I denna 

studie har val av datainsamlingsmetod redovisats samt andra källor som vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar och andra publikationer. Det har även argumenterats varför vald metod 

framstått som lämpligast samt har hela forskningsprocessen så utförligt som möjligt 

beskrivits. Genom att i studien ge utförliga beskrivningar om det vi ville undersöka kan man 

uttyda om resultaten är överförbara till andra miljöer (jmf. Bryman, 2011). Vi har 

genomgående i studien gett utförliga beskrivningar men gör inte anspråk på att framföra 

någon generalisering. Under studies gång har författarna ständigt försökt förhålla sig både 

käll- och självkritiska till redovisat material för att uppnå pålitlighet (jmf. Bryman 2011; 

Kvale & Brinkman, 2009). Hela forskningsprocessen ska vara redovisad från allra första 

början av studien till den sista fasen av studien. Det kan innebära att forskarna har samma 

utgångspunkter i hur de tolkar observationerna, att begrepp, teoretiska idéer och observationer 

stämmer överens samt att det går att generalisera resultatet på andra liknande miljöer för att 

utgöra ett mått på pålitligheten (Bryman, 2011).  

Med ett målstyrt urval går det att få en mättnad, att urvalet fortsätter tills inga nya data 

kommer till, att dess variation har framkommit och att relationerna är validerade (Bryman, 

2011) men eftersom tiden för studien är begränsad får vi hålla oss tillgodo med det material 

som finns för att sedan redovisa ett resultat utifrån de förutsättningar som fanns för denna 

studie. Genom att använda oss av gruppintervjuer tror vi dock att en större generaliserbarhet 

är möjligt jämfört mot vad enskilda intervjuer hade givit, då vi genom samtalen 

uppmärksammade att det fanns gemensamma teman, vilka lyftes fram av de olika grupperna. 

Dessa teman belystes av alla grupper oberoende av bakgrund eller förutsättningar, vilket kan 

ge en större generaliserbarhet för resultaten. Även genom användning av triangulering och 
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kontroll om de teoretiska begreppen går att knyta an till resultaten kan ge en ökad 

generaliserbarhet.  

Vi är medvetna om vår studies begränsningar, då vi eventuellt inte har så många 

intervjupersoner att våra resultat kan generaliseras och anses vara gällande för alla äldre 

personers upplevelser av ensamhet och livskvalitet. Med vår studie vill vi lyfta fram och 

belysa den subjektiva upplevelsen av ensamhet och livskvalitet hos våra intervjupersoner. 

Genom att koppla materialet från gruppintervjuerna till teoretiska begrepp samt till urvalet av 

forskningsrapporter och avhandlingar, anser vi vårt empiriska material vara tillräckligt för att 

besvara våra frågeställningar. 
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4. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en introduktion av intervjupersonerna. Sedan presenteras de resultat 

som är relevanta för förevarande studies frågeställningar genom identifierade teman. De 

teman som identifierats är Upplevelser av ensamhet, Upplevelser av livskvalitet och 

Relationen mellan ensamhet och livskvalitet. Resultaten som presenteras är hämtade från fyra 

gruppintervjuer med totalt 18 deltagande intervjupersoner. De personer som deltagit förblir 

anonyma med fingerade nam och beskrivs kort som numrerade grupper.  

4.1. Presentation av intervjupersoner och övergripande iakttagelser 

Samtliga intervjupersoner besöker Träffpunkten regelbundet. Intervjupersonerna består av 

både kvinnor och män i åldrarna 67-93 år. En del av intervjupersonerna bor i ordinärt boende, 

en del på två olika sorters äldreboenden. Vissa klarar sin dagliga vardag självständigt och 

vissa har hjälp av personal. Aktivitetsgraden för de olika intervjupersonerna varierar från att 

ha aktiviteter någon gång i veckan till att ha aktiviteter dagligen. 

Den första gruppen bestod av fyra kvinnor och en man. De som deltog bodde alla i ett så 

kallat servicehus, vilket innebär att man att man har en egen lägenhet men lägenheterna i 

fastigheten bara är till för äldre och personal finns närvarande dygnet runt. Denna grupp har 

Träffpunkten gemensamt där de träffas flera gånger i veckan och aktiverar sig genom 

gymnastik, trivselstund med fika, ”Må bra”-stund där de exempelvis utför nagelvård, 

gudstjänster m.m. Andra aktiviteter var sånggrupper, läsecirkel, städa och diska samt sköta 

blommor och gå ut på promenader. Ensamhet var något som beskrevs av denna grupp som när 

man inte har någon som är engagerad i en eller bryr sig om en samt när man är själv. Det 

beskrevs också av en intervjuperson vara särskilt vid timmarna efter middag som 

ensamhetskänslan kunde uppstå, då vädret har gjort det svårt att komma utomhus. Självvald 

ensamhet var bra eftersom man då kunde ägna tiden till tankar på livet som varit och minnen 

och ansågs vara mycket värdefullt att kunna reflektera över. För att mota bort 

ensamhetskänslor kunde de lösa korsord eller aktivera sig på andra sätt. Det som ansågs 

meningsfullt i livet var komma ut i skogen, barn, barnbarn, partner, engagemang i föreningar, 

musik, dikt och minnen. Livskvalitet innebar att få behålla det man har, dö fort och inte 

behöva ligga länge och vara sjuk, bestämma själv, att göra det jag vill, orka med saker och 

ting som att gå ut, träffa barn, gå till Ankaret och komma ner i matsalen. Strategier för att 

bibehålla livskvaliteten var envishet, bra humör, inte tycka synd om sig själv, försöka se det 
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positiva, inte förvänta sig för mycket, försöka ha trevligt den stunden man har, att ses som en 

individ och att få bestämma själv eller i alla fall få vara med och diskutera om det som ska 

ske, upplevs också vara viktigt.    

Andra gruppen bestod av tre kvinnor och en man. I denna grupp bodde två i ett servicehus och 

de andra två i ordinärt boende. Två av de som ingick i gruppen är grannar och har ofta 

sällskap med varandra. De som ingick i gruppen såg alla till att hålla sig sysselsatta, De 

gillade att städa, hade läsecirklar, syjuntor, sånggrupper och uppskattade promenader. I denna 

grupp ansåg de att Träffpunkten, andra sociala kontakter, nära och kära var grundläggande 

faktorer för att känna att livet är meningsfullt. Samtliga i gruppen menade att ens egen 

inställning var betydelsefull för att undvika ensamhet. En god ålderdom för dem var att klara 

sig själva, hålla sig friska, få behålla intellektet samt att få ha kvar syn och hörsel.   

Den tredje gruppen bestod av tre kvinnor och två män som alla träffas varje vecka på 

Träffpunkten. De flesta bor på ett särskilt boende, vilket innebär att man har en mindre 

lägenhet i anslutning till gemensamt utrymme, och har bott där alltifrån fyra månader till ett 

flertal år. I den tredje gruppen har alla daglig hjälp av personal och ett större 

omvårdnadsbehov än vad de övriga tre grupperna hade. I denna grupp sysselsätter de sig med 

aktiviteter som Träffpunkten anordnat, så som promenader, gymnastik, vävning, matlagning 

och andra trivselaktiviteter.  

I fjärde gruppen, bestående av tre män och en kvinna, var de aktiva och bodde i egna 

lägenheter och hus med lite eller ingen hjälp från hemtjänsten. De upplevde sig ha ett stort 

stöd från barn men ville inte begära för mycket av dem då de har sina egna liv. Grannarna var 

ett stort stöd och de har en gemenskap som bidrar till en trygghet genom att de håller koll på 

varandra och tittar till varandra om de inte setts på ett par dagar. Denna grupp har varit aktiva 

genom sina liv och när de blev pensionerade fortsatte de med aktiviteter som de tyckt har varit 

roliga och meningsfulla. Exempel på aktiviteter är att besöka Församlingshemmet, Stickcafé, 

trädgårdsarbete och PRO. Denna grupp har även hittat en gemensam aktivitet, att träffas varje 

dag och äta lunch. Denna dagliga rutin gör att de känner en trygghet om någon saknas 

eftersom det då uppmärksammas vid lunch. Ensamhet ansåg de vara risk för när man inte 

orkade, kände sig begränsad och orolig samt att man blev rädd för saker. De såg det som 

meningsfullt att vara engagerad i föreningsliv, känna att man varit till nytta, att ge och få 

tillbaka samt att man har någon som stöttar en. Livskvalitet innebar för denna grupp att man 

klarar sig själv, att huvudet hänger med och ork finns, att klara det de vill klara, familj, vänner 
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och få behålla det som man är van vid. Strategier för att hantera ensamhet var att söka 

kontakten själv och för att bibehålla upplevelsen av livskvalitet innebar det att kämpa och se 

livet från den ljusa sidan.  

Grupperna var brokiga i åldrar, erfarenheter, funktionsförmågor och hälsotillstånd och det 

fanns mycket som skiljde dem åt, både gruppvis men även mellan varje individ. Det 

gemensamma som i stora drag kom fram var hur de såg på livet, vilken inställning som var 

viktig samt att de sökte den sociala kontakten på Träffpunkten, vilken de ansåg vara mycket 

betydelsefull. 

4.2. Upplevelser av ensamhet 

4.2.1. Definition av ensamhet 

Under våra fyra intervjuer var det ingen intervjuperson som ansåg sig vara ensam, men de 

kunde ibland känna stunder av ensamhet. Att ingen av intervjupersonerna i förevarande studie 

kände sig ensamma, mer än vid vissa tillfällen, kan enligt Heylens (2010) beskrivning bero på 

att ensamhet är en subjektiv känsla beroende av individens egna upplevelser, föreställningar 

och ambitioner. De svar som framkom under intervjuerna överensstämmer inte med 

Socialstyrelsens (2014) rapport inom äldreomsorgen som visade att mer än 50 procent 

besväras av ensamhet, vilket kan bero på att de personer som intervjuats i studien väljer aktivt 

att varje vecka delta i socialt umgänge på Träffpunkterna. Men det kan också vara en effekt av 

att ensamhet associeras med negativt klingande ord (Westberg, 2012) som de inte vill bli 

förknippade med själva. Det kan vara svårt att inför andra koppla sig personligt med negativa 

attribut. 

 I de fyra grupperna som intervjuats beskrivs ensamhet på olika sätt. En del anser att ensamhet 

handlar om tomhet och tystnad, andra anser att ensamhet är förknippat med rädslor och att 

ingen bryr sig om en, men sen finns det också de som anser att ensamhet inte är ett problem. 

De som upplever ensamhet oroväckande och som grund till känsla av rädslor och tomhet, 

uttrycker det som rädsla för vad som kan hända när ingen annan är närvarande. 

Obehagskänslorna som uppkommer verkar därmed vara mer av oro för att någonting ska 

hända som de själva inte skulle klara av att hantera, än det faktum att de är själva. En av 

intervjupersonerna menade att ensamheten blir jobbig först när man börjar ”grubbla”. När de 

själva pratar om sin ensamhet, menar de flesta att det är på eftermiddagarna och kvällarna 

som det är svårast att undvika känslor av ensamhet: 
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Det är riktigt ensamt på eftermiddagarna. Timmarna där efter middagen, mot 

kvällen där, kan vara ganska jobbiga. (Agda, Gr.1) 

Och, 

Ja, och jag missar ingenting så länge jag orkar gå ner och träffa lite folk och så. 

[…] Är det stängt någon dag blir man alltid förtvivlad om de har något annat för 

sig. (Beata, Gr.2, berättar om de dagar Träffpunkten har stängt på eftermiddagen)  

Att ensamhetskänslan uppstår i diskrepansen av vad man har och vad man vill ha (Drennan et 

al., 2008; Westberg, 2012) kunde urskiljas i förevarande studie genom hur de pratar om hur 

de har det, vad de kunde och gjorde förr men inte längre kan. Enligt intervjupersonernas svar 

var det fråga om att acceptera, vänja och anpassa sig genom exempelvis nya vanor. Två av 

grupperna menar också att de känner sig mer ensamma idag än vad de gjorde förr. Agda i 

grupp ett uttrycker ”Jag kände mig aldrig ensam förr, och var det något så gick man i regel 

bara ut. Så det var en väldig avkoppling och bara komma ut ju”.   

Vad som gör ensamhet till ett problem verkar för många av intervjupersonerna vara 

förknippat med funktionsförmågor och inställning. Funktionsförmågorna uppger de vara 

viktiga för att det underlättar för dem att själva sysselsätta sig om de upplever ensamhet som 

ett problem. Flera intervjupersoner uttryckte att det värsta scenariot är att bli sängliggande och 

sysslolös. En av dem beskrev: 

Nu har jag haft lite hjärtproblem och sånt där så jag är lite begränsad va. […] Då 

känner man sig lite ensam. Förut tog man bilen och stack i väg vart man ville men 

det vågar jag inte nu, för jag har haft ett par perioder där jag tuppat av och då ska 

man vara försiktig. Så då kan det vara ensamhet, men annars så tycker jag man inte 

behöver det idag för det finns så mycket.(Evy, Gr.4) 

Nedsatt funktionsförmåga ansågs vara ett hinder för vissa, medan andra menade att det 

handlade om att vara envis. Att inställningen har betydelse blir tydligt när intervjupersonerna 

uttrycker att ensamhet inte är något som måste vara konstant utan varje individ har möjlighet 

att påverka sin egen situation och Dag i grupp tre uttryckte bland annat ”Det, det blir vad man 

själv gör det till…”. 

Vissa intervjupersoner menar att ensamhet kan vara något man väljer beroende på hur man är 

och om man har svårt att få kontakt med folk. Flertalet intervjupersoner påpekar att de på 
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Träffpunkterna funnit många nya vänner och att gemenskapen med dessa motiverar dem att ta 

sig till Träffpunkterna de dagar de helst hade velat stanna hemma och vila. Det kognitiva 

perspektivet i förståelsen av ensamhet handlar hur individen själv uppfattar och bedömer sin 

situation (Westberg, 2012). Ur ett kognitivt perspektiv kan deras svar om ensamhet tolkas 

bero på ovilja att blotta sig för de andra intervjupersonerna, stolthet i hur de hanterar sin 

situation eller att de inte känner sig ensamma. Att deras egen inställning är en viktig faktor 

blir tydlig genom uttryck som ”Folk kommer inte flygandes på en direkt ”(Eskil, Gr.4). 

De som inte finner ensamhet som ett problem bland intervjupersonerna berättar detaljerat om 

aktiviteter de sysselsätter sig med. Queen et al. (2014) belyser i sin studie betydelsen av att 

utföra aktiviteter tillsammans med andra genom att jämföra två grupper mot varandra, en 

grupp som utförde aktiviteter själva och en som utförde aktiviteter tillsammans med andra. På 

Träffpunkterna umgås de tillsammans varje vecka vilket kan tolkas vara en anledning till att 

förevarande studies resultat visar att intervjupersonerna inte upplevde en hög grad av 

ensamhet då resultat i Queen et al.s (2014) studie visade att de som upplevde högre grad av 

ensamhet gjorde fler aktiviteter själva. Att de har god sammanhållning illustreras genom 

uttryck som ”Man är ju som en liten familj här” (Britt, Gr.2). 

Flertalet intervjupersoner ansåg också att ensamhet inte alltid behöver vara problematisk, 

ibland är den till och med nödvändig. Drennan et al. (2008) skriver att ensamhet speglar en 

komplex samling känslor som är en effekt av att en person inte får sina intima eller sociala 

behov tillgodosedda. Det kan då tolkas som att majoriteten av studiens intervjupersoner 

tillgodoser dessa behov, antingen själva eller med hjälp av andra. Upplevelser av ensamhet 

som något positivt kan då istället kopplas till det begrepp Westberg (2012) omnämner som 

avskildhet, självvald ensamhet. Utifrån de svar intervjupersonerna gav framstår avskildhet 

som ett vanligare förekommande fenomen bland Träffpunkternas besökare. En del 

intervjupersoner menade att de kunde njuta mer av ensamheten idag genom att filosofera, 

bland annat om svunna tider och på så sätt få möjlighet att se erfarenheter och upplevelser ur 

ett nytt perspektiv. En av intervjupersonerna uttrycker också att hon känner sig mer 

självständig nu när hon är ensam. Ensamhet menar tre av intervjupersonerna ger möjlighet att 

göra saker i sin egen takt. Flertalet intervjupersoner menar också att genom att vara ensam får 

man själv bestämma vad man vill göra, Beatrice i grupp två uttrycker ”Man kan vara ensam i 

ett förhållande också ju. […] man får nya vanor, man blir egoist”.   
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Heylen (2010) identifierar i sin studie civilstatus, att ha barn, utbildningsgrad och kön som 

faktorer vilka påverkar graden av ensamhet. I förevarande studie verkade ingen av dessa 

faktorer vara direkt påverkande eftersom ingen uttryckte att de kände sig ensam. Däremot 

lyftes det som positivt att ha en respektive, av de två intervjupersoner som hade en, likaså 

barn och andra anhöriga av de intervjupersoner som hade det. En av intervjupersonerna hade 

flyttat till Karlskrona på äldre dagar och hade ingen anhörig nära till hands, men upplevde 

ändå inte att hon var ensam eftersom att hon hade vänner och deltog i sociala aktiviteter. 

Med utgångspunkt i Westbergs (2012) beskrivning av sociologins förklaringar om ensamhet 

gav deltagarna intressanta svar som svarade mot det sociologiska perspektivet, såsom att det 

kan bero på att allt är större nu och att olika intressen gör att man kanske inte finner grupper 

man kan relatera till, men även ett svar om att världen är mycket oroligare idag. Det kan 

tolkas bero på att man känner sig distanserad till den okända omvärlden och att det därför bli 

otäckt. Resultaten kan även relateras till intersubjektivitet, att genom att världen expanderas 

genom bland annat genom media där intervjupersonerna blir mottagare för många olika 

värden, normer och uppfattningar som kanske inte helt stämmer med deras egen bild ”Men 

världen är ju orolig jämfört mot när vi var barn, och man hör överallt är det oroligt. Det kan 

vara jobbigt ibland, tycker jag” (Agda, Gr.1).   

Social ensamhet beskrevs av intervjupersonerna genom deras svar att de förr hade arbeten, var 

delaktiga i föreningar m.m. men att exempelvis ålder och funktionsnedsättningar gör det 

svårare att delta eller att komma ut på sina aktiviteter. Familjemedlemmar kan bo långt bort 

eller vara upptagna med annat, man kan ha flyttat till en ny stad senare i livet eller inte varit 

speciell social tidigare i livet, vilket gör att det blir ännu svårare att bryta ensamhet nu. De kan 

sakna ett socialt stödjande nätverk men engagerar sig mycket i exempelvis grannar och 

Träffpunkten. En av deltagarna säger att det blev en tydlig markering att han var gammal i 

och med pensionen. Han saknar alla kontakter från arbetet men han känner sig inte ensam, 

eftersom han har sin fru. Den kontakten tillsammans med kontakten med barn o barnbarn är 

tillräcklig för att inte känna ensamhet enligt honom. En av intervjupersonerna menar också, 

som nämns i ett citat ovan, att gruppen på Träffpunkten blir som en liten familj, vilket dels 

kan tolkas vara ett sätt att övervinna social ensamhet, men som också kan kopplas till att 

skapa meningsfullhet och engagemang. 

Emotionell ensamhet kan visas genom att de saknar energi att bryta ensamheten. Ingen av 

intervjupersonerna pratar direkt om den emotionella ensamheten men ger antydningar till det: 
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Det finns stunder där man tycker det är ensamt. Min man och jag bodde ihop i 63 

år. […] Man planerar ju inte som man gjorde förr. Det är en dag i sänder.  (Astrid, 

Gr.1) 

Vidare antyder tre av intervjupersonerna, vars makar har gått bort, att energin till att göra 

saker ibland kan fattas, att de känner att de blivit sämre samt känner att världen blivit mer 

orolig. En intervjuperson som ännu inte förlorat sin respektive uttrycker en rädsla för hur hon 

ska överleva om hon en dag blir ensam. 

4.2.2 Inställningar och strategier 

Samtliga intervjupersoner hade strategier för att hantera ensamhetskänslor. För samtliga 

deltagare i studien var möjlighet att få komma ut ett bra sätt att bryta ensamheten. Majoriteten 

av intervjupersonerna uttrycker även att det är viktigt att försöka komma med i ett socialt 

sammanhang, att sysselsätta sig med aktiviteter som kräver fokus såsom korsord, stickning, 

pussel, läsa tidning och en intervjuperson nämnde även att spela instrument. Två av 

intervjupersonerna menade att det underlättade ensamheten om man har en god granne man 

kan fördriva någon timme tillsammans med och två av de intervjupersoner som bor på 

äldreboende menade att det kan underlätta om man bara vågar sig ut i korridorerna och pratar 

lite med människor man möter.  

En av intervjupersonerna återkom flertalet gånger till hur viktigt det var att bo kvar i sitt hus, 

alla saker som finns där och trädgården. Allteftersom intervjun fortskred kom tillslut en 

förlorad maka på tal och att saker de införskaffat tillsammans hade ett stort affektionsvärde 

för honom. Vid ett tillfälle nämnde han att han inte visste hur hans skulle ha hanterat makans 

bortgång om han inte haft kvar huset. Huset, trädgården och alla saker han sparat kan tolkas 

vara ett sätt att hantera den emotionella ensamhet en förlust av en respektive kan innebära: 

Och sen det att jag blev ensam, jag tänkte mer på min fru, hon blev ju inte mer än 

62 år […] jag har inte haft en tanke på varken några romantiska saker eller 

någonting utan mitt hus, det ska jag behålla så länge jag kan. Sen det man har 

samlat på sig under alla, det har inte bara varit ens grej det utan det är ju minnena 

och detta, och de går ju över i glädje med, om man säger på så vis. (Edvin, Gr.4) 

Det som verkar återkomma vad det gäller ensamhet är deras egen inställning, så även för hur 

man gör för att bryta ensamheten. Många utav intervjupersonerna menade att det finns så 

mycket man kan göra om man vill.  
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Förr sa de alltid ”Ta dig i kragen!”, men när man ingen har? Men mycket är upp till 

en själv, man får försöka själv. Man måste ju fråga och man ringer ” Har du tid och 

prata med mig en stund?” för den biten är viktig va. Söka kontakten. (Evy, Gr.4) 

Drennan et al. (2008) skriver att det är i diskrepansen mellan önskade och faktiska relationer 

som känslor av ensamhet kan uppstå, det kan därför tolkas att rimliga förväntningar och/eller 

vilja och förmåga att uppnå sina önskvärda relationer är nödvändiga för att lyckas undvika 

ensamhet. Samtliga intervjupersoner i förevarande studie deltar aktivt varje vecka i sociala 

aktiviteter och upplever heller ingen direkt ensamhet. Det som framkommer är en bild av 

sociala aktiviteter som en grundläggande del i att undvika eller hantera ensamhet, men att det 

är beroende av individers egna förväntningar.     

4.2.3. Sammanfattning 

Genom resultaten framkommer en mångfacetterad bild av ensamhet. Enligt föreliggande 

studies intervjupersoner kan ensamhet handla om allt från att känna oro och vara rädd till att 

se ensamhet som möjlighet för reflektion och återhämtning. Utifrån intervjupersonernas svar 

framstår det som att avskildhet (jmf. Westberg, 2012), det vill säga självvald ensamhet, är ett 

mer förekommande fenomen bland de som deltagit i studien. Trots att de inte anser sig vara 

ensamma finner de stunder i livet då de kan kännas ensamt. De väljer alla aktivt att delta i 

sociala sammanhang och att själva sysselsätta sig de gånger ensamheten gör sig påmind.  

Samtliga intervjupersoner framför att det är viktigt att aktivera sig, både fysiskt och mentalt. 

De sociala och de mentala aktiviteterna där man får använda hjärnan, såsom korsord och 

läsning, framstår som grundläggande för att undvika känslor av ensamhet, medan de fysiska 

aktiviteterna är viktiga för att bibehålla de funktionsförmågor man har, vilka gör det lättare att 

delta eller utföra de mer mentala aktiviteterna. 

Att ha familj och nära vänner visar sig inte vara avgörande för om de kände ensamhet, men 

alla intervjupersoner ansåg att det var något som var positivt och en tillgång i livet. Samtliga 

intervjupersoners svar antyder att de har olika strategier för att undvika känslor av ensamhet, 

såsom minnen, nära och kära, aktiviteter etcetera. 
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4.3. Upplevelser av livskvalitet 

4.3.1. Definition av livskvalitet 

Under intervjuerna ställdes frågor om vad som gör livet meningsfullt, vem som står dem 

närmast, vi diskuterade deras olika aktiviteter och alla kunde ge detaljerade svar. Men när 

begreppet livskvalitet nämns blir det svårare. Detta visas genom Beatrices svar i intervju två 

”Livskvalitet… Är det att vara frisk och kry, eller vad kan det vara...?”. 

Att livskvalitet är en subjektiv känsla (Skog & Grafström, 2013) visas av intervjupersonernas 

varierande svar men svaren kom att inrikta sig på att behålla hälsan och intellektet. De fyra 

grupperna beskriver att livskvalitet kan upplevas genom att hålla sig frisk och kry, behålla de 

funktionsförmågor man har och att ens livssituation i stort ser ut som den gör utan några 

större förändringar men även att få behålla intellektet är viktigt för upplevelsen av livskvalitet. 

Att klara sig själv och hänga med men även att man ska ha det bra och vara nöjd med 

tillvaron är också viktigt. Livskvalitet beskrivs som att det hänger samman med hur deras 

hälsosituation är, att man inte är sjuk, har ont eller är nedstämd.  

Beata i grupp två beskriver livskvalitet som kopplad till hälsotillståndet genom att ”Man måste 

ju hålla sig frisk, annars är det ju ingen kvalitet…”och Doris i grupp tre menar ”[...] att man inte är 

sjuk tror jag, att man inte har ont någonstans”. Livskvalitet var när man fick behålla den hälsan 

man för närvarande hade och Astrid i grupp ett tydliggjorde detta genom sin beskrivning av 

livskvalitet ”Att man får behålla det man har nu, så hade det varit skönt. Då hade det varit 

livskvalitet”. Likaså Evy i grupp fyra kopplade samman livskvalitet med att få behålla de förmågor 

som fanns ”För har man den kvalitén att huvet hänger med, och orkar för övrigt, då är väl det 

livskvalitet”.  

Intervjupersonernas svar att de har sina krämpor men ändå är tacksamma för hur de mår visar 

precis som Antonovksy (1987/2005) säger att det inte finns en dikotomi mellan frisk och sjuk 

utan det är alltid en balans dem emellan. Intervjupersonerna berättar att de har vissa 

funktionsförmågor kvar och är tacksamma för dem men de berättar också att de saknar sina 

fulla förmågor de hade förr. De berättar också att det alltid finns att göra men att det kan bli 

drygt om man bara sitter i sin lägenhet och att det alltid går att söka kontakt med andra, om 

man vill och orkar. Att man får behålla livssituationen som den är stämmer även med vad 

Nordenfelt (1991) menar behövs för att uppnå livskvalitet, att den önskade och faktiska 

upplevelsen överensstämmer och därigenom upplevs lycka och välbefinnande. 
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Skog och Grafström (2013) skriver att det inte finns en entydig definition på begreppet 

livskvalitet, vilket blev tydligt i intervjupersonernas svar. När vi pratade om livskvalitet kom 

många av svaren att handla om hur man inte ville ha det, att man inte ville förlora sina 

funktioner, varken fysiska eller mentala, samt att man önskade behålla hälsan och ha kvar 

orken. Svaren överensstämmer med det fokus forskning om livskvalitet hade till en början om 

de biologiska behovens betydelse för livskvalitet (Skog & Grafström, 2013) men kom under 

intervjuns gång att utvecklas mer åt subjektiva upplevelser, som att vara nöjd med tillvaron. 

Edvin i grupp fyra menade att ”Det är väl att se vid huset man själv byggt för 50-60 år sen. 

Och gå och titta på alla saker man har och fått…”. 

Att få behålla de livsvillkor man innehar för nuvarande, som att kunna behålla huset i citatet 

ovan, går att koppla till vad Nordenfelt (1991) menar med att behålla de livsvillkor som finns. 

Att då kunna behålla huset, vilket troligtvis ingår i personens livsplan, verkliggör de 

önskningar personen har om hur denne vill att den faktiska upplevelsen ska vara.  

4.3.2. Delaktighet och självbestämmande 

Hagberg (2002) skriver att de äldre upplever att vara engagerad, känna att man har och har 

haft balans över sitt liv, att kontinuitet följs vad gäller den äldre själv samt för andra relationer 

men även att kunna påverka, skapa och överskrida sig själv är äldres sätt att uttrycka kvalitet. 

Intervjupersonerna säger att de alltid har något att göra hemma om de vill, de känner en frihet 

i att kunna skjuta upp saker till en annan dag, att tempot är lugnare men att tiden går fortare. 

De vet också att väninnorna kommer varje lördag, vilka dagar träffpunkten har öppet samt 

vilka aktiviteter som finns. De vill kunna vara med i diskussioner rörande dem själva och vill 

bestämma själva. De vill också ägna tankarna åt vad de varit med om och upplevt tidigare 

genom livet och tycker det är värdefullt att kunna reflektera över detta: 

När jag är ute så tittar jag på naturen och upptäcker saker som jag aldrig har tänkt 

på förr. Så tränar jag minnet vilket gör att jag inte vill ha sällskap. Jag vill inte ha 

någon som babblar om vardagslivets storheter. När man går ensam då tänker man 

på det långa livet man har bakom sig och det vill jag njuta av så länge det går. 

(Asta, Gr.1) 

4.3.3. Inställningar och strategier 

Antonovsky (1987/2005) har identifierat tre resurskomponenter för att kunna uppnå en känsla 

av KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Intervjupersonernas svar visar på 
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att de väljer strategin att vänja sig vid ålderdomens förutsättningar, att de inte planerar längre 

fram eftersom de inte vet hur lång tid de har kvar och detta kanske gör deras situation 

begriplig. Antonovskys (1987/2005) hanterbarhet kan innebära att intervjupersonernas 

resurser, exempelvis vilken inställning o attityd de väljer att ha på situationer, sjukdomar och 

försämringar av hälsan, att försöka se det positiva, inte förvänta sig för mycket och att ha 

trevligt den stund man har samt att inte tycka synd om sig själv, har betydelse för hur de ser 

på sitt liv, hur de hanterar ensamhet och hur de upplever graden av livskvalitet. 

Meningsfullhet handlar om det som motiverar och kan vara den stolthet de visar att de klarar 

vissa saker trots funktionshinder eller andra svårigheter. Att utmaningarna och kraven är 

mödan värd när de klarar att övervinna sina begränsningar. Agda i grupp ett beskriver hur hon 

kände inför att kunna lösa korsord igen efter att ha fått ett hjälpmedel som förstorar text: 

Jag är ju synskadad men jag har fått en fin apparat ifrån syncentralen som förstorar 

upp siffror och bokstäver, och jag kan faktiskt lösa korsord där också om jag lägger 

tidningen under nu […] Jag har älskat korsord hela mitt liv. Jag var ju ledsen när 

ögonen svek mig men det kan jag... Det gör jag ibland nu, sitter å löser korsord… 

Så det var en bra tillgång, tycker jag. (Agda, Gr.1) 

Att övervinna sina försämrade funktionsförmågor genom att använda sig av 

förstoringsapparat, lära sig att laga mat utan att använda höger hand eller köra permobil 

visade på att de såg möjligheter att fortsätta göra vad de tyckte om och inte lät 

begränsningarna hindra. De menade att inställningen var viktig även för hur de upplevde sin 

livssituation och ett mått av envishet var viktig för att bibehålla upplevelse av livskvalitet. 

Inställningen hade stor betydelse för intervjupersonernas upplevda livskvalitet. Ett exempel 

som kan bidra till livskvalitet är att kunna acceptera omständigheter som gör att hjälp behövs 

som visas i dessa citat:  

Man har det för sig att man ska klara sig själv, men det e bara gamla idéer. Varför 

ska man inte ta hjälp när det finns? Jag var ju pedant förr, var väldigt noggrann 

med städning och sånt ju. Men sista tiden och egentligen många år har det varit 

mycket förenklat. Jag har varit tvungen till det, för jag har inte klarat av det. (Evy, 

Gr.4) 

Samt, 
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Man vill ju gärna jämföra det och tycker att man ska kunna göra likadant i dag som 

jag kunde göra för många år sen, men de kan jag ju inte… Det är mycket som man 

tänker så tillbaka… på vad man har gjort liksom… och nu kan man inte hålla på 

med det… Det är sånt där som man får acceptera. (Beatrice, Gr.2) 

Och genom att ta emot hjälp kanske kunna använda energin till saker som känns 

meningsfulla. 

Hagberg (2002) som inspirerats av Antonovsky (1987/2005) menar att engagemang är 

centralt för att ha KASAM och att KASAM har betydelse för hur livskvalitet upplevs i 

ålderdomen. De fem komponenter som enligt Hagberg är grundläggande för livskvalitet - 

engagemang, balans, kontinuitet, skapande och överskridande, känns igen i 

intervjupersonernas svar om vad som ger livskvalitet under intervjuerna. Intervjupersonerna 

har beskrivit att de vill ha engagemang, både i sig själv och andra, att de har sina rutiner och 

aktiviteter och att de fått acceptera att saker förändras ju äldre de blir. De önskar få behålla 

sina fysiska och intellektuella förmågor som de är för nuvarande. De är även stolta över att 

kunna klara vissa saker eller att de uppnått en viss ålder vilket kan vara ett sätt att visa sin 

överskridning. Att klara saker de anser vara svåra är ett överskridande som ger dem 

motivation (Antonovsky, 1987/2005) eftersom de efter accepterande av åldrandets ändrade 

förutsättningar klarar att utföra saker som ansågs vara svåra från början:  

När jag skulle köra till stickcaféet måndags eftermiddag och jag hade tänkt att jag 

skulle få lite hjälp att tanka där nere, för jag hade inte gjort det förut va, och det är 

ju så bökigt där nere. Så jag ringde dottern för att höra om barnbarnet var hemma 

och det var han ju inte. ”Men det verkar tokigt och jag vet inte…” ” Skärp dig 

morsan! Det där det klarar du”. Jag gjorde det, men jag var genomsvett när jag kom 

därifrån. Det var till att vara helskärpt men jag löste det! Men det blir en oro va, jag 

får känning av mitt hjärta. (Evy, Gr.4) 

Eller, 

[…] fast jag har haft uppehåll i många år nu, så jag skulle pröva att se om jag 

kunde de nu… och det kunde jag. Och så fortsatte jag med det. Jag blev jätteglad 

för att jag kunde sticka. För jag tänker på min värk och sådant också […] (Doris, 

Gr.3) 
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Intervjupersonerna menade att inställningar var viktiga för livskvaliteten. Att se livet från den 

ljusa sidan uttrycker Astrid i grupp ett ” Ja, man måste ju försöka se det positiva. Man får inte 

förvänta sig för mycket heller. Det får man inte göra”. Inte tycka synd om sig själv var också 

en viktig inställning vilket Alice i grupp ett uttrycker ”Man får inte gå in i det här att tycka 

synd om sig själv” och acceptans inför situationen vilket Doris i grupp tre beskriver ”Man kan 

ju inte göra någonting åt det, utan det bara blir så. Det måste man acceptera”. Även lägre 

ställda förväntningar var strategier för att hantera de ändrade förutsättningar som ålderdomen 

medförde. 

Betydelsen av vilken inställning intervjupersonerna har till förändrade livssituationer går att 

koppla samman med Hammarström & Torres (2005) resultat om vikten av förhållningssätt i 

förhållande till hur man upplever sin livssituation. Att insjukna och få försämrade 

funktionsförmågor eller till och med mista dem helt och att därifrån bygga upp livet igen var 

något som kom på tal och Börje i grupp två sade ”O ja, det gäller att man… Man får slå näven 

i bordet. Det ska gå, de ska gå!”. 

4.3.4. Meningsfullhet 

I den svenska undersökningen från 1997 av Wilhelmsson et. Al. (2005) var det sociala 

relationer som hade störst betydelse för upplevelsen av livskvalitet följt av hälsa, aktiviteter 

och funktionsförmåga. Intervjupersonerna i vår studie visar också i svaren att sociala 

relationer har stor betydelse, exempelvis att komma till träffpunkten, gå till matsalen, träffa 

nära och kära, grannar med mera. Detta beskrevs som vad som gör livet meningsfullt: 

Ja, det är ju till exempel terapin här uppe, tycker jag är bra. Och så när jag får 

besök av mina nära och kära… och eeh så har vi ju vänner här på… hemmet 

också… (Doris, Gr.3) 

För att bibehålla respektive öka sin livskvalitet är det av betydelse att få sitt sociala behov 

tillgodosett samt att man inte sitter och väntar på att saker ska ske per automatik. 

Intervjupersonerna menade att vill man ha förändring så måste man själv jobba för den: 

Kämpar! Kämpar, ja man måste kämpa med allt va. Absolut för jag säger det, 

skulle jag sitta där uppe och tycka synd om mig själv? Näe! (Evy, Gr.4) 

Och, 
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Ja, för min del tycker jag man kan skaffa sig nya vänner. Jag har många vänner 

tycker jag och så… Det tycker jag hjälper mycket… Det är inte detsamma som 

med de gamla men jag har god gemenskap med de vänner jag har fått… (Doris, 

Gr.3) 

Sång, musik, trädgårdsarbete, promenader etcetera är aktiviteter som ses som meningsfulla 

och de ser det som värdefullt att livet innehåller ungefär samma saker som de ansett vara 

viktigt tidigare i livet. Deras tempo om dagarna är lugnare men tiden upplevs gå fortare. 

Intervjupersonerna känner att de inte kan eller vill planera för länge in i framtiden då de inte 

vet hur den ser ut eller om de finns kvar i livet. Däremot tycker de om att kunna skjuta upp 

saker, som till exempel ta hand om disken, till dagen efter. Aktiviteterna som 

intervjupersonerna berättat om leder till livskvalitet men sådant som intervjupersonerna anser 

är viktigt för att behålla livskvaliteten eller öka den, är beroende av hur deras hälsa påverkar 

deras funktionsförmågor.  

4.3.5. Sammanfattning 

Precis som i tidigare forskning (Antonovsky, 1987/2005; Hagberg, 2002; Wilhelmsson et al., 

2005) menar intervjupersonerna att möjligheten att uträtta något, att behålla sin integritet, 

självbestämmande, aktiviteter, att träffa och upprätthålla viktiga sociala relationer är av 

betydelse för att uppleva livskvalitet Upplevelsen av livskvalitet kopplades till deras hälsa 

eftersom de menade att försämring av hälsan innebar att det som gav livet meningsfullhet i 

vardagen, skulle bli svårare att utföra och därmed försämrad livskvalitet. Livskvaliteten 

beskrivs ha koppling till hur deras hälsa är, att de är pigga, krya och friska samt att mentalt 

kunna hänga med. Att aktiviteterna har stor betydelse för att göra vardagen meningsfull vilket 

leder till livskvalitet går också att se eftersom de väljer att delta i aktiviteter eller gör 

någonting i hemmet. Att funktionsförmågor försämras innebär att det som gör livet 

meningsfullt eller det som ger livskvalitet kan vara svårt att utföra men inställningen i hur de 

hanterar försämringar eller ändrade livsvillkor anses som mycket viktig för att uppleva 

livskvalitet. Att hitta balansen mellan vad man har och önskar sig ha, som Nordenfelt (1991) 

beskrivit, verkar intervjupersonerna ha lyckats med, då ingen uttryckligen beskrivit sin 

livskvalitet som låg. 
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4.4. Relationen mellan ensamhet och livskvalitet 

Livskvalitet var också något som kunde kopplas samman med ensamhet. Intervjuperson fyra i 

andra gruppintervjun svarade att ensamhet är när det saknas någon som engagerar sig i en och 

att ingen bryr sig om en samt att en god ålderdom är att orka engagera sig. Intervjuperson ett i 

grupp två beskrev betydelsen av engagemang i andra och hur mycket det gav tillbaka. Att ha 

något som engagerar intervjupersonerna leder till aktiviteter, sysselsättning, en stund att rikta 

tankarna åt något positivt, social gemenskap och livsglädje. Att ha någon som är engagerad i 

en själv innebär kontakt med andra personer, nära relationer och att ha någon som stöttar, 

trycker på och motiverar personen till att göra saker. Att sakna engagemang kan innebära att 

inte orka ha den ”rätta” inställningen att exempelvis se positivt på livet eller att kämpa vidare 

men även att energin till att ta tag i sin ensamhet eller sin låga livskvalitet, kan saknas. 

Ensamhet kan även öka livskvaliteten då flera har sagt att självvald ensamhet innebär tid till 

att rensa tankarna, tänka på minnen och få tid att reflektera över allt som livet inneburit. Asta 

var tydlig med att hon valde att vara ensam för att tänka igenom sin livshistoria. Detta ansåg 

hon vara mycket värdefullt och under intervjuns gång återkom hon till detta. På frågan om 

livet var lättare idag svarade Asta ”Lättare är det ju inte. Det talar ju kroppen om för en. Men 

det man varit med om är… det är så pass värdefullt så att det väger upp”. 

Gemensamt för ensamhet och livskvalitet är att båda är subjektiva upplevelser som påverkas 

av en individs förväntningar. I föreliggande studie menar majoriteten av intervjupersonerna 

att mycket ansvar ligger på dem själva, att de aktiverar sig både för att undvika ensamhet och 

uppleva livskvalitet. Både Heylen (2010) och Drennan et. Al. (2008) skriver om betydelsen av 

en individs egna förväntningar för huruvida individen kommer uppleva ensamhet och 

Nordenfelt (1991) menar att detsamma gäller för livskvalitet. Intervjupersonerna diskuterar 

om att vänja sig, acceptera och anpassa sitt liv efter sina förutsättningar vilket också kan 

innebära att de måste sänka sina förväntningar för att ha en möjlighet att nå upp till sina 

förväntningar. Denna strategi kan verka nödvändig för deras upplevelse av livskvalitet men 

också för att mota känslor av ensamhet.  
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5. Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att ta reda på vad ensamheten innebär för äldre människor och 

relatera till begreppet livskvalitet, dels genom att ta del av äldres upplevelser men även förstå 

hur de äldre ser på livskvalitet för att kunna skapa en nyanserad bild. De äldre i denna studie 

upplever att det finns stunder av ensamhet men att de överlag inte är ensamma och att 

ensamhet har flera kopplingar till livskvalitet. I sammanfattningen nedan redovisas samtliga 

frågeställningar utifrån denna studies insamlade material och avslutas med författarnas 

slutdiskussion. 

5.1. Uppfyllande av syfte och frågeställningar  

5.1.2. Hur associerar äldre till ensamhet? 

Den tidigare forskning som presenterats i förvarande studie menar att ensamhet speglar en 

komplex samling känslor som reaktion på avsaknad av intima eller sociala behov, vilket 

uppdelats i begreppen social och emotionell ensamhet (Drennan et al., 2008; Westberg, 

2012). I enlighet med den tidigare forskningen framträder en väldigt varierad uppfattning ur 

intervjupersonernas svar. Ingen av studiens intervjupersoner uppger att de känner sig 

ensamma, men de menar att de upplever stunder av ensamhet. Upplevelserna av ensamhet 

beskrivs som allt ifrån stunder av oro och rädsla till stunder av avkoppling och tid för 

reflektion. 

Att skapa sig en helhetsbild av ett subjektivt begrepp som ensamhet har visat sig vara svårt. 

Westberg (2012) beskriver i sin avhandling begreppet avskildhet som att välja att avlägsna 

sig. Genom begreppet gör han en distinktion till begreppet ensamhet vilket i förevarande 

studie varit en god vägledning, eftersom intervjupersonerna uppger att ensamhet ibland kan 

vara önskvärt. Den ensamhet de då beskriver är positiv och bör inte förväxlas med att 

ofrivilligt avlägsnas från andra.    

Intervjupersonernas svar på de olika Träffpunkterna var likartade i det att ingen direkt kände 

sig ensam, men upplevde stunder av ensamhet. Det som skilde dem åt var att 

ensamhetskänslor på ena Träffpunkten förknippades med rädsla och oro, men på den andra 

Träffpunkten förknippades med tystnad och tristess. Vad som gör att en individ känner på det 

ena eller andra sättet är svårt att avgöra. Utifrån relationell arbetsmodell som tar fasta på 

social och emotionell ensamhet (Westberg, 2012) kan man tolka det som att de som upplever 
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ensamhet med rädsla och oro beskriver emotionell ensamhet, medan de som upplever 

ensamhet som tystnad och tristess beskriver social ensamhet. Skillnaderna mellan de olika 

grupperna kan förstås genom de olika intervjupersonernas förutsättningar och uppfattningar. 

Gruppen som uttrycker uppfattningar som kan kopplas till social ensamhet har i större 

utsträckning möjlighet att bo kvar i ordinärt boende, har högre grad oberoende, har fler 

sociala sammanhang och får kanske sina emotionella behov tillgodosedda, medan den andra 

gruppen i större utsträckning får sina sociala behov tillgodosedda men de emotionella 

behoven är svårare att uppfylla.        

5.1.3. Hur hanterar äldre ensamhet? 

Trots att ingen av intervjupersonerna känner sig ensamma uppger samtliga att de har 

strategier för att hantera och undvika ensamhet. Strategierna handlar om socialt umgänge, 

någon att prata med, plocka i hemmet, lösa korsord, spela instrument, sticka, promenader 

etcetera. Det som är tydligt återkommande gällande ensamhet är att individernas egen 

inställning och funktionsförmåga påverkar deras upplevelser. Heylen (2010) menar att 

upplevelsen av ensamhet är beroende av en individs egna upplevelser, föreställningar och 

ambitioner, vilket gör det svårt att säga exakt vad som får en individ att känna sig ensam. 

Vilka aktiviteter intervjupersonerna föredrar kan därför anses vara subsidiärt, då det är 

aktiviteter överlag som får dem att rikta tankarna på annat. Det framstår utifrån 

intervjupersonernas svar som om tristess och sysslolöshet är den främsta utlösaren av 

ensamhet. 

I enlighet med tidigare forskning verkar känslor av ensamhet även bero vad en individ 

förväntar sig av livet och huruvida de står i paritet med det faktiska livet (Drennan et al., 

2008; Heylen, 2010), men även deras egen ork och vilja att göra något för att nå upp till sina 

förväntningar, utifrån intervjupersonernas svar. Hur höga respektive låga förväntningar 

intervjupersonerna har blir då direkt avgörande för om de upplever sig ensamma. 

Intervjupersonerna uttrycker att funktionsförmågor är betydelsefulla för att orka upprätthålla 

sina aktiviteter. Samtliga intervjupersoner uttrycker att Träffpunkten är av stor betydelse för 

deras trivsel och motiverar många av intervjupersonerna att trotsa orkeslöshet för att få delta i 

det sociala umgänge och den gemenskap som Träffpunkterna erbjuder. 
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5.1.4. Hur associerar äldre till livskvalitet? 

Livskvalitet är något som blir vad man gör det till enligt intervjupersonerna. Det handlar om 

att ha en inställning där man inte förväntar sig för mycket, accepterar den förändrade 

situationen som åldrandets förutsättningar ger samt att individen själv ser till att jobba för den 

förändring man vill åstadkomma. Livskvalitet kopplas samman med hälsa och 

funktionsförmåga av denna studies intervjupersoner. Genom att få behålla hälsan och de 

funktionsförmågor man för närvarande besitter så kan intervjupersonerna också engagera sig i 

de aktiviteter och handlingar som de anser ger livskvalitet. Genom att se till att ha dagliga 

rutiner, såsom promenader, dusch och så vidare skapas en kontinuitet. Att ha en känsla av 

sammanhang enligt Hagbergs (2002) beskrivning visar intervjupersonerna är av stor betydelse 

då de berättar om hur viktigt det är att vara engagerad i något samtidigt som någon är 

engagerad i en själv men även överskridandet i att det som varit viktigt tidigare i livet kanske 

inte är det i ålderdomen. Överskridandet beskriver intervjupersonerna som en acceptans i att 

saker och ting förändras och en del av dessa saker inte går att påverka. Förhållningssättet blir 

då att inte tycka synd om sig själv eller vänta på att någon annan tar tag i det utan istället 

kämpa och lära sig leva utifrån de nya förutsättningarna. Enligt Hagberg (2002) är 

engagemang och en känsla av sammanhang centralt för upplevelsen av livskvalitet, vilket 

även intervjupersonerna beskriver.  

Antonovsky (1987/2005) menar att för att få en känsla av sammanhang måste inre och yttre 

stimuli vara begriplig, individen måste ha tillgång till resurser för att hantera dessa stimulis 

samt att livet har en känslomässig innebörd. Detta kan kopplas samman med 

intervjupersonernas berättelser om hur de beskriver att deras situation inte ska vara, för att 

deras situation ska vara hanterbar men även hur betydelsefull den sociala biten med familj, 

vänner och aktiviteter är och att dessa komponenter känns meningsfulla, eller som 

Antonovsky (1987/2005) skriver, att meningsfullhet är vad som motiverar och gör 

ansträngningen mödan värd. 

5.1.5. Vad gör äldre för att bibehålla alternativt öka sin livskvalitet? 

Även när det handlar om att bibehålla respektive öka livskvaliteten handlade det om 

inställningar. Det innebar att ta tag i saker själv och få sina sociala behov tillgodosedda. Både 

Hagberg (2002) och Antonovsky (1987/2005) menar att balans mellan deras tidigare 

beskrivna komponenter för upplevelsen av livskvalitet ska infinna sig, måste vara närvarande 

i olika grader och intervjupersonerna bekräftar detta genom deras spekulationer om hur deras 
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situation kunde varit och hur de upplever att deras situation är. Enligt Skog och Grafström 

(2013) är upplevelsen av livskvalitet en färskvara som kan påverkas av olika förändringar i 

livssituationen. Det bekräftades också när försämrade funktionsförmågor kom på tal men 

återigen menade intervjupersonerna att det var en fråga om inställning och kämpaglöd. Enligt 

Hagberg (2002) påverkar den personliga läggningen och dess föreställningar hur äldre tolkar 

sitt liv men också från vilket perspektiv den tolkningen sker utifrån livskvaliteten och detta 

bekräftades i samtalet kring funktionsförmågorna.  

Att livskvalitet i ålderdomen kan variera från att ha känsla av sammanhang till att vara utan 

sammanhang kan enligt Hagberg (2002) påverkas av yttre faktorer som inte går att påverka, 

vilket kan leda till en förlorad känsla av sammanhang. Intervjupersonerna i alla fyra grupper 

verkade vid intervjutillfällena ha hittat en balans i deras livssituation och förhållningssätt som 

gör deras situation hanterbar, vilket bidrar till en känsla av sammanhang och därmed en 

upplevelse av livskvalitet.  

5.4. Slutdiskussion 

Det som blir tydligt i förevarande studie är att upplevelse av sämre livskvalitet och högre grad 

av upplevd ensamhet har en koppling till individernas funktionsförmåga. Det är kanske ingen 

världsomvälvande slutsats men det vi kunnat se genom studien är också att inställning och 

kämpaglöd blir viktig för att kunna upprätthålla en god ålderdom. Motivationen till en positiv 

inställning och kämpaglöd framgick av samtliga intervjupersoner att de erhöll via sitt sociala 

liv med andra, bland annat på Träffpunkterna. 

Samtliga intervjupersoner uttrycker stor tacksamhet över att de har Träffpunkterna att besöka 

men även hur viktig personalens bemötande på Träffpunkterna är. Britt i grupp två sade ”De 

har alltid glatt humör och aldrig sura”. En annan intervjuperson sade att personalens 

bemötande hade betytt mycket för hur intervjupersonen kände sig. På Träffpunkterna får de 

äldre prata minnen, spela dragspel och sjunga, vara med och få det sociala behovet 

tillfredsställt. De får känna att de är en del av en gemenskap och verkar skapa en känsla av 

samhörighet och stöttning för varandra. Att intervjupersonerna själva väljer om de vill besöka 

Träffpunkterna ger dem en delaktighet och inte bara ett deltagande. Att få vara med och 

diskutera och bestämma själv över sin situation, var mycket viktigt för intervjupersonerna. 

Det var svårt att diskutera den emotionella ensamheten under intervjuerna. Hade en annan 

intervjumetod valts, kanske det funnits större tendenser att dela med sig mer av sina 
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emotionella ensamhetserfarenheter. Kanske ville intervjupersonerna inte gärna prata om den 

emotionella ensamheten om det skulle bli för privat och utlämnande. Kanske det vore 

självstigmatiserande att uttrycka sin ensamhet bland andra och genom att utrycka sin 

ensamhet högt kanske också behöva tackla och bearbeta dessa känslor. Detta var inte heller 

något vi ville röra upp genom att ställa för många följdfrågor kring just emotionell ensamhet. 

När intervjupersonerna talade om vissa stunder av ensamhet bytte de snabbt spår till hur 

tacksamma de var för vad som ändå fanns i deras liv. Att intervjupersonerna dansade kring 

frågor om emotionell ensamhet kan bero på generationskaraktärer, vilket Magdalena Damberg 

(2010) socionom och fil. Lic., skrivit om i sin licentiatavhandling Kompetensfrågans lokala 

konkretisering: en studie av kompetensperspektivets betydelse för äldreomsorgens 

innehåll. Damberg, har i sin avhandling skrivit om generationskaraktärer och synen på dagens 

respektive framtidens äldre i behov av äldreomsorg. Generationskaraktärer, ett begrepp 

myntat av Karl Mannheim, innebär att dagens äldre skiljer sig åt från framtidens äldre på 

grund av samhällets olika uppväxtvillkor och att det skulle innebära att dagens äldre är mer 

tacksamma över deras kontext än vad framtidens äldre kommer vara, samt att framtidens äldre 

kommer ha en mindre tacksam inställning och mer känna att de har ett berättigande i fråga om 

exempelvis omsorgsinsatser (Damberg, 2010). Det blir en fråga om deltagande snarare än 

delaktighet inom exempelvis äldreomsorg enligt Damberg (2002). 

Dagens generation av äldre går att knyta an till det som både talas om i ensamhetsavsnittet 

och livskvalitetsavsnittet, nämligen att intervjupersonerna talar om lägre ställda förväntningar. 

Att intervjupersonerna har det som strategi att inte förvänta sig för mycket, går även att 

koppla till vad Drennan (2008) och Nordenfelt (1991) diskuterar vad gäller diskrepansen i vad 

man upplever sig ha och vad man egentligen vill ha, och att det i diskrepansen uppstår känsla 

av ensamhet eller känslan av livskvalitet. I takt med att samhället förändras, förändras även 

generationskaraktärerna (Damberg (2010), vilket uppmanar till att ständigt aktualisera den här 

frågan - synen på ensamhet och livskvalitet mot äldres förväntningar och den faktiska 

situationen för den äldre. 

I förevarande studie har intervjupersonerna endast bestått av personer som regelbundet deltar i 

sociala sammanhang, vilket bör påverka resultatet gällande ensamhet och livskvalitet. Den 

bild som framträder kan tänkas vara talande för de äldre som aktivt söker sig till sociala 

sammanhang, men kanske inte för dem som föredrar att vara ensamma. För framtida 
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forskning hade en studie med en komparativ ansats mellan dessa olika grupper ytterligare 

kunnat utöka kunskaperna om äldres ensamhet och livskvalitet samt relationen dem emellan. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi heter Frida Bolinder och Sofie Hjelm och vi läser nu vår sjätte termin till socionom på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren kommer vi genomföra vårt examensarbete med 

inriktning på äldre, där vi kommer genomföra en vetenskaplig studie. Vi vill undersöka hur 

äldre ser på ensamhet och livskvalitet och är i kontakt med Träffpunkt Hammarbygården i 

Jämjö samt Träffpunkt Ankaret på Pantarholmen. Vi har också fått klartecken från Ann-

Charlotte Folkesson, områdeschefen för Träffpunkterna att genomföra samtal på 

Träffpunkterna. 

Samtalet kommer ske på Träffpunkterna och tanken är att samtala tillsammans om 

upplevelser och perspektiv på vad ensamhet och livskvalitet inneburit genom livet, vad det 

innebär i dag samt vad framtiden innebär. Vi vill informera om att deltagandet är helt frivilligt 

samt att det går att avbryta deltagandet när helst som önskas men hoppas på en trevlig stund 

och det kanske till och med finns ett behov att få samtala kring dessa ämnen. Vi kommer även 

bjuda på lite fika! 

Vi värnar om deltagarnas integritet och kommer tillämpa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa innebär i korthet: 

- Att deltagandet är frivilligt, deltagarna kan neka till att diskutera enskilda frågor och 

kan när de önskar avbryta sin medverkan i studien.  

- Samtalen kommer att spelas in för att underlätta transkriberingen. Materialet kommer 

endast att användas till vår studie och kommer att förstöras efter studiens 

färdigställande. 

- Deltagarna kommer att avidentifieras i vår studie. 

Är det något som är oklart eller om du har frågor kring vår studie är du välkommen att 

kontakta oss: 

Frida Bolinder – fb222dq@student.lnu.se Tel.nr. 0738-xx xx xx 

Sofie Hjelm – sh222nh@student.lnu.se Tel.nr. 0709-xx xx xx 

Du är även välkommen att kontakta vår handledare - Jan Pettersson, Professor på 

Linnéuniversitetet. Jan.pettersson@lnu.se Tel. nr. 0480-xx xx xx 

Tack på förhand! 

 

Frida Bolinder och Sofie Hjelm 

mailto:fb222dq@student.lnu.se
mailto:sh222nh@student.lnu.se
mailto:Jan.pettersson@lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 Inledning  

Vi håller på att skriva vårt examensarbete och är här för att samtala lite om vardagen. 

Vår tanke är att tillsammans med er prata lite om era upplevelser av livskvalitet och 

ensamhet. 

Innan vi påbörjar samtalet vill vi informera lite om förutsättningarna för att genomföra 

den här typen av studier. Det är frivilligt att ställa upp och svara på våra frågor och ni 

kan avbryta om ni vill. Vi kommer inte nämna någon vid namn och vårt samtal kommer 

bara användas till vår studie.  

VÄLKOMNA! 

  

 Livskvalitet 

 

 Vardagslivet 

Vad gör ni på dagarna? 

Hur upplever ni dagarna? 

Vad tycker ni gör livet meningsfullt? 

 

 Socialt stöd 

Vilka är dina närmsta idag? … Vänner, anhöriga etc. 

Hur ser era sociala kontakter ut idag? 

Föreningar eller andra engagemang? 

 

 Ålderdom 

Vad är en god ålderdom för er? 

Hur upplever ni åldrande? 

När är man gammal? 
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Kan ni beskriva hur åldrandet har påverkat er? 

Berätta hur ni ser på livet i dag i jämförelse med tidigare? 

 Ensamhet 

Vad är ensamhet för er? 

Inom forskning pratar man om två typer av ensamhet, social och emotionell. 

Social ensamhet handlar om bristande sociala kontakter såsom föreningsliv. 

Emotionell ensamhet handlar om saknad av nära och kära. 

Hur ser ni på det? Finns den skillnaden? 

Vad har ensamhet för konsekvenser? Hur påverkar ensamhet er? 

Vilka känslor kommer fram hos er när ni känner er ensamma? 

Är man ensam för att man bor ensam? 

Är man ensam för att man inte umgås med andra? 

 

 Strategier för att öka/bibehålla livskvaliteten och minska ensamhet 

Vad gör ni om ni känner er ensamma? 

Vad kan man göra för att lindra ensamheten? 

Vad gör ni för att bibehålla/öka livskvaliteten? 

Vilken funktion har Träffpunkten för er? 

Vad har ni för fritidsintressen? 

Påverkar er funktionsförmåga? 

Håller ni på med några aktiviteter? Varför? 

 

 


