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Sammanfattning 

Problemområde och syfte: Åldrandet kan innebära såväl fysiska som psykiska utmaningar för den 

enskilde. Kroppen och tillvaron förändras och möjligheterna att delta i sociala nätverk som man gjort 

tidigare kan begränsas. Många upplever ensamhet vilket i tidigare forskning har visat sig få 

konsekvenser för såväl välbefinnande som fysisk och psykisk hälsa. Denna studie fokuserar på några 

av de faktorer som hänger samman med åldrandets livsvillkor; social aktivitet, socialt stöd, ekonomi 

samt rörelseförmåga och hur dessa kan sättas i samband med upplevelser av ensamhet hos äldre. I en 

tioårig jämförelse undersöks: (a) hur äldres sociala aktiviteter, socialt stöd, ekonomi och 

rörelseförmåga förändras över tid, (b) hur upplevelsen av ensamhet hos äldre förändras över tid och (c) 

hur förändringar gällande social aktivitet, socialt stöd, ekonomi och rörelseförmåga under denna tid 

påverkar upplevelsen av ensamhet. 

Material: Data från insamlingstillfällena 2004 och 2014 i den nationellt representativa Swedish Panel 

Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD), en longitudinell undersökning utifrån 

urvalet i den svenska levnadsnivåundersökningen (LNU) användes (n = 466). 

Metod: Samband mellan ensamhet 2004 och 2014 och social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt 

rörelseförmåga undersöktes i bivariata analyser och logistiska regressioner. Samband mellan ensamhet 

2014 och förändringar under 2004-2014 gällande social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt 

rörelseförmåga undersöktes i logistisk regression.  

Resultat: Socialt stöd, ekonomisk buffert och rörelseförmåga kunde associeras till känslor av 

ensamhet 2004 men endast socialt stöd kvarstod som signifikant associerat till ensamhet då man 

kontrollerat för kön, ålder och ensamboende. Social aktivitet, socialt stöd och rörelseförmåga kunde 

associeras till känslor av ensamhet 2014, sambanden kvarstod efter att ja kontrollerat för nämnda 

bakomliggande faktorer. Social aktivitet och rörelseförmåga minskade betydande under den 

undersökta tioårsperioden, men endast minskning i rörelseförmåga kunde tydligt associeras till 

ensamhet. Resultaten analyseras utifrån ett kapabilitetsteoretiskt perspektiv. 

Slutsatser: Att ha nära stödjande relationer, delta i social aktivitet och inte hämmas av fysisk 

funktionsnedsättning är viktiga aspekter för att undvika ensamhet. Studien framhåller vikten av det 

sociala arbetet och samhällets ansvar att möta upp med förmågor när den enskildes inre förmågor 

avtar, för att på så sätt bidra med möjligheter för den anskilde att leva ett värdigt och värdefullt liv. 

 

Nyckelord: ensamhet, social aktivitet, socialt stöd, privatekonomi, rörelseförmåga, longitudinell  

  



Abstract 

Objectives: Aging process may include both physical and mental challenges for the individual. Body 

and life go through changes and limit the opportunities to participate in social networks in same extent 

as before. Many elderly experience loneliness, which in previous studies has been shown to have 

consequences for well-being as for physical and mental health. The objective of this study was to 

examine some of the factors associated with living conditions in old age (+70); social activity, social 

support, economy as well as mobility problems and how these can be associated with experiences of 

loneliness among the elderly. Examined in present ten year comparison is: (a) how the extent of social 

activities, social support, economy and mobility change over time, (b) how the experience of 

loneliness in old age change over time and (c) how changes in social activity, social support, economy 

and mobility during this ten year period affects the experience of loneliness. 

Material: Data from the 2004 and 2014 waves of the nationally representative Swedish Panel Study 

of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD), a longitudinal study and database based on the 

sample of the Swedish level of living survey (LNU) was used (n = 466).  

Methods: Correlation between 2004 and 2014 loneliness and social activity, social support, economy 

and mobility was investigated in bivariate analyses and logistic regressions. Relation between 

loneliness 2014 and changes during 2004-2014 in social activity, social support, economy and 

mobility were investigated in logistic regression. 

Results: Social activity, social support and mobility problems were associated with feelings of 

loneliness in both 2004 and 2014. Social support and mobility were associated with loneliness 2004 

but only social support remained significant associated with loneliness when adjusting for gender, age 

and living alone. Social activity, social support and mobility were significantly associated with 

loneliness 2014 even when adjusting for gender, age and living alone. Social activity and mobility 

decreased during the ten year period but only decrease in mobility was significantly associated with 

loneliness. The results were analyzed in the light of the capability theory. 

Conclusions: Supportive relationships, participation in social activity and not be hampered by 

physical disabilities are important aspects to avoid loneliness. The study stresses the importance of the 

social work and society's responsibility to meet up with capabilities when the individual's own 

capabilities are declining to provide opportunities to live a dignified and valuable life. 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Åldrandet kan innebära såväl fysiska som psykiska utmaningar för den enskilde. Kroppen och 

tillvaron förändras, man kanske inte orkar lika mycket längre eller ofta har ont någonstans. 

Möjligheterna att delta i sociala nätverk som man gjort tidigare kan begränsas. Människor som stod en 

nära kanske går bort eller är av andra anledningar inte möjligt att upprätthålla kontakten med som 

förut. Omständigheter som får till följd att mer tid tillbringas i hemmet, ensam eller med den man 

delar sitt hem med.  

Världens befolkning blir allt äldre. I Sverige räknar man med att, av de som föds 2018 kommer 

hälften av kvinnorna leva tills de är 94 år och hälften av männen tills de är 92 år. Ungefär 11% av 

kvinnorna och 7 procent av männen väntas leva i minst 100 år (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018). 

Den aktuella åldern som är vanligast hos folk som dör i Sverige är 89 år (SCB, 2019). Det naturliga 

åldrandet kan innebära påfrestningar för såväl individ som samhälle. Förluster och förändringar av 

olika slag formar förutsättningarna för att kunna leva sitt liv på ett tillfredställande sätt.  

Inom Europeiska unionen (EU) har befolkningens åldrande varit en prioriterad fråga i flera 

decennier. Man vill med vetenskap som underlag för innovativ utveckling inom såväl politik som 

praktik, möta de äldres behov och även tillvarata den positiva potential som åldrandet också kan 

innebära för både individ och samhälle. I det EU-finansierade projektet FUTURAGE: A Roadmap for 

Ageing Research, som publicerades 2011, pekas ett antal huvudteman som framtida fokusområden ut. 

Ett av dessa teman är ”hälsosamt åldrande för mer liv till åren”, vilket innefattar deltagande i 

samhällslivet samt bevarande av sociala relationer, aspekter vilka man ser som särskilt betydelsefulla 

för ett hälsosamt åldrande (Walker et al., 2011). A Road Map for European Ageing Research påpekar 

även vikten av att studera hur socio-ekonomiska faktorer inverkar på äldre människors livsstil. 

Kunskap om detta hoppas man ska bidra till att förbättra interventioner, som ett led i att utveckla 

förutsättningar för ett hälsosamt åldrande vilket inbegriper fysisk, mental och psykisk hälsa (ibid.). 

Även World Health Assembly, Världshälsoorganisationens (WHO) beslutsorgan, har lyft frågan 

om ett hälsosamt åldrande som en särskild angelägenhet (https://www.who.int/ageing/en/). De ser 

både utmaningar och möjligheter i denna demografiska förändring och menar att samhällen som 

anpassar sig och investerar i ett hälsosamt åldrande och gör det möjligt för individer att leva ett både 

längre och hälsosammare liv, kommer också få skörda vinsterna av denna investering (ibid.). År 2015 

antog FN sina mål för hållbar utveckling (Social Development Goals). För nio av FNs 17 

utvecklingsmål anger WHO åtgärder som behövs för att möjliggöra ett hälsosamt åldrande (WHO, 

2017). Här handlar det om trygghet och välfärd i vid bemärkelse såsom bostäder och hälso- och 

sjukvård, men det framhålls också att man som äldre behöver kunna vara rörlig, delta och bidra till 

samhällslivet samt bygga och bevara relationer, även ekonomins betydelse för ett hälsosamt åldrande 

framhävs (WHO, 2017). I Socialtjänstlagen 5 kap. 4§ (SFS 2001:453) uttrycks samma värdegrund 
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med formuleringen ”Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra”.  

Några betydelsefulla aspekter för att främja ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet är således 

som ovan framhålls; socialt deltagande och sociala relationer, ekonomi och rörelseförmåga. Låg grad 

av social aktivitet. socialt stöd och knapp ekonomi är enligt Lee & Cagle (2018) aspekter av socialt 

och materiellt utanförskap. Faktorer som dessa har tidigare påvisats ha ett samband med livsnöjdhet 

och känslor av ensamhet (Dahlberg, & McKee, 2014; Lee & Cagle, 2018). 

Tidigare studie har visat att yngre pensionärer ofta har ett relativt rikt socialt liv (Evans et al., 2019) 

men det naturliga åldrandet förändrar ofta förutsättningarna för att kunna leva sitt liv på ett 

tillfredställande sätt. När man talar om och forskar kring äldre använder man ofta pensionsåldern som 

en administrativ gräns. I Sverige är cirka en femtedel av befolkningen över 65 år och allt fler lever 

över 100 år (SCB, 2019). När vi talar om äldre kan man sålunda säga att vi rör oss över åldersspann på 

omkring 40 år, därför är det intressant att undersöka hur livsvillkor och konsekvenser av dessa 

förändras över tid i den här senare delen av livscykeln. I det här fallet om upplevelser av ensamhet 

bland den äldre befolkningen eventuellt uppvisar samband med fyra faktorer vilka utpekas som 

betydelsefulla för ett hälsosamt åldrande och viktiga för hälsa och välbefinnande; socialt stöd, social 

aktivitet ekonomi och rörelseförmåga välbefinnande (Lee & Cagle,2018; Perales, Pozo-Cruz, del 

Pozo-Cruz, & del Pozo-Cruz, 2014). Jämförelser görs över en tioårsperiod då det också är av intresse 

att se hur dessa faktorer förändras över tid och vilken betydelse det har för individen, här med särskilt 

fokus på upplevelser av ensamhet. Kunskap om detta bidrar till en ökad kunskap om äldre och 

åldrande, en kunskapsbas som är mycket viktig i det sociala arbetets praktik. Det kan också ses som ett 

socialgerontologiskt bidrag till att rikta fokus mot det så viktiga sociala arbetet i relation till äldre 

samhällsmedborgare. Ett gerontologiskt socialt arbete som även sträcker sig utanför äldreomsorgen för 

att möta och bidra med resurser till var och en där den befinner sig. Kunskap ur denna undersökning 

kan således förhoppningsvis bidra till såväl medvetet riktade sociala insatser och resurser som 

underlag för socialpolitiska beslut. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra faktorer som i tidigare studier visat sig vara betydelsefulla 

för hälsa och välbefinnande under åldrandet; socialt stöd, social aktivitet, ekonomi och rörelseförmåga, 

förändras över tid under denna senare delen av livscykeln. Vidare ämnas undersöka dessa fyra 

faktorers betydelse för självskattad ensamhet hos äldre människor. Slutligen är syftet att undersöka hur 

ensamhet påverkas av eventuella förändringar gällande dessa fyra faktorer över en tioårsperiod. Detta 

som bidrag till att bana väg för strategiskt riktade resurser och insatser till arenor där de gör mest 

nytta, såsom EU, WHO och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) framhåller som viktigt för att 

främja ett hälsosamt åldrande. 
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Hur förändras äldres sociala aktiviteter, socialt stöd, ekonomi och rörelseförmåga över tid? 

Hur förändras upplevelsen av ensamhet hos äldre över tid? 

Påverkar förändringar rörande social aktivitet, socialt stöd, ekonomi och rörelseförmåga upplevelsen 

av ensamhet? 

Hypotes: Känslor av ensamhet hos äldre påverkas av minskat socialt stöd, minskad social aktivitet, 

försämrad ekonomi samt försämrad rörelseförmåga. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Arbete med äldre har länge varit ett stort och växande område för socialt arbete. Den demografiska 

utvecklingen innebär en växande grupp med skilda behov. Nya yrkesroller för ett gerontologiskt 

socialt arbete kan komma att utvecklas (Sauer, 2007) med särskilt intresse för risker och problem i 

relation till åldrandet som exempelvis fattigdom, migration, missbruk, ensamhet, våld i nära relationer 

och särskild kompetens inom dessa områden. Tidigare har socialt arbete med äldre ofta varit synonymt 

med äldreomsorg och äldre setts som en homogen grupp men ”de äldre” är i själva verket en bred och 

heterogen grupp (Jönson & Harnett, 2015). Det sociala arbetet behöver utvecklas i relation till vad den 

demografiska utvecklingen innebär för denna grupp och för det fordras omfattande kunskap. Denna 

studie förhoppningsvis utgör ett litet bidrag till sådan kunskap.  

Att allt fler socionomer arbetar inom äldreomsorgen både som biståndshandläggare och 

chefer/arbetsledare. Även i relation till dessa yrkesgrupper är denna studies kunskap värdefull i det att 

den kan bidra till att öka förståelsen för den äldres villkor och behov vilket banar väg för engagemang 

och lämpliga insatser. Många gånger blir enligt Jönson & Harnett (2015) äldres sociala problem 

automatiskt en fråga för äldreomsorgen fast det adekvata kanske hade varit att, som för andra 

samhällsmedborgare, istället erbjuda exempelvis missbruksbehandling, någon form av terapeutisk 

intervention eller kuratorsstöd. Det sociala arbetet i relation till äldre behöver breddas och nyanseras 

ytterligare för att möta människan i dennes kontext och på ett kompetent sätt se behoven för att kunna 

erbjuda lämplig insats. För denna kompetens krävs kunskap men också ett utvecklat förhållningssätt, 

även detta kan förhoppningsvis denna studie bidra till.  

Det sociala arbetet inriktas inom flera områden på förebyggande arbete. Även inom socialt arbete i 

relation till äldre är detta viktigt. Denna studie pekar på hur sociala faktorer kan hänga samman med 

ensamhet och hur ensamhet påverkar individens välbefinnande och hälsa. Socialstyrelsen (2016) 

nämner förlust av en partner, nedsatt rörlighet och minskad kontakt med vänner och bekanta som 

Ensamhet 

Social aktivitet  
Socialt stöd 
Ekonomi 
Rörelseförmåga 

+ 
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vanliga orsaker. Studien rör sig inte endast på individnivå utan lyfter också in samhälleliga aspekter 

som får betydelse för individen och det sociala arbetet. Kunskap om detta bidrar förhoppningsvis till 

ett ökat fokus på dels det preventiva sociala arbetet för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre 

men även på vikten av politiska beslut i relation till resursfördelning och samhällsbyggande.  

 

1.4 Centrala begrepp 

Studien tar upp några av de faktorer som tidigare visat sig ha betydelse för hälsa och välmående under 

åldrandet. Dessa begrepp har länge varit aktuella i forskningssammanhang, vissa så länge som 100 år, 

andra bara i ett par decennier. Nedan följer en beskrivning av hur begreppen tidigare har definierats 

och använts samt hur de kommer att användas i denna studie. 

1.4.1 Hälsosamt åldrande 

I den rapport som Äldreforskningens hus (Aging Research Center, Karolinska Institutet och 

Stockholms universitet samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum) publicerat, i vilken man 

redovisar en översikt av aktuell forskning utifrån genomgång av framförallt metaanalyser och review 

artiklar, beskrivs att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet hälsosamt 

åldrande (Karp, Agahi, Lennartsson, Lagergren & Wånell, 2013). Begreppen hälsosamt åldrande 

(healthy ageing) och framgångsrikt åldrande (successful ageing) är dock mycket vanligt 

förekommande i såväl forskningssammanhang som policydokument där de ofta används omväxlande 

och synonymt (ibid.). Ofta antas Rowe och Kahns (1998, refererad i Karp et al., 2013) definition: 

 

 frihet från sjukdom och sjukdomsrelaterat funktionshinder 

 bibehållande av fysisk och kognitiv funktionsförmåga 

 bibehållande av aktivt engagemang 

 

Ibland används dock en friare definition i vilken man framhåller att man kan ha ett 

hälsosamt/framgångsrikt åldrande även med sjukdom och funktionshinder. Större vikt läggs då vid 

kognitiva och affektiva faktorer (Karp et al., 2013)  

I ”Healthy Ageing – a Challenge for Europe” har man vägt in Världshälsoorganisationens (WHO) 

rättighetsbaserade betoning av jämlikhet och lika möjlighet i alla avseenden och formulerar en 

definition för hälsosamt åldrande 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” (Statens folkhälsoinstitut, 2006). WHO 

menar att det handlar om att bibehålla möjligheterna att leva det liv som man värdesätter, både genom 

att bevara fysiska och mentala förmågor, men också genom att anpassa miljön så att den stödjer äldres 

olika behov och kapacitet (WHO, 2017). 
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En naturlig del av åldrandet innebär ofta att funktionsförmågan reduceras och hälsan sviktar på 

olika sätt. Hälsosamt åldrande kan därför röra sig om att förutse, hantera och anpassa sig till detta. 

Faktorer som i tidigare undersökningar funnits som viktiga är exempelvis acceptans och att fortsätta 

utveckla sig själv, ha en positiv relation till andra, vara självbestämmande samt känna meningsfullhet 

(Karp et al., 2013). Karp et al. (2013) slår fast att ”Framgångsrikt åldrande handlar alltså inte bara om 

att undvika/skjuta upp en nedgång utan också om utveckling av nya möjligheter” (s. 1). WHO´s 

definition tillsammans med tillägget som Karp e. al. (2013) formulerar täcker in det utvidgade 

perspektiv som studiens teoretiska utgångspunkt har och är således den definition av hälsosamt 

åldrande som denna studie åsyftar. 

1.4.2 Levnadsnivå 

Sten Johansson, socialforskare, professor i välfärds- och levnadsnivåforskning och en av grundarna till 

LNU, definierade levnadsnivå som ”förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, psykisk 

och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet m.m. med vars hjälp individen kan kontrollera och 

medvetet styra sitt liv” (Johansson 1970, s. 25, i Tåhlin, 1990). Denna definition har succesivt 

utvidgats till att gälla förfogande över resurser i en given kontext vilken tar hänsyn till förutsättningar 

givna på makronivå som exempelvis bostadsmarknad.  

Tankegången bakom denna utvidgade teoretiska infattning av begreppet levnadsnivå härrör enligt 

Tåhlin (1990) från samhällsforskaren Richard Titmuss, även aktiv inom den nationalekonomiska 

diskussionen om människors välfärd. Titmuss (1958, i Tåhlin, 1990) lyfte in ett socialpolitiskt 

perspektiv och menade att levnadsvillkor bäst beskrivs i konceptet ”Command over Resources”.  Han 

framhöll vikten av väga in individens förutsättningar för att forma sitt liv, istället för att se till 

resultaten av dessa förutsättningar. Genom att fokusera på förutsättningarna istället för resultaten blir 

definitionen av vad som är det ”rätta” eller ”bästa” sättet att leva onödig, dessutom framhävs 

individens möjlighet att självständigt agera. Titmuss (ibid.) menade att om individen har tillgång till 

behövda resurser kommer denne kunna utforma sitt liv på ett subjektivt optimalt sätt. Vår välfärd i 

termer av levnadsnivå, som i denna studie gestaltas i aspekter av ett åldrande med god livskvalitet, är 

alltså en utkomst av ett flertal faktorer såsom hälsa, resurser och förutsättningar. 

1.4.3 Ensamhet 

Ensamhet beskrivs av Perlman & Peplau (1981) som ”the unpleasant experience that occurs when a 

person's network of social relations is deficient in some important way, either quantitatively or 

qualitatively” (s. 31). Flera aspekter av sociala kontakter är således av betydelse, dels antalet sociala 

kontakter men också kontakternas kvalitet och intimitet (Fokkema, De Jong Gierveld, & Dykstra, 

2012). Forskning visar att det finns anledning att skilja på social ensamhet, vilket innefattar socialt 

nätverk som exempelvis familj, vänner och bekanta och en känsla av att ”höra till”, och emotionell 

ensamhet, viket handlar om någon att knyta an till som man kan vända sig till när man behöver 

(Dahlberg & McKee, 2014). I denna undersökning finns inte möjlighet att studera en sådan 
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konceptuell åtskillnad i begreppet ensamhet men eftersom den enskildes upplevelse av ensamhet 

undersöks i relation till både socialt stöd och sociala kontakter skulle kanske en underförstådd 

åtskillnad i begreppet ensamhet kunna utläsas i resultaten.  

Begreppet social isolering används ofta i sammanhang som kan relateras till ensamhet. Någon 

enhetlig definiton av social isolering i relation till ensamhet saknas inom forskningen (Courtin & 

Knapp, 2017) men förenklat kan social isolering ses som ett är objektivt mått på frånvaron av kontakt 

med andra, medan ensamhet kan ses som en psykologisk motsvarighet till social isolering där den 

subjektiva upplevelsen av situationen är det centrala (Shankar, McMunn, Banks & Steptoe, 2011). 

SCB definierar social isolering såsom personer som bor ensamma och ”varken träffar nära anhöriga 

eller andra släktingar eller vänner åtminstone varje vecka”. Socialt isolerade även via telefon-, e-post-, 

eller SMS-kontakt är de som bor ensamma och ” varken träffar eller har dessa kontakter med nära 

anhöriga eller andra släktingar eller vänner åtminstone varje vecka” (SCB, 2016). I denna studie 

används begreppet social isolering som benämning av en genomgripande form av ensamhet, en 

avsaknad av social interaktion som får genomslag i subjektiv upplevelse av ensamhet. 

1.4.4 Socialt stöd 

I definitionen av begreppet socialt stöd kan särskilt tre aspekter vägas in – kvantitet, struktur och 

funktion – vilka är logiskt och empiriskt relaterade till varandra (House & Kahn, 1985). För det första 

hur mycket individen interagerar i sociala relationer i allmänhet eller i specifika relationer som 

make/maka eller vän. För det andra hur interaktionen ser ut rent strukturellt, det kan vara en större 

gemenskap eller en nära vänskap med en speciell person. För det tredje vilket behov det fyller, det kan 

exempelvis handla om praktiska aspekter eller intimt känslomässigt emotionellt stöd.  Följaktligen 

innefattar ibland begreppet socialt stöd också sociala relationer och socialt nätverk. Vidare särskiljs 

ofta typer av det sociala stödets funktion särskiljs ofta - instrumentellt, informativt, emotionellt och 

bekräftande (ibid.). Instrumentellt stöd kan innebära praktisk och materiell hjälp som exempelvis hjälp 

med dagliga sysslor eller ekonomiskt stöd. Informativt stöd innebär vägledning och rådgivning eller 

tillgång till relevant information som kan hjälpa individen att klara av sin situation. Emotionellt stöd 

innebär en närmare relation som erbjuder tillit, trygghet, empati, omtanke och möjlighet till 

känslomässig ventilering. Bekräftande stöd innebär affirmerande och återkopplande support (ibid.). 

Emotionellt stöd har i flera undersökningar visat sig ha den största hälsoeffekten, samtidigt kan de som 

ger emotionellt stöd också vara de som personen även vänder sig till för instrumentellt, informativt 

och bekräftande stöd (ibid.).  

Socialt stöd har definierats på många sätt (House & Kahn, 1985; Mattson & Gibb Hall, 2011) och 

trots att idén om socialt stöd har vunnit terräng i forskningssammanhang råder fortfarande ingen 

enighet om begreppets konceptualisering och operationalisering, vad man väger in i begreppet och hur 

man mäter det varierar (Song, Son & Lin, 2011). Mycket förenklat kan socialt stöd definieras som de 

resurser som tillhandahålls av andra människor (House & Kahn, 1985). Mer omfattande är dock den 
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definition som Gottlieb (2000) använder som beskriver en ”process of interactions in relationship 

which improves coping, esteem, belonging and competence through actual and perceived exchanges of 

physical or psychosocial resources” (s. 183). Det är en definition som även innefattar det 

interpersonella samspelet samt det faktum att enbart upplevelsen i sig av att ha tillgång till socialt stöd 

innebär en positiv hälsoeffekt (Taylor, 2006). I denna undersökning kommer Gottliebs definitionen av 

socialt stöd att användas med fokus på emotionellt stöd då det är den aspekten som tillgängligt 

datamaterial framförallt fångar upp. 

1.4.5 Social aktivitet 

Social aktivitet definieras ofta som aktiviteter som görs tillsammans med andra, i kontrast med 

aktiviteter som görs ensam (Anatürk, Demnitz, Ebmeier, & Sexton, 2018). Närvaron av andra är 

nödvändig men inte tillräckligt för att man ska kunna kalla det social aktivitet eftersom man kan vara 

ensam även tillsammans med andra, som exempelvis under en föreläsning (ibid.). Den nödvändiga 

komponenten för att det ska kunna kallas social aktivitet är den direkta interaktionen med andra. 

Nödvändiga kriterier för social aktivitet är således närvaron av andra och explicit kommunikation med 

andra som också deltar i aktiviteten (ibid.). I den här undersökningen begränsas social aktivitet till 

umgänge med släkt och/eller vänner som man besöker eller har bjudit hem till sig. 

1.4.6 Ekonomi 

Begreppet ekonomi används ofta i mycket bred mening och kan avse såväl system för resurshantering 

som vetenskapliga studier därom. Ordet ekonomi kommer från grekiskans oikos och nomos som 

betyder hus och lag, i hopsagen form oikonomia som betyder förvaltning. Innebörden av ordet är alltså 

hushållande eller förvaltning av resurser (”Ekonomi”, 10 April, 2019; Reimers & Ahlgren, 1994). Ofta 

associeras ordet med pengar men ekonomi kan gälla allt som har med resurser att göra. I denna 

undersökning åsyftas dock begreppet privatekonomi som avser hanteringen av hushållets ekonomiska 

betalningsmedel. 

1.4.7 Rörelseförmåga 

Nedsatt rörelseförmåga är en form av funktionsnedsättning med nedsatt fysisk funktionsförmåga 

(Myndigheten för delaktighet, 2017) som kan innebära ett funktionshinder, det vill säga en 

begränsning för en person i relation till omgivningen som kan innebära bristande tillgänglighet till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2007). En funktionsnedsättning såsom varaktig nedsatt rörelseförmåga 

ingår också som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ska motverka att 

människor missgynnas eller kränks till följd av exempelvis nedsatt rörelseförmåga. Som nedsatt 

rörelseförmåga räknas i denna undersökning att inte kunna promenera 100 meter någorlunda raskt utan 

besvär och/eller att inte kunna gå uppför och nedför trappor utan besvär. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Ensamhet 

Evolutionärt har sociala band varit viktiga för människans överlevnad då ett liv tillsammans erbjöd 

skydd och hjälp (Goossens et al., 2015). Den oangenäma känslan av ensamhet betraktas som en 

fysiologisk signal på att de sociala banden är hotade eller saknas och har en motiverande funktion i att 

skapa nya band för sammanhållning, tillit och skydd (ibid.). Den initiala fysiologiska reaktionen ökar 

aktiviteten i människans stressystem och ökar individens uppmärksamhet på eventuella hot i 

omgivningen, en evolutionärt mycket funktionell respons (ibid.). Om ensamheten bibehålls kan det 

leda till långsiktiga fysiologiska förändringar hos den drabbade (ibid.). En sådan är kontinuerlig 

överaktivering av kroppens stressystem vilket leder till att ensamma människor upplever sin 

omgivning mer hotande och i förlängningen hanterar stress mer passivt, det vill säga de blir mer 

avtrubbade och tillbakadragna (Cappio et al., 2000).  

Statistik från 2012-2013 visar att känsla av ensamhet förekommer i ett livscykelperspektiv främst 

bland ungdomar (16-24år, 16,4%) och äldre människor (75-84år, 17,4%; 85+år, 31,4%). Även social 

isolering enligt SCB’s definition är betydligt vanligare hos äldre där 9,7% upplever social isolering 

vilket kan jämföras med 0,4% i gruppen 16-24 år (SCB, 2016). Forskning visar samstämmigt med 

denna statistik att känslor av ensamhet och social isolering ökar med stigande ålder (Heikkinen & 

Kauppinen, 2011). Resultat från Socialstyrelsens (2016) undersökning bland de som har äldreomsorg 

visat att 15% uppger att de besväras av ensamhet och var tionde att de upplever svåra besvär med 

ångest oro och rädsla.   

De långsiktiga fysiologiska förändringarna som följd av långvarig ensamhet kan även förklara 

annan fysisk och psykisk ohälsa (Goossens et al., 2015). Ensamhet har som tidigare nämnts en stark 

koppling till upplevd livskvalitet hos äldre människor och är sårbarhetsfaktorer för såväl fysisk som 

psykisk ohälsa och även dödlighet (Awang & Ainoon Nik Osman, 2017; Dahlberg, Agahi & 

Lennartsson, 2018; Dahlberg & McKee, 2014; Hawkley & Cacioppo, 2010). Som Luo, Hawkley, 

Waite och Cacioppo (2012) beskriver har tidigare studier visat att känslor av ensamhet predicerar 

depressiva symptom (Cacioppo, Hawkley, & Thisted, 2010), sämre sömnkvalitet (Cacioppo et al., 

2002) minskad fysisk aktivitet (Hawkley, Thisted, & Cacioppo, 2009; Newall, Chipperfield, Bailis, & 

Stewart, 2013) och nedsatt kognition (Wilson et al., 2007). Dessutom finns samband mellan ensamhet 

och högt blodtryck (Cacioppo et al., 2002; Hawkley, Burleson, Berntson, & Cacioppo, 2003), ökad 

aktivitet i HPA-axeln (stressaxeln) (Adam, Hawkley, Kudielka, & Cacioppo, 2006) samt 

inflammatoriska processer (Eisenberger, Moieni, Inagaki, Muscatell & Irwin, 2017). 

Sociala faktorer som civilstånd och förlust av en partner har bland äldre visat sig vara starka 

prediktorer till ensamhet (Dahlberg, Andersson, McKee & Lennartsson, 2015; Dykstra, van Tilburg & 

de Jong Gierveld, 2005). Tidigare forskning har även visat på samband mellan ensamhet och få sociala 

kontakter samt minskning av sociala kontakter, särskilt bland män (Dahlberg et al., 2015). 
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Ensamhet är således inte bara ett hot mot vårt välbefinnande, det är också ett betydande hot mot vår 

hälsa. Det stöd som sociala kontakter, samhörighet och gemenskap erbjuder torde vara än mer 

angeläget att omge sig med i en livsperiod då den egna styrkan och rörligheten avtar, därför är det av 

särskilt intresse att se hur samband mellan praktiska förändringar kring relationer och evolutionärt 

känslomässiga faktorer ser ut. 

 

2.2 Socialt stöd 

Vad socialt stöd betyder för människan och hur det påverkar oss har länge varit en intressant fråga. För 

över 100 år sedan framhöll Durkheim (1897/1951, i Cohen, Underwood & Gottlieb, 2000) att 

sönderdelningen av familjen, samhället och andra relationer som blev följden då människor flyttade in 

till städerna var skadligt för den psykiska hälsan. Han vidhöll även att svag integration i samhället och 

låg grad av social kontroll kunde leda till självmord. Det var det individuella jaget som tog överhanden 

och det sociala jaget mattades av när inte längre några viktiga band fanns knöt individen samman med 

andra människor och samhället (Lindqvist & Nygren, 2016). 

Intresset för sociala band och psykiskt välbefinnande tog ny fart under 70- talet (House & Kahn, 

1985). Sedan 80-talet har intresset för socialt stöd i relation till hälsa har vuxit dramatiskt (Song, Son 

& Lin, 2011). Två grenar har funnits i forskningen kring socialt stöd, en som inriktar sig på det sociala 

stödets direkta effekter och en som framhåller det sociala stödets ”buffrande ”effekter (Cohen & 

Syme, 1985). Den direkta effekten innebär att socialt stöd har positiva hälsoeffekter oberoende av 

mottagarens stressnivå. Det stärker individens uppfattning om sig själv som kapabel. Den buffrande 

effekten innebär att socialt stöd kan skydda mot negativa hälsoeffekter i det att en person är utsatt för 

stress. Det sociala stödet kan dämpa eller eliminera den negativa upplevelsen i en stressande situation 

och stärka individens förmåga att hantera den (ibid.). 

Att socialt stöd spelar en viktig roll vår psykiska och fysiska hälsa har varit känt sedan länge 

(House, Landis, & Umberson, 1988). Socialt stöd är en särskild interpersonell process som spelar en 

mycket viktig roll i för mental och fysisk hälsa (House, Landis, & Umberson, 1988). Det hjälper 

människor att hantera stress genom att dels erhålla konkret praktisk hjälp men också bidra med 

resurser i att bemöta olika händelser och upplevelser i livet. Det kan hjälpa mottagaren med att bidra 

till och stärka den enskildes strategier att hantera osäkerhet och svåra beslut genom att exempelvis få 

hjälp med att se saker i olika perspektiv, urskilja avgränsningar eller mönster i skeenden (Albrecht & 

Goldsmith, 2003). Socialt stöd ökar således den enskildes copingförmåga avsevärt och är också en 

källa till sociala influenser och normer som kan främja exempelvis hälsobeteende på ett positivt sätt 

(ibid.) som att äta bra, söka vård när man mår dåligt eller undvika sådant som kan vara skadliga för 

hälsan (Segrin & Passalacqua, 2010).  

Att socialt stöd har ett samband med hälsa har i forskning visat sig på flera sätt.  På liknande sätt 

som biomedicinska samband påvisats med ensamhet har man i tidigare studier funnit att socialt stöd 

har en positiv inverkan på immunförsvar samt det endokrina- och kardiovaskulära systemet (Uchino, 
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Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996). Socialt stöd är således en viktig faktor i människans tillvaro. Det 

stärker individens egen förmåga att hantera saker men kan också verka som dämpande och skyddande 

buffert för stresspåslag på grund av eventuella hotfulla upplevelser (Cohen & Wills, 1985). 

 

2.3 Social aktivitet 

Social aktivitet erbjuder tillfällen att interagera med andra och skapa sociala kontakter. Aktivt 

deltagande i social aktivitet har i ett betydande antal studier visat sig ha positiv betydelse för hälsa och 

välmående, särskilt för äldre människor (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011) och vara en skyddsfaktor 

mot ensamhet bland äldre (Dykstra, van Tilburg & de Jong Gierveld, 2005). Dock har man i 

forskningen intresserat sig mycket lite för aspekter som kontext och innehåll i den aktuella aktiviteten, 

eller hur pass meningsfull den upplevs av deltagaren (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011). Låg 

kvantitet och/eller låg kvalitet gällande sociala kontakter har inte bara ett samband med välmående 

utan har även uppmärksammats ha ett samband med ökad risk för dödlighet (House, Landis & 

Umberson, 1988). Forskning visar dock att antalet sociala kontakter minskar från omkring 30-års ålder 

och fortsätter sedan minska under resten av livet. Man har i metaanalys inte kunnat se något samband 

mellan minskning av sociala kontakter och särskilda livshändelser utan minskningen ser ut att vara 

konstant och oberoende av livshändelser (Wrzus, Hänel, Wagner, & Neyer, 2013). Tidigare studier 

bland äldre visar att den sociala aktiviteten ökar med tiden för vissa men för de flesta avtar den (Agahi,  

Lennartsson, Kåreholt  & Shaw, 2013). Åldrandet kan innebära ökade problem med hälsa och 

rörlighet vilket kan göra det svårare att delta i sociala sammanhang. Forskning visar ett starkt samband 

mellan rörelsehinder och social aktivitet hos äldre människor men menar också att det kan finnas en 

ömsesidig koppling däremellan, sämre rörlighet kan leda till minskad social aktivitet men minskad 

social aktivitet kan också få sämre rörlighet som följd (Mendes de Leon, Glass & Berkman, 2003; 

Sluzki, 2010).   

 

2.4 Ekonomi 

Beräkningar från Eurostat – EU-kommissionens egen statistik – visar att Sverige har klart högst 

andel ”pensionärer som lever under gränsen för relativ fattigdom” i Norden och även högre andel än 

de flesta EU länder (Arleij, 2017). De mest utsatta är personer över 80 år (SCB, 2019).  
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Figur 1. Nettoinkomst, medelinkomst [tkr] för män respektive kvinnor över pensionsåldern 
(SCB, 2019). 
 

Figur 1 visar hur män och kvinnors medelinkomst förändras från pensionering till 85+ år, alla 

typer av inkomster, även utbetalningar från eget pensionssparande, ingår här. En betydande 

inkomstminskning sker under denna period. Män i åldern 70-74 år hade 2016 i genomsnitt nästan 

62 tkr högre inkomst jämfört med en man i åldern 80-84 år. Motsvarande tidsperiod betydde för 

en kvinna en skillnad på ungefär 26 tkr, anmärkas bör dock att kvinnors högstanivå inte låg långt 

under männens lägstanivå. Människors privatekonomiska situation förändras således på ett sätt 

som med stor sannolikhet får genomslag på den generella livsföringen och bidrar till att forma de 

vardagliga livsvillkoren, särskilt för kvinnor (Melin-Emilsson & Ståhl, 2016) 

Ekonomisk utsatthet ökar sårbarheten inom många livsområden och begränsar möjligheterna 

att delta fullt ut i samhällslivet med risk för social isolering och ensamhet som följd. Att på 

sådant sätt bli socialt exkluderad har i tidigare undersökningar associerats med lågt 

välbefinnande och ohälsa (Becker, E., & Boreham, R., 2009). Det finns omfattande bevis för en 

social ojämlikhet ur ett hälsoperspektiv i Europa (Read, Grundy, & Foverskov, 2016) men trots att ett 

stort antal studier som rör aspekter av självskattade livskvalitet hos äldre människors gjorts 

(Hambleton, Keeling, & McKenzie, 2009; Netuveli & Blane, 2008; Ryff, 2014 i Read, Grundy, & 

Foverskov, 2016), har endast få studier fokuserat på socioekonomisk ojämlikhet (Read, Grundy, & 

Foverskov, 2016). Dock har man i systematisk narrativ litteraturgenomgång funnit starka samband 

mellan socioekonomisk position och självskattad hälsa samt välbefinnande hos äldre människor, vilka 

i någon mån kan dämpas av sunt hälsobeteende samt socialt stöd (ibid.). Den privata ekonomin har 

även visat sig som betydande faktor för att forma förutsättningarna för tillvaron och i vissa fall hindra 

den äldre från att leva sitt liv på det sätt denne önskar (Melin Emilsson & Ståhl, 2016). 
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2.5 Rörelseförmåga 

Att åldrandet innebär fysiologiska förändringar är normalt (Mooyeon & Salaza, 2013). Försämring av 

gång och balans ökar med stigande ålder och orsakerna kan delas in i två grupper - neurologiska som 

exempelvis stroke och/eller icke neurologiska som exempelvis artros. Mer än 50% av orsakerna 

bakom begränsad rörlighet relaterat till gåendet är icke neurologiska (ibid.). Gånghastighet används 

inom forskningen som särskild variabel för att studera exempelvis annan avtagande funktion i 

rörligheten samt nedsatt förmåga i den allmänna dagliga livsföringen (ADL) (Albert, Bear-Lehman, & 

Anderson (2014). Nedsatt rörlighet har tidigare påvisats utgöra hinder för socialt deltagande och 

sociala relationer (Cohen-Mansfield & Parpura-Gill, 2007 i Dahlberg et el., 2015). 

Eftersom orsakerna till en nedsatt rörelseförmåga kan vara multifaktoriella bör också 

interventionerna för att hindra försämring eller uppnå förbättring vara detsamma (Salzman, 2010). 

Kirurgiska ingrepp eller medicinering kan vara lämpligt i vissa fall men även sjukgymnastik och/eller 

fysisk träning med inriktning på styrka, balans, flexibilitet och uthållighet är många gånger mycket 

verksamt (ibid.), vilket också visat sig leda till mindre ensamhet (Dykstra, van Tilburg & de Jong 

Gierveld, 2005). 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Att förstå det mångfacetterade åldrandet fordrar ett iakttagande av många omständigheter eftersom det 

handlar om samspel mellan olika faktorer, på flera olika nivåer. Vissa aspekter är knutna till individen, 

andra till närmiljön eller de samhälleliga förutsättningarna. Ett komplicerat samspel där många 

faktorer spelar in men också öppnar för många möjligheter. Kapabilitetsteorin som utgör denna studies 

teoretiska ramverk hjälper oss att fånga in dessa omständigheter och förstå samspelet bättre. Hur vi 

kan förstå den äldres livsvillkor och sambanden mellan social aktivitet, socialt stöd, ekonomi, 

rörelseförmåga och en besvärande ensamhet. Hur vi kan knyta detta till ett individperspektiv men även 

till ett samhälleligt perspektiv och vad det säger oss ur ett välfärdsperspektiv. 

Kapabilitetsmodellen och kapabilitetsteorin mynnar ut i termer av funktioner. Värt att nämna är 

därför att dessa funktioner skiljer sig från de funktioner man avser i det internationella 

klassifikationssystemet International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som 

utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO) och ingår i den ”familj” av klassifikationer att tillämpa 

på hälsa som WHO har utvecklat. Funktionstillstånd utgör där en paraplyterm för alla fysiologiska och 

psykologiska kroppsfunktioner, anatomiska kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet (WHO, 

2003), medan man inom kapabilitetsmodellen med funktion avser en aktiv realisering av förmågor 

som i sitt verkställande blir till ett ”varande och görande” för individen (Sen, 2002). ICF inkluderar 

följaktligen funktioner som både förmågan att göra eller vara och själva utförandet av detsamma 

medan kapabilitetsmodellen med funktioner endast åsyftar förmågor som realiseras i handling 

(Bickenbach, 2014). 
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3.1 Kapabilitet 

Som mått på ett lands välstånd har länge Bruttonationalprodukten (BNP) använts. Landets ekonomiska 

aktivitet säger dock endast lite om hur dess medborgare har det. Därför har man på senare år istället 

ofta använt FN:s Human Development Index (HDI), som tillsammans med BNP väger in faktorer som 

förväntad livslängd och utbildningsnivå (Kapla, 2014). Som alternativ till dessa välståndsindikatorer, 

för att bland annat synliggöra sociala orättvisor och ojämlikhet till följd av diskriminering och 

marginalisering, då människors levnadsnivå och livskvalitet skall mätas har kapabilitetsmodellen 

utvecklats (Nussbaum, 2011). Kapabilitetsmodellen är starkt förknippad med Amartya Sen, 

nobelpristagare i ekonomi och filosof, som formulerade den under 80-talet. Det var från början en 

modell för jämförande utvärdering av livskvalitet och teoretisering kring grundläggande social 

rättvisa, men har allteftersom utvecklats till en teori som idag används inom många sociala fält, 

däribland vid forskningscentret för åldrande och hälsa, AgeCap (Nussbaum, 2011; AgeCap, 2018). 

Tidigare har det vanligaste varit att mäta välfärd i termer av resurstillgångar och 

behovstillfredsställelse. Figur 2 illustrerar kapabilitetsmodellen som istället utgår från den 

grundläggande frågan ”vad kan var och en göra och vara?” och ser således inte till en genomsnittlig 

välfärd utan lyfter istället fram välbefinnande utifrån vad var och en har för möjligheter. Det är varje 

individs förmågor, förmågor som innebär möjligheter, och det fria valet att realisera dessa möjligheter 

som utgör kärnan i den definierade levnadsnivån och livskvaliten (Sen, 2002). När människan åldras 

påverkas dessa möjligheter av exempelvis hälsa, genetik, personlighet, intellektuell förmåga, familj, 

vänner, bostad, politiska beslut, åldersdiskriminering och fördomar (https://agecap.gu.se). Teorin 

framhäver att det viktigaste för ett samhälle är att människor erbjuds en uppsättning möjligheter, som 

de sedan fritt kan välja om de vill omsätta i handling eller inte (Nussbaum, 2011). 

Förmågor är inte bara förmågor som en person bär på, utan de möjligheter som skapas i 

kombination med den politiska, sociala och ekonomiska omgivningen. Individens egenskaper såsom 

personlighet, intellektuella och känslomässiga förmågor, fysiska förutsättningar och hälsa, inlärda 

kunskaper, perception och rörelseförmåga är mycket relevanta men utgör endast en del av individens 

”kombinerade förmågor”. De är till största delen inre förmågor som lärts in och utvecklats i samspel 

med den sociala, ekonomiska, familjemässiga och politiska omgivningen. Kombinerade förmågor 

(potentiella möjligheter) kan definieras som inre förmågor i kombination med ”de sociala, politiska 

och ekonomiska omständigheter där handling är en faktisk valmöjlighet” (Nussbaum, 2011, s. 31). Det 

är alltså existensen av dessa kombinerade förmågor, det vill säga tillgång till resurser och kontexten 

där de ska användas, som bestämmer i vilken omfattning människor kan leva sina liv på ett sätt som de 

själva upplever vara ett värdefullt liv. Perspektivet flyttas här från det traditionella att se på individens 

behovsuppfyllelse till att se vilka resurser till förmågor som erhålls, uppmärksamheten flyttas således 

mot de mål som människor eftersträva istället för mot medlen (Nussbaum, 2011). 

Funktioner är en aktiv realisering av en eller flera förmågor och konsekvenserna som härrör från 

realiseringen av förmågor. Ibland vill man med politiska åtgärder eller sociala insatser styra in 
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människor i olika banor, exempelvis hålla sig friska och ägna sig år nyttiga aktiviteter (funktioner). 

Enligt kapabilitetsteorin menar man att det är förmågor, inte funktioner, som bör vara målet för 

insatser, på så sätt lämnas utrymme för mänsklig frihet att välja om man vill omsätta en möjlighet i 

handling eller ej, ett livsstilsval (Nussbaum, 2011). Att främja förmågor, inre förmågor och 

kontextuella förutsättningar (omständigheter), är att främja friheten att leva sitt liv på det sätt man 

värdesätter, frihet att vara och göra, eller den verkliga möjligheten att uppnå det man verkligen 

värdesätter (Sen, 2002). Perspektivet erbjuder ett teoretiskt ramverk som ett verktyg att förstå och rikta 

sociala insatser mot såväl systemförändring som insatser på meso- och mikronivå, återställa eller 

skapa egenmakt, sociala roller, deltagande i samhällslivet samt möjlighet till samhörighet och 

gemenskap. 

 

 

Figur 2. Kapabilitet – en process vars duglighet mynnar ut i individens möjlighet att leva det liv denne 

värdesätter. 

 

Sen vill med modellen skapa ett ramverk för utvärdering av nationers utvecklingsprestationer i 

riktning mot förbättrad livskvalitet. Centralt är ett generellt frihetsperspektiv utifrån tillgängliga 

förmågor (inre förmågor och kontextuella förutsättningar) (Nussbaum, 2011). Här tar Marta C. 

Nussbaum, professor i juridik och etik vid University of Chicago, modellen ett steg vidare och är mer 

specifik gällande innehållet i perspektivet. Hon lyfter fram begreppen värdighet och människovärdigt 

liv och menar att det finns förmågor som för alla människor är viktigare än andra. Nussbaum fokuserar 

i sin kapabilitetsmodell på tio frihetsområden som är så centrala att man inte kan leva ett 

människovärdigt liv utan dem; 
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perception och rörelseförmåga, 
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1. Liv. Förmågan att leva till slutet av ett mänskligt liv av normallängd. 

2. Fysisk hälsa. Förmågan att vara vid god hälsa samt vara välnärd. 

3. Kroppslig integritet. Förmågan att röra sig fritt och bestämma över sin kropp, vara säker från 

överfall och misshandel. 

4. Sinnen, fantasi och tanke. Förmåga att använda sina sinnen, tänka och resonera, kunna läsa. 

och räkna, samt fritt kunna uttrycka sig och utöva sin religion. 

5. Känslor. Förmåga och möjlighet att få visa sina känslor. 

6. Praktiskt förnuft. Förmåga att få utforma och kritiskt reflektera över hur man vill leva sitt liv. 

7. Samhörighet. Förmåga att leva med andra människor och engagera sig i social interaktion. 

Förmåga till självrespekt och slippa förödmjukelse samt att bli behandlad som en värdig 

människa. 

8. Andra arter. Förmåga att leva med omtanke om andra djur, växter och naturen. 

9. Lek. Förmåga att skratta, leka och njuta av fritidsaktiviteter. 

10. Kontroll över egna miljön. Den politiska omgivningen genom deltagande i politiska val och 

beslut. Den materiella omgivningen genom att kunna inneha egendom, både fast och lös. 

(Ohlsson, 2008) 

 

Sociala, politiska, familjemässiga och ekonomiska omständigheter kan hindra människor från att välja 

en funktion som motsvarar en utvecklad inre förmåga: den här typen av hinder kan jämföras med 

frihetsberövande enligt Nussbaum (2011) som framhåller i sin tes om social rättvisa att det är en 

mänsklig rättighet att medborgare kommer upp till en tröskelnivå inom dessa områden. Samtidigt 

håller man fast vid värnandet om varje människas egenmakt att välja eller välja bort att realisera en 

funktion, en frihet som anses ha ett särskilt värde i sig (ibid.). Denna mer specifika vidareutveckling 

av Sens ansats tar steget från en normativ komparativ kapabilitetsmodell till en kapabilitetsteori om 

grundläggande social rättvisa som väger in etik och moralfilosofi i tidigare system att mäta välfärd och 

levnadsnivå (ibid.). De förmågor som Nussbaum anger som centrala täcker samma områden som FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, kapabilitetsmodellen kompletterar dock 

mäniskorättsmodellerna med ett begreppsligt ramverk och en tydlighet därom. Nussbaum (2011) 

menar också att förmågorna hör ihop samt att vissa förmågor är övergripande och genomsyrar de 

andra förmågorna. Så är det med samhörighet - när de andra förmågorna finns tillgängliga på ett 

människovärdigt sätt, är samhörighet en del av dem - individen respekteras som social varelse (ibid.). 

Det finns en ytterligare aspekt som inte vägs in i andra modeller att mäta levnadsnivå men som 

kapabilitetsmodellen överbryggar, det är så kallade adaptiva preferenser (ibid.). När samhället har 

placerat vissa saker utom räckhåll för vissa människor eller när samhällets normer motverkar viss 

utveckling kan dessa människor lära sig att inte vilja ha de sakerna. De utvecklar adaptiva preferenser 

– ett sätt att se på saken som innebär mindre frustration. Människor kan tidigt i livet införliva att inte 

förvänta sig vissa saker, det är för andra men inte för dem. Även förväntningar och normer kring 
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åldrandet kan innebära att en människa kan säga sig vara nöjda med sin situation, trots att den inte 

erbjudits tillgång till möjligheter som den skulle haft glädje av. Marginaliserade grupper kan på 

samma sätt internalisera sin status och sina levnadsvillkor. Varken BNP modellen eller utilitarismen 

tar hänsyn till adaptiva preferenser då det är faktiska preferenser som ligger i dess fokus för det sociala 

målet i termer av tillfredsställelse, vilket får till följd att de upprätthåller status quo. På detta sätt skiljer 

sig kapabilitetsmodellen från dessa då den inriktar sig på att främja förmågor istället för funktioner 

(ibid.). 

Kapabilitetsteorin har kritiserats för att bland annat inte vara universellt tidlöst gällande, utan 

spegla värden typiska för den tid vi lever i just nu (Wells, u.å.). Den har även kritiserats för att vara 

alltför underteoretiserad för att göra anspråk på att vara en teori om rättvisa. Denna kritik bemöter 

både Sen och Nussbaum med att den är universell men inte gör anspråk på att vara en definitiv teori 

för mänsklig rättvisa utan i praktiken utgör förhållningssätt och ett system för att mäta välfärd och 

levnadsnivå (ibid). Det är också så den är tänkt att användas som teoretiskt ramverk i denna studie. 

Nilsson (2014) framhåller att äldre människors kapabilitet kan hänga samman med hur samhället 

ser på äldre. Aspekter som åldersdiskriminering, lagar och regler kring biståndsbedömning, boende, 

assistans, pensioner, skatt samt hälso- och sjukvård kan på ett betydande sätt ange den äldres 

kapabilitet. Ett viktigt fokus då man använder kapabilitet som teoretisk begreppsram i forskning är att 

genom forskningen bidra till att äldres välbefinnande, funktion och delaktighet kan behållas så länge 

och i så hög grad som möjligt (AgeCap, 2018). AgeCap har utifrån Ingrid Robeyns (Robeyn, 2005, i 

AgeCap, 2018) modell för praktisk användning av kapabilitetsansatsen tagit fram en grafisk 

begreppsmodell som illustrerar de kombinerade förmågornas (läs availible recources) relation till 

individens kapabilitet (figur 3). Här kan vi också se hur faktorer på makronivå (lagar, regler och 

politiska beslut som påverkar exempelvis pension, hälso- och sjukvård eller transport, samhällsnormer 

och stereotypa uppfattningar), mesonivå (kommunala insatser, mötet med hälso- och sjukvård, 

frivilligorganisationer, familj, socialt nätverk och andra relationer) och mikronivå (personlighet, 

fysisk- och psykisk hälsa, kognitiv funktion, rörelsehinder, socioekonomiska faktorer) i ett 

livsloppsperspektiv samspelat med normer och andra samhälleliga förutsättningar. Hur stor inverkan 

varje enskild faktor har varierar enligt AgeCap (2018) mellan individer ”beroende på effekter av ålder, 

tidsperioder och födelsekohort”.  
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Figur 3. Modell över de kombinerade förmågornas relation till individens kapabilitet (Robeyn, 2005). 
 

3.2 Kapabilitetsteori i relation till andra teorier 

I gerontologiska studier, likt denna, tolkar man ofta resultaten utifrån teorier som knyter an till det 

goda åldrandet, eller det ”framgångsrika åldrandet” som man ofta uttrycker det. Exempel på sådana 

teorier är rollteorin, aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, teorin om gerotranscendens, modellen om 

selektiv optimering och kontinuitetsteorin. För att placera den här studiens huvudsakliga teoretiska 

ramverk, kapabilitetsteorin, i ett större sammanhang speglas den här i några av de teorier som används; 

disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin. 

3.2.1 Disengagemangsteorin 

Disengagemangsteorin menar att den åldrande människan succesivt drar sig tillbaka från samhället, det 

sociala nätverket och sitt aktiva liv för introspektion över det liv som den har levt och slutligen 

acceptera att den ska dö. Inom denna teori ser man åldrandet som en utvecklingsperiod då människan 

ersätter engagemanget och värnandet om den yttre världen och omgivningen ersätts av introspektion 

och kontemplation av den inre världen. En personlighetsförändring som kan ses som nödvändig för att 

gradvis lösgöra sig från det omvärlden, det sociala nätverket och dess ömsesidiga ansvar. 

Disengagemangsteorin beskriver en inre upptagenhet och ett passivt förhållningssätt till 

problemlösning (Henry & Cumming, 1959). 

Disengagemangsteorin utgår från en personlighetspsykologisk förklaringsmodell och återför hela 

den teoribärande idén till den kontinuerliga utvecklingen av människans personlighet då man beskriver 

en utvecklingsfas som innebär en slags nödvändig mental sorti som ersätts med inre begrundan. Här 

vägs inte några individuella omständigheter in, som kapabilitetsteorin gör, utan alla förväntas 

utvecklas på samma sätt oavsett individuella förutsättningar eller referenser utifrån arv och miljö. Det 

sammanhang som individen befinner sig i har heller ingen betydelse enligt disengagemangsteorin, som 

det gör i kontinuitetsteorin.  
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3.2.2 Aktivitetsteorin 

Aktivitetsteorin kom som ett svar på disengagemangsteorin och blev favoriserad och inflytelserik 

bland många praktiker inom gerontologin (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011). Aktivitetsteorin har 

som utgångspunkt att ett gott åldrande hänger ihop med ett bibehållet engagemang i aktiviteter och 

sociala relationer så länge som möjligt. Teorin framhåller också att det är viktigt att genom deltagande 

i aktivitet med andra ersätta gamla roller som går förlorade med nya eftersom det kan bidra till en 

känsla av mening och ett upprätthållande av den egna identiteten (ibid.). Det goda åldrandet uppnås 

bäst genom att finna ersättningsaktiviteter till aktiviteter som man inte längre har möjlighet att delta i. 

Det kan vara aktiviteter relaterade till pensioneringen, föreningar eller andra sammanhang, eller 

närstående och vänner som gått bort. Genom att ersätta de förlorade aktiviteterna med andra håller 

individen sig aktiv och rollförluster motverkas (Havighurst, 1961).  

Aktivitetsteorins idéer med fokus på individens handlingar som väsentliga för det goda åldrandet 

samt bevarandet av den man upplever sig själv vara har stark anknytning till behaviorismen. Också 

inom denna teori återförs förutsättningarna för ett framgångsrikt åldrande på individen själv. Även om 

det finns öppenhet för en viss individuell variation i det att aktivitetsgraden ska utgå från individen 

själv, som den tycker om att ha det, finns en viss in flexibilitet inlemmad i denna teori. Det finns inget 

utrymme för att personliga förutsättningar kan påverka hur den enskildes engagemang för olika 

aktiviteter ser ut, ej heller vägs kontextuella förutsättningar in i detta teoretiska ramverk på det sätt 

som man gör i kapabilitetsteorin. 

3.2.3 Kontinuitetsteorin 

Kontinuitetsteorin lägger grunden till ett perspektiv på det önskvärda åldrandet i vilket man strävar 

efter att tillvaron ska se ut på ungefär samma sätt när man åldras som tidigare i livet med avseende på 

både externa och interna strukturer, som exempelvis boende, ekonomi, aktivitet, socialt umgänge men 

också självuppfattning (Atchley, R. C., 1989). Teorin delar på flera sätt idéerna om vad som utgör det 

goda åldrandet med aktivitetsteorin i det att den framhäver värdet av en bibehållen livsföring och 

självbild (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011). Redan i medelåldern och som äldre vuxen arrangerar 

individen sitt liv för att försöka behålla och bevara dess strukturer vilket används som adaptiv strategi 

för att hantera förändringar associerade till normalt åldrande (Atchley, R. C., 1989).  

Att bevara kärnvärden i den personliga livsföringen har stor samstämmighet med aktivitetsteorin, 

dock vidgar kontinuitetsteorin perspektivet något och väger även in aspekter som boende och 

ekonomi. Den adaptiva aspekten, som förändring genom anpassning, ligger nära kapabilitetsteorins 

perspektiv om individens strävan efter att anpassa sin tillvaro såsom man vill ha det. Dock stannar 

denna teori vid det individuella ansvaret att skapa sin egen tillvaro och väger inte in sociala, politiska 

och/eller ekonomiska omständigheter som i kapabilitetsperspektivet vägs in som såväl hindrande som 

bidragande aspekt när det gäller möjligheterna att leva en tillvaro som man själv värdesätter. 
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4 Metod 

4.1 Material  

I undersökningen används data från Swedish Panel Study of Living Conditions (SWEOLD) 

(Lennartsson et al., 2014). SWEOLD är en rikstäckande longitudinell studie och databas i vilken 

personer över 75 år1 intervjuas om sina faktiska levnadsförhållanden inom en rad områden som är 

centrala för äldre människors liv, exempelvis hälsa, socioekonomiska faktorer, sysselsättning och 

vardagliga aktiviteter (ibid). Syftet med SWEOLD har varit att samla in aktuella och högkvalitativa 

uppgifter gällande äldres levnadsvillkor och hälsa. Urvalet har baserats på urvalsramen för den 

svenska Levnadsnivåundersökningen (LNU) vilken initierades 1968, ett riksrepresentativt urval 

1/1000 av den vuxna svenska befolkningen (18-75 år). Personer som ingått i LNU men passerat den 

övre åldersgränsen på 75 år och fortfarande bor i Sverige vid datainsamlingstillfället har alltså utgjort 

urvalsgruppen i SWEOLD. Kön, ålder och utbildningsnivå i SWEOLD är representativt för den 

Svenska populationen. 

Den första datainsamlingen i SWEOLD genomfördes 1992 och har sedan genomförts 2002, 2004, 

2010/2011 och 2014. Alla respondenter har tilldelats ett identifikationsnummer vilket möjliggör att 

följa enskilda individer över tid. Bortfallet har varit litet, i exempelvis SWEOLD 2011, hade 98.7% av 

deltagarna från det ursprungliga panelurvalet intervjuats vid ett tidigare tillfälle och 92% intervjuats tre 

eller fler gånger tidigare. Eftersom urvalet i datainsamlingarna år 2004 och 2014 utökades till att 

innefatta personer som var 70 år och äldre erbjöds då ett representativt urval med en större 

åldersspridning än SWEOLD 1992, 2002 och 2011. Under det att urvalsdesignen gjort att 

urvalsgruppen, på grund av dödlighet, minskat med åren kompletterades SWEOLD 2011 med 335 

kvinnor och män i åldern 85-99 år i ett representativt urval av den svenska populationen. I denna 

undersökning ingår dock endast respondenter som deltagid vid båda datainsamlingstillfällena 2004 

och 2014. 

 

4.2 Undersökningsdesign och deltagare  

I denna undersökning används som nämnts data från SWEOLD 2004 och 2014, gemensamt för dessa 

tillfällen är att data främst samlats in genom telefonintervju. Respondenterna i SWEOLD 2004 var 

mellan 69 och 100 år (n=1352). Respondenterna i SWEOLD 2014 var mellan 70 och 105 år (n=1539). 

Respondenter som svarat i både 2004 och 2014 års undersökning var 466 personer (295 kvinnor och 

171 män), det är dessa som utgör urvalsgruppen i denna undersökning.  

Både 2004 och 2014 gjordes intervjuerna av professionella och särskilt för uppgiften tränade 

intervjuare. 2014 beskrivs det mer detaljerat att datainsamlingen utfördes av åtta professionella 

intervjuare och en teamledare från Ipsos Observer Sweden AB. Fältarbetet inleddes med två dagars 

specialträning då bland annat introduktion av frågeformuläret och bakgrundsinformation av studien 

                                                      
1 I datainsamlingen år 2004 och 2014 utökades urvalet till att innefatta personer som var 70 år och äldre. 
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ingick. Intervjuträningen leddes av SWEOLD projektledarteam. Intervjuarna använde sig av 

Computer-assisted telephone interviewing (CATI) (Lennartsson et al., 2014). Ett introduktionsbrev 

sändes till intervjupersonerna före den professionelle intervjuaren tog kontakt. Frågeformulär 

skickades per post om intervjupersonen hade hörselnedsättning eller inte ville svara på frågorna per 

telefon.  Om respondenten inte ville var oförmögen att själv svara på frågorna erbjöds möjlighet att ha 

en närstående med vid intervjutillfället (mixad design). Om respondenten inte själv kunde delta 

gjordes istället så kallad indirekt eller mixad direkt/indirekt intervju där en nära anhörig svarar istället 

för respondenten eller assisterar respondenten (för respondenter som deltagit vid tidigare tillfällen; 

21,2% år 2004; 9,6% år 2014). Den vanligaste orsaken till indirekt intervju var demens eller svaghet. I 

första hand gjordes indirekta intervjuer med någon av den äldres make/maka/partner eller nära 

anhörig. Den genomsnittliga tiden för direkta intervjuer var 31 minuter och för indirekta intervjuer 30 

minuter. Det låga bortfallet, inkluderingen av personer på institution och användandet av 

proxyinformanter för personer som inte kunde bli intervjuade direkt säkerställer ett representativt urval 

(skildring) av den här åldersgruppen i Sverige. 

 

Tabell 1. Urvalsgruppens karakteristika och svarsfrekvens 
  2004 

 
2014 

    Ålder  69-95 
 

79-105 
M (SD) 74,6 (4,53) 84,6 (4,53) 

   Män 171 (36,7%) 
  Kvinnor 295 (63,3%) 
  

    Direkt intervju 445 (95,5%) 
 

378 (81,1%) 
Indirekt intervju 21 (4,5%) 

 
73 (15,7%) 

Mixad intervju - 
 

15 (3,2%) 
 

 

4.3 Bortfall 

Alla datainsamlingstillfällen i SWEOLD har haft ett mycket lågt bortfall, 12.7% 2004 och 15.7% 2014 

i den totala undersökningsgruppen. Det låga bortfallet beror på intensivt och noga planerat arbete samt 

att man genom indirekta eller mixade intervjuer gjort det möjligt även för svaga personer eller 

personer med nedsatt kognitiv förmåga att delta (Lennartsson et al., 2014). Undersökningsteamet har 

också framgångsrikt implementerat en positiv attityd till undersökningen hos respondenterna 

(Lennartsson, 2014). Bortfallet utgörs av personer som av något skäl inte ville delta. 

I denna undersökning ingår de personer som svarat vid datainsamlingstillfällena 2004 och 2014.  

I denna undersökning används som nämnts data från SWEOLD 2004 och 2014, gemensamt för dessa 

tillfällen är att data främst samlats in genom telefonintervju. Respondenterna i SWEOLD 2004 var 

mellan 69 och 100 år (n=1352). Respondenterna i SWEOLD 2014 var mellan 70 och 105 år (n=1539). 
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Respondenter som svarat i både 2004 och 2014 års undersökning var 466 personer (295 kvinnor och 

171 män), det är dessa som utgör urvalsgruppen i denna undersökning. Differensen mellan det totala 

antalet respondenter 2014 (n=1539) och de som utgör urvalsgruppen i denna undersökning ligger i att 

endast 526 personer från panelurvalet fanns kvar i den undersökta åldersgruppen, därtill ett mindre 

bortfall på 11.6% gällande de som inte deltagit i 2004 års undersökning. Bortfallet varierar också 

beroende av vilken variabel som undersöks (ensamhet, n = 4 46; social aktivitet, n = 454; socialt stöd, 

n = 380; ekonomisk buffert, n = 449; rörelsehinder, n = 452). Särskilt stort är bortfallet, cirka 20%, när 

det gäller frågan om socialt stöd. 

 

4.4 Databearbetningsmetod 

4.4.1 Beroende variabel 

Ensamhet mättes med frågan ”Händer det att du besväras av ensamhet?” med fyra svarsalternativ. 

Eftersom antalet svar i vissa kategorier är mycket få har dessa svarsalternativ omvandlats till en 

dikotom variabel med en variabel ”ofta ensam” (innehållande alternativen: nästan alltid och ofta) och 

en variabel ”sällan ensam” (innehållande alternativen: sällan och nästan aldrig). Ensamhet kan 

upplevas på flera sätt men i detta fall frågar man efter en besvärande ensamhet vilket underförstått 

innebär att den är oönskad och påtaglig, det är också denna formulering som studien tar fasta på när 

ensamhet undersöks som beroende variabel. 

4.4.2 Oberoende variabler 

Socialt stöd mättes med frågan ” Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har Du någon anhörig 

eller nära vän som ställer upp om Du behöver prata med någon om personliga bekymmer?”. I 

frågeformuläret 2004 fanns sju svarsalternativ med exempel personer att prata med, som exempelvis 

”make/maka/sammanboende”, ”dotter/döttrar” eller ”son/söner”. Ett av alternativen var ” Nej, ingen”, 

detta alternativ har använts i denna studie och omkodats till en dikotom varabel ”Ja, har stöd” eller 

”Nej, har inte stöd”. 2014 ställdes frågan i formuläret på samma sätt med möjlighet att svara ”ja” eller 

”nej”. Förändringsvariabel som fångade upp skillnader mellan 2004 och 2014 konstruerades med 

alternativen ”oförändrat”, ”mer stöd” samt ”mindre stöd”. Förändringsvariabeln kodades för 

regressionsanalysen om till tre dikotoma dummyvariabler. 

Social aktivitet mäts här med fyra frågor; ”Besöka släktingar”, ”Ha släktingar på besök”, ”Besöka 

vänner och bekanta”, ”Ha vänner och bekanta på besök” med tre svarsalternativ; ”nej”, ”ja, någon 

gång” samt ”ja, ofta”. Ett index innehållande dessa fyra frågor konstruerades genom att summera 

svaren från dessa fyra frågor (Cronbach’s α = .78 för 2004 och Cronbach’s α = .65 för 2014; skala som 

sträcker sig mellan 0 (inga kontakter) och 8 (många sociala kontakter)). 2014 innehöll frågeformuläret 

även frågorna ”Umgås med släktingar utanför hemmet” samt ”Umgås med vänner och bekanta utanför 

hemmet” med svarsalternativen; ”nej”, ”ja, någon gång” samt ”ja, ofta”, dessa frågor ingår inte i 

index. En förändringsvariabel konstruerades för variabeln social aktivitet med intervallet 0 (maximal 
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ökning) till 16 (maximal minskning med värdet 8 som neutralt värde (oförändrat). 

Förändringsvariabeln kodades om till ”oförändrat”(8), ”ökning” (0-7) och ”minskning” (9-16).  

Ekonomi mättes 2004 med frågan ”Om du plötsligt hamnade i en situation där Du på en vecka 

måste skaffa fram 12 000 kr, skulle du klara det?” och 2014 med frågan ”Om du plötsligt hamnade i 

en situation där Du på en vecka måste skaffa fram 15 000 kr, skulle du klara det?”, med 

svarsalternativen: ”ja” eller ”nej”. I studien är variabeln synonym med uttrycket ”ekonomisk buffert”. 

Förändringsvariabel som fångade upp skillnader mellan 2004 och 2014 konstruerades med 

alternativen ”oförändrat”, ”förbättring” och ”försämring” där ”förbättring” innebär har inte ekonomisk 

buffert 2004 men har detsamma 2014 och ”försämring” innebar har ekonomisk buffert 2004 men har 

inte detsamma 2014. Förändringsvariabeln kodades för regressionsanalysen om till tre dikotoma 

dummyvariabler. 

Rörelseförmåga mättes med frågorna ”Kan Du promenera 100 meter någorlunda raskt utan 

besvär?” och ”Kan Du gå uppför och nedför trappor utan besvär?” med svarsalternativen ”Ja” och 

”Nej”. Ett index innehållande dessa två frågor konstruerades genom att summera svaren (Cronbach’s α 

= .63 för 2004 och Cronbach’s α = .77 för 2014; skala som sträcker sig mellan 0 (betydande 

rörelsehinder) och 2 (inga rörelsehinder)), som rörelsehindrad räknas alla med värden < 2. 

Förändringsvariabel konstruerades med alternativen ”oförändrat”, ”förbättrad rörelseförmåga” och 

”försämrad rörelseförmåga”. Förändringsvariabeln kodades för regressionsanalysen om till tre 

dikotoma dummyvariabler. 

4.4.3 Dataanalys 

Först gjordes en deskriptiv analys för att åskådliggöra undersökningsgruppens grunddrag år 2004 och 

2014, i huvudsak beträffande de faktorer som utgjort studiens huvudfokus (social aktivitet, socialt 

stöd, ekonomi och rörelseförmåga). Därefter gjordes bivariata analyser för att identifiera samband år 

2004 och 2014 mellan upplevd ensamhet och de huvudsakligen studerade variablerna, för att testa 

signifikansen år 2004 respektive 2014 beträffande social aktivitet med index på skalnivå används 

oberoende t-test. Som ett sista steg för att undersöka eventuella samband mellan upplevd ensamhet 

och de variabler som utgjort studiens huvudfokus samt kontrollera för eventuella bakomliggande 

variabler gjordes logistisk regression. Beroende förändringsvariabler placerades i gemensamt block, 

därefter placerades variablerna kön, ålder och ensamboende i separata block. 

För alla analyser har kriteriet för signifikans varit p < .05. Data har analyserats med hjälp av IBM 

Statistical Package for Social Science (SPSS) 25.0 för Windows. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Levnadsnivå mätt genom självskattning innebär vissa problem. Ur en aspekt är det nödvändigt att den 

som bäst känner till personens livsvillkor, den enskilde själv, också själv värderar dem. Ur en annan 

aspekt kan en sådan skattning aldrig vara fri från bias. Hur individen värderar sina levnadsvillkor kan 
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ses som resultatet av tre faktorer; vilka behov denne anser vara viktiga att tillfredsställa (värderingar), 

den enskildes uppfattning om rimlig nivå av strävan för att tillfredsställa dessa behov samt de faktiska 

förhållandena där det sistnämnda endast kan ses som en produkt av de två överordnade aspekterna 

(Tåhlin, 1988). Mot bakgrund av detta innebär det högst validitet att låta den enskildes skattning av 

levnadsnivån vila på faktiska och avgränsade värderingsfria mått såsom exempelvis inkomst, bostad 

och sociala relationer, deskriptiva frågor istället för värderande. Dock finns nivå av strävan alltid som 

en bakomliggande faktor vilken dels tenderar att anpassa sig till den enskildes förutsättningar, hela den 

kontext som denne befinner sig i, och dels härrör från individens tidigare erfarenheter. Tidigare mot- 

och medgångar ligger till grund för vad den enskilde förväntar sig (Tåhlin, 1988). Även hur andra, 

som liknar en själv och som man kan identifiera sig med, har det påverkar nivån av strävan efter att 

uppfylla behov. Denna nära relation mellan nivå av strävan, grundat på förväntningar, och faktiska 

förhållanden leder enligt Tåhlin (1988) till slutsatsen att välfärd bland befolkningen mätt i 

livstillfredsställelse har en betydligt mindre variation än välfärd mätt i faktiska förhållanden. Frågorna 

i denna undersökning är icke värderande och borgar på så sätt för god validitet. Dock utsätts vissa av 

de olika svarsalternativen i undersökningen för värderande tolkning, exempelsvis att kunna skaffa 

fram pengar innebär att personen har en god ekonomi vilket sänker validiteten. 

Att intervjuerna gjordes av professionella och särskilt för uppgiften tränade intervjuare borgar för 

att de genomfördes med god kvalitet, på ett samstämmigt tillvägagångssätt och att frågorna ställdes på 

ett sätt som minimerar otydlighet eller missförstånd vilket stärker validiteten ur detta hänseende. En 

annan aspekt som i validitetshänseende som bör beaktas är de indirekta eller mixade intervjuer som 

gjorts då respondenten själv har haft svårt att svara. Datainsamling genom indirekta intervjuer rörande 

äldre människor har tidigare visat god validitet för lättobserverade variabler såsom fysisk rörlighet och 

funktion, dock har det visat sig att mer subtil information, som självskattad hälsa eller psykiska 

problem, inte framkommer lika tydligt (Lennartsson et al., 2014).  

Det låga bortfallet med 12.7% 2004 och 15.7% 2014 i den totala undersökningsgruppen är positivt 

ur reliabilitetshänseende. Däremot är bortfallet i den studerade åldersgruppen stort vilket påverkar 

reliabiliteten negativt, man vet inte om de som inte finns längre är just de personer som i undersökta 

variabler skulle skattat lågt eller stor förändring över tid med samband till ensamhet. Inom gruppen av 

de 466 personer som ingick i denna undersökning, de som fortfarande levde och hade svarat både 

2004 och 2014, varierade bortfallet för de olika variablerna. Störst bortfall hade variabeln socialt stöd 

vilket var omkring 20%. Det låga bortfallet inom gruppen för de enskilda variablerna är positivt för 

reliabiliteten. Den interna reliabilitet kan ses som tillräckligt tillförlitlig då Cronbach’s α  >0 .7 för alla 

index, utom social aktivitet där Cronbach’s α = 0.65. Adderade man frågorna ”Umgås med släktingar 

utanför hemmet” samt ”Umgås med vänner och bekanta utanför hemmet” blev Cronbach’s α =0 .77. 

Trots detta togs, för jämförbarhetens skull, inte dessa frågor med i analysen vilket redogörs för. Det 

grundliga arbetet inför datainsamlingen och studiens design med strukturerade intervjuer stärker 

undersökningens reliabilitet. 
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4.6 Generaliserbarhet 

Urvalet för LNU och SWEOLD är nationellt representativt därför är de också generaliserbara till den 

Svenska befolkningen (Äldrecentrum, 2017). I denna undersökning deltar de 466 personer som svarat 

både år 2004 (n=1352) och 2014 (n=1539), vilket endast är drygt 30% av det totala antalet 

undersökningsdeltagare och skulle kunna påverka generaliserbarheten negativt. Likväl speglar antalet 

undersökningsdeltagare (n=466) väl den svenska befolkningen i samma åldersgrupp, sett till 

urvalskriteriet 1/1000 medborgare, då antalet deltagare i den här undersökningen endast ligger cirka 

11% under det förväntade antalet (Statistiska Centralbyrån, 2019) och är tillräckligt många för att 

resultaten ska vara generaliserbara med relativt låg felmarginal. Dock kan bortfallet, som ökar med 

undersökningsdeltagarnas stigande ålder, inverka negativt på materialets representativitet. 

Intervjuerna gjordes av professionella och särskilt för uppgiften tränade intervjuare, vilket ur 

generaliserbarhetshänseende varit positivt. De allra flesta intervjuer har gjorts direkt med informanten 

men 2004 gjordes 4,5% indirekta intervjuer och 2014 gjordes 15,7% indirekta intervjuer, därtill 3,2% , 

mixade intervjuer. Med stor sannolikhet har svaren på något sätt påverkats av intervjumetoden och i 

och med det också inverkat negativt på undersökningens validitet och generaliserbarhet. Sammantaget 

har ändå undersökningen med sin design, sitt representativa urval och låga bortfall en god validitet och 

reliabilitet och därmed också en god generaliserbarhet. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Då data som används i denna studie representeras av faktiska människors privata förhållanden på olika 

områden, är det av största vika att etiska principer uppfylls. Principer rörande information, samtycke 

och konfidentialitet är iakttagna under respektive datainsamlingstillfälle för SWEOLD. När 

urvalspersonen informerats i enlighet med 16 § Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor och går med på att intervjuas innebär detta att de samtycker i enlighet men 17 § 

till att delta i SWEOLD. Datainsamlingen har finansierats av Vetenskapsrådet och godkänts av 

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm vid såväl 2004 som 2014 års datainsamling (SWEOLD, 

2004; SWEOLD, 2014).  

Studentuppsatser nedanför doktorsnivå, som denna, faller utan regionala etikprövningsnämndens 

definition av forskning och prövas därför inte av densamma, vilket annars är brukligt. Istället görs, 

utifrån studentens noggrant beskrivna forskningsidé och undersökningsdesign, etiska överväganden av 

såväl lärosätets huvudansvarige för genomförandet av studien (handledaren) som förvaltare av 

datamaterialet (SWEOLD Research Data Center). Här är iakttagande av principer som nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet av största vikt. Datamaterialet är avidentifierat vilket garanterar full 

anonymitet. Studenten ingår också ett avtal om att förvara materialet så att ingen annan får tillgång till 

det, inte använda det på annat sätt än vad som angivits och förstöra materialet när studien är färdig. 
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Handledaren och SWEOLD Research Data Center har gjort bedömningen att denna studie följer de 

forskningsetiska principer som krävs. 

Den färdiga studien kommer att presenteras som en c-uppsats inom ramen för 

socionomprogrammet (210hp) på Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Uppsatsen kommer att publiceras i 

det digitala vetenskapliga arkivet DiVA dit 47 svenska lärosäten är knutna. 

 

5 Resultat 

Nedan redovisas resultat från dataanalyserna. Först presenteras resultatet deskriptivt, därefter beskrivs 

de enskilda variablernas samband med ensamhet både 2004 och 2014. Slutligen presenteras i logistisk 

regression de samlade variablernas respektive sannolikhet för samband med ensamhet, här kontrolleras 

också för bakomliggande variabler.  

När man presenterar resultat från korrelationer anger signifikansen, p-värdet, endast sannolikheten 

att den angivna korrelationen skulle kunna uppstå av en slump. Det innebär att ett resultat kan påvisa 

en hög statistisk signifikans trots att korrelationen är svag. Tolkningen av korrelationskoefficientens 

styrka skiljer sig väsentligt mellan olika forskningsområden och man bör därför vara mycket försiktig 

då man namnger styrkan i korrelationer (Akoglu, 2018). I förestående resultatredovisning kommer 

tolkningen av Phi [φ] ske enligt de riktlinjer som Akoglu (2018) föreslår där korrelationen φ >0.25 är 

mycket stark, φ >0.15 är stark, φ >0.10 är måttlig och φ >0.05 är svag. 

 

5.1 Deskriptiv analys 

Tabell 2. Undersökningsgruppens grunddrag gällande undersökta variabler år 2004 och 2014. 

 
Anmärkning: Med anledning av bortfall varierar n mellan variabler, årtal och kön. 
 

Tabell 2 visar undersökningsgruppens grunddrag år 2004 och 2014 gällande de faktorer som 

undersöks i studien. Kvinnor utgjorde 63.3% (n = 295) av det totala antalet deltagare (n = 466), Vid 

första datainsamlingstillfället hade deltagarna en medelålder på 74,6 år (SD = 4,53, åldersspann 69-

Hela gruppen (N = 466) Kvinnor (n = 295) Män (n = 171)

2004 2014 2004 2014 2004 2014
Ensam [n] (%) 27 (5.8) 67 (15) 21 (7.1) 50 (17.7) 6 (3.5) 17 (10.3)

Kvinnor [%] 63.3

Ålder M (SD) 74.6 (4.53) 84.6 (4.53)
Intervall 69-95 79-105

Social aktivitet M (SD) 4.55 (1.95) 3.76 (1.89) 4.56 (2.00) 3.69 (1.92) 4.47 (1.87) 3.89 (1.83)
Intervall 0-8

Saknar socialt stöd [n] (%) 36 (8.1) 37 (9.7) 21 (7.4) 23 (9.6) 14 (8.7) 14 (9.8)

Saknar ekonomisk buffert [n] (%) 35 (7.6) 38 (8.2) 26 (9) 27 (9.5) 9 (5.3) 11 (6.5)

Rörelsehinder [n] (%) 118 (25.4) 200 (44.2) 88 (30) 129 (45.1) 30 (17.5) 71 (42.5)



31 
 

95). Social aktivitet minskade mellan 2004 och 2014 (t(454) = 0.456, p < .001). Socialt stöd och 

ekonomisk buffert var nästan oförändrat. Dock påvisas en ökning av rörelsehinder mellan 2004 och 

2014 där den binominala korrelationskoefficienten Phi [φ] visar ett signifikant mycket starkt samband 

gällande skillnad mellan grupperna (φ = 0.405, p < .001). Tabellen visar också att betydligt fler 

kvinnor än män saknar ekonomisk buffert och att omkring tre gånger så många kvinnor har någon 

form av rörelsehinder. 

 

5.2 Ensamhet 

Tabell 2 visar även att en betydande ökning av ensamhet har skett mellan år 2004 och 2014 (McNemar 

χ2
, p < .001). År 2004 rapporterade 5.8% (n = 27) att de besvärades av ensamhet, år 2014 angav 15% 

(n = 67) detsamma. Dock vet vi sedan tidigare att äldre människor går in i och ut ur ensamhet över tid 

(Dahlberg et al., 2015). Mellan 2004 och 2014 har 12.8% (n = 57) gått in i ensamhet medan 3.1% (n = 

14) personer inte längre besväras av ensamhet 2014. För majoriteten av deltagarna 84.1% (n = 375) 

har den upplevda ensamheten inte förändrats.  

 

5.3 Bivariat analys 

 
Anmärkning: Med anledning av bortfall beträffande vissa variabler varierar n mellan analyserna. 
*p < .05; ***p < .001. 
 

Tabell 3 visar bivariata analyser för 2004 och 2014 gällande de faktorer som studien fokuserar på. 

Ensamhet var 2014 signifikant men relativt svagt associerat till kön (φ = 0.100, p < .05) då ensamhet 

var vanligare bland kvinnor i jämförelse med män, en skillnad som inte var lika påtaglig tio år tidigare. 

Socialt stöd var både 2004 och 2014 mycket starkt negativt associerat till ensamhet. De som saknade 

socialt stöd uppgav i högre grad att de besvärades av ensamhet (2004: φ = -0.336, p < .001; 2014: φ = -

Tabell 3. Bivariat analys som visar eventuella samband mellan undersökta variabler och ensamhet 2004 respektive 2014

Sällan
 ensam [n]

Ofta
 ensam [n] Phi [φ ]

Sällan
 ensam [n]

Ofta
 ensam [n] Phi [φ ]

Kön 0.074 0.100*

Kvinnor 273 21 232 50

Män 164 6 148 17

Saknar socialt stöd -0.336*** -0.254***

Har stöd 393 13 310 33

Saknar stöd 24 11 23 14

Ekonomisk buffert 0.107* 0.078

Har buffert 404 21 343 57

Saknar buffert 30 5 28 9

Rörlighet 0.215*** 0.218***

Har hinder 102 15 143 43

Saknar hinder 334 12 230 22

2004 2014



32 
 

0.254, p < .001) i jämförelse med de som uppgav att de hade socialt stöd. I gruppen som inte uppgav 

att de upplevde ensamhet var det relativt sett mycket få som inte hade något stöd men i gruppen som 

upplevde ensamhet var det en stor andel av dessa som inte hade något socialt stöd.  

Att ha en ekonomisk buffert visade ett måttligt samband med upplevd ensamhet 2004 (φ = 0.107, p 

< .05) då det var nästan 25% av de som upplevde ensamhet som saknade ekonomisk buffert. Denna 

skillnad mellan grupperna var dock inte lika tydlig 2014 och innebar därför inget samband med 

ensamhet. Begränsningar i rörelseförmåga visade ett starkt signifikant samband med upplevelser av 

ensamhet både 2004 och 2014 (2004: φ = 0.215, p < .001; 2014 φ = 0.218, p < .001). Data visar också 

att begränsningar i rörelseförmågan har ökat mycket under denna tioårsperiod. Dessutom visar det sig 

att en stor andel av de som har begränsad rörelseförmåga upplever ensamhet.  

Social aktivitet, som inte är med i tabellen eftersom det är en variabel på skalnivå, kunde associeras 

till ensamhet både 2004 (sällan ensam M (SD); 4.60 (1.92); ofta ensam M (SD) 3.58 (1.96)) och 2014 

(sällan ensam M (SD); 4.01 (1.83); ofta ensam M (SD) 2.82 (1.78)). De som var mer socialt aktiva 

uppgav i lägre grad att de besvärades av ensamhet i jämförelse med de som var mindre socialt aktiva. 

Detta samband var starkare vid det senare mättillfället (2004: t(461) = 2.64, p < .01; 2014: t(436) = 

4.89, p < .001).  

 

5.4  Logistisk regression 

 

Tabell 4. Undersökta variabler och dess inverkan på ensamhet 2004 och 2014 

 

 

Tabell 4 visar hur de variabler som utgör fokus för studien associeras till ensamhet 2004 respektive 

2014. År 2004 kan såväl nedsatt rörelseförmåga (OR = 2.43) som avsaknad av socialt stöd (OR = 

11.52) och ekonomisk buffert (OR = 3.82) associeras med ensamhet. Sannolikheten att personer med 

nedsatt rörelseförmåga 2004 uppgav att de kände sig ensamma var mer än fördubblad (OR = 2.20) och 

2014 nästan tre gånger större (OR = 2.53) när vi kontrollerat för kön, ålder och ensamboende, i 

jämförelse med de som inte hade begränsad rörlighet. Sannolikheten för upplevelse av ensamhet bland 

de som saknade socialt stöd var nästan 13 gånger större (OR = 12.74) 2004, spridningen i hur stor 

Modell 1 Modell 2
a

Modell 1
OR p 95% KI OR p 95% KI OR p 95% KI OR p 95% KI

Social aktivitet 0.87 0.215 0.70-1.09 0.86 0.178 0.69-1.07 0.77 0.003 0.65-0.91 0.77 0.003 0.64-0.92
Saknar socialt stöd 11.52 0.000 4.35-30.54 12.74 0.000 4.46-36.37 2.61 0.020 1.16-5.83 2.39 0.047 1.04-5.52
Saknar ekonomisk buffert 3.82 0.026 1.17-12.45 2.63 0.125 0.76-9.03 1.39 0.473 0.56-3.45 1.25 0.637 0.50-3.16
Nedsatt rörelseförmåga 2.43 0.047 1.01-5.83 2.20 0.092 0.88-5.52 2.77 0.001 1.50-5.12 2.53 0.004 1.34-4.80

Kön 1.34 0.605 0.44-4.11 1.57 0.200 0.79-3.15
Ålder 1.04 0.423 0.95-1.137 1.03 0.389 0.97-1.09
Bor själv 7.70 0.001 2.40-24.72 2.80 0.007 1.33-5.93
Konstant 0.04 0.000 0.00 0.027 0.21 0.000 0.01 0.050
Nagelkerke R

2

a 
Kontrollerad för kön, ålder och civilstånd

0.231 0.335 0.166 0.225

2004 2014

Modell 2
a
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betydelse socialt stöd har är visserligen stor men resultatet visar alltjämt på en betydande association 

mellan socialt stöd och ensamhet. 2014 var samma samband mer än två gånger större (OR = 2.39) i 

jämförelse med de som hade någon form av socialt stöd.  Även ett signifikant samband mellan den 

2014 års lägre sociala aktivitet och ensamhet visade sig (p < .01) vilket betyder att graden av social 

aktivitet år 2014 kan associeras till upplevelser av ensamhet samma år. 

Bland de som saknade ekonomisk buffert var sannolikheten 2004 nästan fyra gånger högre (OR = 

3.82) att skulle uppge att de kände sig ensamma i jämförelse med de som hade ekonomisk buffert. 

Dock kvarstod 2004 endast avsaknad av socialt stöd (OR = 12.74) som signifikant faktor då man 

kontrollerat för kön, ålder och ensamboende samma år. Den starkaste förklaringsfaktorn i relation till 

ensamhet visade sig 2004 vara om man bor själv eller inte, med nästan 8 gånger högre sannolikhet att 

en person som bor ensam anger att den besväras av ensamhet i jämförelse med en person som är 

sammanboende. Associationen till ensamhet förstärktes något 2014 bland de som hade begränsningar i 

rörelseförmågan (OR = 2.77) och försvagades bland de som saknade socialt stöd (OR = 2.61). 

Dessutom var år 2014 social aktivitet starkare associerat med känslor av ensamhet då varje skalstegs 

ökning gällande social aktivitet var associerat med en lägre sannolikhet för ensamhet (OR = 0.77). 

Efter att ha kontrollerat för kön, ålder och ensamboende behåller nämnda tre variabler sin association 

till ensamhet. Att bo själv var även 2014 det som hade starkast samband med upplevd ensamhet (OR = 

2.80).  

 
Tabell 5. Reduktion i undersökta variabler och dess inverkan på ensamhet 2004 och 2014 

 

 

Tabell 5 beskriver hur minskning i undersökta variabler under tioårsintervallet påverkar sannolikheten 

att en person uppger att den besväras av ensamhet. Minskning i den sociala aktiviteten över en 

tioårsperiod visar inget samband med känslor av ensamhet, istället förklaras upplevelse av ensamhet 

Modell 1 Modell 2
a

OR p 95% KI OR p 95% KI

Social aktivitet minskning 1.66 0.138 0.85-3.23 1.77 0.114 0.87-3.58
Socialt stöd minskning 2.17 0.123 0.81-5.81 2.23 0.136 0.78-6.41
Ekonomisk buffert borta 2.13 0.306 0.50-9.12 1.94 0.383 0.44-8.67
Rörelseförmåga försämrad 2.58 0.005 1.34-4.98 2.80 0.004 1.39-5.65

Kön 1.64 0.235 0.73-3.68
Ålder 1.05 0.260 0.97-1.13
Bor själv 3.37 0.009 1.36-8.34
Ensamhet 2004 4.85 0.009 1.49-15.76
Konstant 0.07 0.000 0.00 0.015

Nagelkerke R
2

a 
Kontrollerad för kön, ålder, civilstånd och ensamhet 2004

0.083 0.205

2014
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till större del av kontrollvariablerna ensamboende (OR = 3.37) samt upplevd ensamhet tio år tidigare 

(OR = 4.85). Det kan finnas fler förklaringar till detta. I 2014-års frågeformular finns två frågor med 

som inte ingår i 2004-års formulär; om man umgås med vänner eller släktingar utanför hemmet. För 

jämförbarhetens skull har inte dessa frågor ingått i analysen men fångar antagligen upp ett antal av de 

som anger att de i mindre grad än tidigare har bjudit hem eller besökt släkt/vänner. Det kan alltså 

innebära att vissa som inte anger att de har den sociala aktiviteten som undersökningens frågor mäter, 

kanske istället har någon annan slags social aktivitet vars frågor inte finns med i analysen. Det är 

många som minskar sin sociala aktivitet men av dessa är det en mindre andel som känner en ökad 

ensamhet. Sammantaget innebär detta att social aktivitet alltså har ett tydligt samband med ensamhet 

år 2014 men minskningen av social aktivitet mellan 2004 och 2014 visar inget samband med känslor 

av ensamhet. Endast begränsningar i rörelseförmågan visar signifikant samband med ensamhet. 

Sannolikheten att en person vars rörelseförmåga har försämrats under denna tioårsperiod ska uppge att 

den upplever ensamhet är nästan tre gånger större (OR = 2.80) i jämförelse med en som inte upplevt 

denna förändring då vi kontrollerat för kön, ålder, ensamboende och ensamhet 2004.  

 

6 Analys 

Ett viktigt fokus då man använder kapabilitet som teoretisk begreppsram i att analysera 

forskningsresultat är att underbygga en förståelse som bidrar till att den äldres välbefinnande, funktion 

och delaktighet kan behållas så länge och i så hög grad som möjligt. Att främja förmågor som den 

enskilde sedan har möjlighet att realisera och därigenom bidra till att den enskilde kan leva sitt liv på 

det sätt som denne värdesätter innebär sammantaget ett fokus på det som utgör kärnan det vi definierar 

som levnadsnivå och livskvalitet. 

 

6.1 Social aktivitet 

Social aktivitet visade tydligt samband med känslor av ensamhet, ett samband som stärktes över en 

tioårsperiod, även då man kontrollerat för kön, ålder och ensamboende, vilket förmodligen är en effekt 

av den minskning av social aktivitet som kan utläsas över samma tidsperiod. Social aktivitet minskar 

således samtidigt som dess styrka som förklaringsfaktor till ensamhet ökar. Det kan tolkas som att det 

finns och kvarstår ett behov av och en önskan om att göra saker tillsammans med andra. Det är också 

en av de tio förmågor som man inom kapabilitetsteorin särskilt lyfter fram som essentiella för ett 

människovärdigt liv. Om dessa resultat beror på en minskning av de inre förmågorna (exempelvis 

fysisk och psykisk förmåga) måste vi se detta som en signal på att man behöver möta upp med 

förmågor från den politiska/sociala/ekonomiska omgivningen - samhället. Ett exempel på detta är 

möjlighet att transportera sig. Besvärande känslor av ensamhet är något som individen inte mår bra av 

och instinktivt vill råda bot på (Goossens et al., 2015) men hindras till på det sätt som Nussbaum 

(2011) formulerar som frihetsberövande, en social orättvisa. Ser man däremot på hur minskningen i 
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social aktivitet över en tioårsperiod relaterar till upplevd ensamhet syns inget samband med känslor av 

ensamhet, istället förklaras upplevelse av ensamhet till större del av kontrollvariablerna ensamboende 

samt om man upplevde ensamhet tio år tidigare. Det är många som minskar sin sociala aktivitet men få 

känner en ökad ensamhet. Ett skäl till detta kan vara, med tanke på den långa tidsperiod som förflutit 

mellan datainsamlingstillfällena, att personen utvecklat adaptiva preferenser för att hantera den egna 

frustrationen över situationen (Nussbaum, 2011). Det kan också vara ett tecken på det som i tidigare 

forskning visat sig, att stresspåslaget som långvarig ensamhet innebär för individen leder till en 

tillbakadragenhet (Cappio et al., 2000) och därför upplevs minskad social aktivitet som hanterlig och 

naturlig. En anpassning som i så fall bottnar i en faktisk brist beträffande förmågor som samhället 

borde mött upp med för att främja den enskildes möjligheter att leva ett människovärdigt liv. Sett ur ett 

disengagemangsteoretiskt perspektiv är en minskning av den sociala aktiviteten en helt naturlig och 

för individen önskvärd utveckling.  

 

6.2 Socialt stöd 

Brist på socialt stöd visade ett tydligt samband med upplevd ensamhet både 2004 och 2014. Den 

logistiska regressionen visar dock inget samband med en minskning av socialt stöd över denna 

tioårsperiod och upplevd ensamhet då övriga variabler vägs in vilket förmodligen beror på att det var 

så få personer för vilka stödet minskat (n=27), nästan lika få som antalet med ökat stöd (n=20), för de 

allra flesta (n=328) var det ingen förändring gällande socialt stöd. Detta kan tolkas som att nära 

relationer är relativt intakta över tid men hos de som saknar socialt stöd är upplevelse av ensamhet 

betydligt vanligare. De starka sambanden med ensamhet visar att dessa relationer är viktiga för 

människans hälsa och välbefinnande, resultat som är helt samstämmiga med tidigare forskning vilken 

beskriver fysiologiska stressreaktioner och i förlängningen psykologiska konsekvenser då människans 

sociala band hotas eller bryts (Gossens et el., 2015). Resultaten visar också att det i de flesta fall finns 

både inre och kontextuella förmågor att tillgå för att ha möjlighet att bibehålla nära relationer. I de fall 

där socialt stöd saknas finns det dock ett stort värde i att utröna vilken eller vilka förmågor som 

behöver stärkas för att öppna upp för möjligheter att skapa nära relationer med andra. Avsaknad av 

socialt stöd visar år 2014 starkare samband med upplevd ensamhet än social aktivitet, även oddsen för 

att uppleva ensamhet är högre för minskningen i socialt stöd i jämförelse med minskningen i social 

aktivitet. Detta skulle kunna relateras till den tidigare nämnda konceptuella åtskillnaden i begreppet 

ensamhet där avsaknad av socialt stöd då starkare skulle relateras till en emotionell ensamhet med 

större betydelse för hälsa och välbefinnande och social aktivitet skulle relateras till det man kallar 

social ensamhet.  

Ur ett disengagemangsteoretiskt perspektiv skulle man kunna fånga upp resultaten från 2014 års 

logistiska regression som visar ett något svagare samband mellan socialt stöd och ensamhet än 2004 

och hävda att detta tyder på ett önskat tillbakadragande från det sociala nätverket. Dock skulle man 

antagligen ur ett aktivitetsteoretiskt och ett kontinuitetsteoretiskt perspektiv, liksom ur ett 
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kapabilitetsperspektiv, tydliggöra att sambanden mellan socialt stöd och ensamhet är starka både 2004 

och tio år senare. Dessutom lägger det i enlighet med kontinuitetsteorin en tyngdpunkt vid en önskvärd 

kontinuitet i denna typ av sociala relationer.  

 

6.3 Ekonomi 

De allra flesta utav undersökningsdeltagarna har en ekonomisk buffert, över 90 procent. Situationen 

ser i princip likadan ut 2014 som 2004. I den logistiska regressionen kan vi se att avsaknaden av 

ekonomisk buffert kunde associeras till ensamhet 2004. Det sambandet försvann dock när vi 

kontrollerade för kön, ålder och ensamboende och kunde heller inte påvisas 2014. Av de som 2004 

saknade ekonomisk buffert var det ungefär en fjärdedel som upplevde ensamhet. Tio år senare har 

antalet som saknar ekonomisk buffert och upplevde ensamhet ökat med några få men det har samtidigt 

blivit betydligt fler av de som har ekonomisk buffert som upplever ensamhet 2014. 

Att ha pengar på banken ger endast begränsad information om den privatekonomiska situationen, 

vilket statistik från SCB (2019) vittnar om. Att man inte förbrukar sina banktillgångar visar i ett 

kapabilitetsperspektiv vilka val och prioriteringar en person har möjlighet att göra. Här finns 

kombinerade förmågor som realiseras till en specifik funktion men mot bakgrund av SCBs statistik 

kan man ana att det med stigande ålder alltmer sker på bekostnad av någonting annat. 

Vardagsekonomin är en betydande faktor i att forma förutsättningarna för att leva det Nussbaum 

(2011) beskriver som ett människovärdigt liv och starka begränsningar däri kan ge konsekvenser för 

såväl den fysiska hälsan som möjligheterna till samhörighet och kontroll över den egna livsmiljön 

(Olsson, 2008). 

 

6.4 Rörelseförmåga 

Begräsningar i rörelseförmågan nästan fördubblas under den undersökta tioårsperiod, 2014 uppger 

44% av de tillfrågade någon slags begränsning i att gå någorlunda raskt eller gå i trappor. 

Rörelseförmåga var också starkt associerat med ensamhet både 2004 och 2014. Minskningen i 

rörelseförmågan över tid kunde också associeras med ensamhet 2014.  

Rörelseförmågan formar på ett betydande sätt individens förutsättningar för hur det är möjligt att 

leva sitt liv. Här kan vi se hur förändringar beträffande den enskildes inre förmågor behöver mötas upp 

och kompletteras med förmågor som omgivningen och samhället kan erbjuda. Detta för att skapa 

kombinerade förmågor som individen sedan kan välja att realisera som möjligheter och med det främja 

förutsättningarna att leva livet på det sätt som denne värdesätter, ett människovärdigt liv. Det kan 

handla om åtgärder på makronivå (politiska beslut), mesonivå (kommunala insatser) eller mikronivå 

(träning). Sambandet mellan rörelsehinder och ensamhet kan även tyda på att en önskan om att dra sig 

tillbaka, som disengagemangsteorin hävdar, inte finns. Istället handlar det om att begränsad rörlighet 

hindrar individen från att behålla den aktivitetsgrad som denne skulle önska och i och med det 

förändras tillvaron på ett oönskat sätt, vilket ligger i linje med såväl aktivitets- som kontinuitetsteorin.  
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7 Slutsatser 

Studien visar bland annat hur äldres sociala aktivitet, sociala stöd, ekonomi och rörelseförmåga 

förändras över tid. De största förändringarna sett över tioårsperioden framträder gällande social 

aktivitet som minskade och rörelseförmåga som försämrades. Endast mycket små förändringar syntes 

beträffande socialt stöd och ekonomi med någon minskning beträffande socialt stöd och ett fåtal vars 

ekonomi försämrades under tioårsperioden. Som svar på frågan hur upplevelsen av ensamhet 

förändrades över tid visar undersökningen en betydande ökning av upplevd ensamhet mellan år 2004 

och 2014.  

Huruvida förändringar i form av minskning i undersökta faktorer eventuellt ökar upplevelse av 

ensamhet klargörs då undersökningen visar att endast minskad rörelseförmåga kan associeras till 

känslor av ensamhet. Sannolikheten att en person vars rörelseförmåga har försämrats under denna 

tioårsperiod ska uppge att den upplever ensamhet är ungefär två och en halv gånger större (OR=2.58) i 

jämförelse med en som inte upplevt denna förändring och ökar något till nästan tre gånger större (OR 

= 2.80) efter att ha kontrollerat för kön, ålder, ensamboende och ensamhet 2004.  

Dock kan vi ur ett tvärsnittsperspektiv se att socialt stöd och rörelseförmåga har tydliga samband 

med upplevd ensamhet både 2004 och 2014. Att ha någon som står en nära och att kunna röra sig utan 

hinder betyder alltså mycket för den hälsa och det välmående som enligt forskning kan relateras till 

upplevelser av ensamhet. Även social aktivitet visar samband med ensamhet såväl 2004 som 2014. År 

2004 är sambandet ganska svagt men stärktes till år 2014. Resultatet tyder på att social aktivitet är 

viktigt för att vi ska må bra. Avsaknad av ekonomisk buffert kan associeras med upplevd ensamhet 

2004 men 2014 är det många som faktiskt har ekonomisk buffert som upplever ensamhet, därför kan 

inte något samband urskönjas detta år. Två variabler som inte inkluderades i undersökningen men som 

ingick som kontrollvariabler i den logistiska regressionen, om man bor själv samt om man var ensam 

redan 2004 visade sig bidra med den största andelen förklaring till orsak att uppleva ensamhet 2014.  

Ur ett kapabilitetsperspektiv visar resultaten att det är viktigt att skapa förutsättningar för den äldre 

samhällsmedborgaren att överbrygga begränsningar i den egna rörligheten, samt att kunna bibehålla 

den sociala aktiviteten för att hålla de negativa konsekvenserna av upplevd ensamhet på avstånd. Det 

visar också att socialt stöd är mycket viktigt för människan och relativt konstant för de flesta.  
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8 Diskussion 

Det finns ett kunskapsintresse i att veta samband mellan faktorer som i hög grad påverkar vårt 

välbefinnande och vår hälsa, som ensamhet, och aspekter som formar vårt sociala liv för att värna om 

varje människas rätt till ett värdigt och värdefullt liv. Kunskap härom ger oss en grund till att 

vidareutveckla det sociala arbetets arenor för att nå fram och kunna arbeta såväl preventivt som direkt. 

Ensamhet är inte bara en subjektiv upplevelse av otillräckliga sociala kontakter, det är betydligt 

mer genomgripande än så. Upplevelser av ensamhet utsätter människan för stresspåslag och långvarig 

ensamhet kan få betydande både fysiologiska och psykologiska konsekvenser och till och med leda till 

en för tidig död.  Vi vet att ensamhet ökar med stigande ålder och vi vet en del om vad som orsakar 

denna ensamhet men fortfarande finns många kunskapsluckor att fylla. Vi lever också i ett samhälle 

där vi värnar om alla människors lika värde och arbetar för att motverka diskriminering. Det sociala 

arbetets praktik har i detta sammanhang en väsentlig roll.  

 

8.1 Huvudsakliga fynd 

Ser man till resultaten av denna undersökning visar det sig i enighet med statistik från SCB (2016) och 

tidigare forskning att upplevelser av ensamhet ökar med stigande ålder (Heikkinen & Kauppinen, 

2011). Det framträder också att social aktivitet minskar över tid parallellt med att begränsningar i 

rörelseförmågan ökar och man kan fundera på om detta är två sidor av samma mynt. När människan 

åldras påverkas möjligheterna att leva livet på ett sätt som man värdesätter av exempelvis hälsa, familj, 

vänner, politiska beslut eller åldersdiskriminering. Förutsättningarna för att kunna delta i sammanhang 

som man gjort tidigare ändras, därför behöver vi se över hur arbetet kan utformas för att utveckla och 

erbjuda ökade förutsättningar till ett fortsatt deltagande i sociala aktiviteter. Eftersom vi har just 

funktionshinder, där rörelsehinder ingår, som en av de svenska diskrimineringsgrunderna torde vi 

inom politiken och det sociala arbetets praktik ha en viss erfarenhet av ett sådant arbete. Detta med 

tanke på att vi i Sverige sedan länge har diskrimineringslagen (SFS 2008:567) med syfte att motverka 

att människor missgynnas eller kränks till följd av någon slags funktionshinder.  

Resultaten visar att social aktivitet är viktig för välbefinnandet i enlighet med tidigare studier som 

pekat på den sociala aktivitetens positiva betydelse för hälsa och välmående, särskilt för äldre 

människor (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011). Redan vid det första undersökningstillfället 2004 

kunde social aktivitet sättas i samband med ensamhet. Det är således viktigt att man inom det sociala 

arbetets praktik, såväl som inom hälso- och sjukvården och andra arenor där man möter den 

undersökta gruppen, fångar upp signaler som kan tyda på att personen upplever alltför lite social 

aktivitet och har en outtalad önskan om att det skulle vara annorlunda.  Det är också viktigt att man i 

ett större perspektiv skapar möjligheter för människor att trots hinder kunna leva sitt liv på ett sätt som 

de själva värdesätter och mår bra av. Enligt undersökningens resultat torde detta vara av alldeles 

särskilt stor vikt då vi möter en person som bor själv eftersom det var en av de faktorer som visade 
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starkast association till upplevd ensamhet. Dessa resultat är även samstämmiga med tidigare forskning 

som visat att civilstatus och förlust av en partner är mycket viktiga prediktorer för ensamhet (Dahlberg 

et al., 2015; Dahlberg & McKee, 2014; Dykstra et al., 2005) och man kan anta att dessa personer ingår 

i gruppen som i denna undersökning anges som att de bor själva. Med sådan kunskap i bagaget kan vi 

med utökad kompetens möta människor i det sociala arbetet, anpassa insatser och verka för 

samhälleliga förändringar som främjar möjligheter till social aktivitet. 

Socialt stöd minskade för ett fåtal av de som deltog i undersökningen, de allra flesta behöll det stöd 

de haft och några fick ett stöd som de saknat 2004. Resultaten tyder på att socialt stöd i form av någon 

att vända sig till då man behöver stöd i något man finner bekymmersamt är mycket viktigt för 

människan, det är något man bevarar och värnar om. I det sociala arbetet är sådan kunskap viktig i det 

att det ökar förståelsen för hur betydelsefullt det är att bidra med insatser så att det sociala stödet kan 

bibehållas. Individuella insatser skulle kunna anpassas då vi möter någon som märkbart saknar socialt 

stöd och på så sätt bidra till att främja individens förmågor och därigenom möjligheter att behålla det 

som upplevs viktigt i livet. 

Den ekonomiska situationen beträffande ekonomisk buffert såg i princip likadan ut vid första som 

andra datainsamlingstillfället, de flesta har en buffert. Att låta kapital ligga orört är där möjligheten 

finns ett individuellt val, där de flesta i undersökningsgruppen gjort samma val. De som inte längre 

hade någon buffert 2014 kan ha haft ett stort behov av att använda pengarna av olika skäl, till stora 

enskilda utgifter eller för att klara av det dagliga livet. Statistik från SCB (2019) visar dock andra 

siffror än konstant ekonomi. År 2016 skilde det 22% i årsinkomst mellan en man i åldern 70-74 och 

en man i åldern 80-84 år, för kvinnor var denna skillnad drygt 13%. Kvinnor som var 80-84 år 

hade en medelinkomst på drygt 168tkr. Sannolikt formar dessa förändringar och skillnader i 

inkomst personens livsvillkor, begränsar förmågor som man ur ett kapabilitetsperspektiv menar 

är essentiella för att ha möjligheten att leva sitt liv på ett sätt som man själv värdesätter. 

Denna studie beaktar inte särskilt ett könsperspektiv utan har framförallt velat jämföra hur tillvaron 

förändras över en tioårsperiod i den senare delen av livscykeln samt hur sociala, socioekonomiska och 

fysiologiska faktorer kan relateras till upplevelser av ensamhet, upplevelser som i förlängningen kan 

innebära betydande konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Dock framträder i studien några 

intressanta skillnader mellan könen som bör reflekteras kring. Fler kvinnor än män upplever ensamhet, 

har en sämre ekonomisk situation och betydligt fler har en begränsad rörlighet. Kvinnor har också en 

större skillnad i minskningen av den sociala aktiviteten vilket kanske kan hänga samman med nyss 

nämnda förutsättningar. Många ytterligare förklaringar till varför kvinnor upplever mer ensamhet än 

män finns. En är att fler kvinnor än män har förlorat sin partner, något som i andra studier visat sig ha 

stor betydelse för upplevd ensamhet (Dahlberg & McKee, 2014). En annan kan vara att kvinnor är mer 

socialt orienterade än män (Ingalhalikar et al., 2014), vilket kanske får till följd att stresspåslaget för 

kvinnor är större än för män då de upplever ensamhet. Den största skillnaden mellan män och kvinnor 
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i undersökta parametrar kan dock utläsas 2004 då betydligt fler kvinnor än män hade begränsad 

rörlighet, en skillnad som är något mindre tio år senare. 

 

8.2 Konsekvenser för politik och praktik 

Studien har visat att socialt stöd är viktigt för att inte uppleva ensamhet och de hälsorisker som blir 

konsekvensen av det. Den visar också att social aktivitet avtar när vi åldras och att graden av social 

aktivitet kan associeras till ensamhet. Framförallt är det begränsningar i rörelseförmågan som kan 

relateras till känslor av ensamhet och sannolikt inverkar på det dagliga livet på ett genomgripande sätt. 

I ett kapabilitetsperspektiv vilar ett ansvar på såväl politiska ställningstaganden och beslut som på det 

sociala arbetets praktik. Det innefattar exempelvis utformningen av den offentliga miljön eller av 

bostadsområden, tillgång till service, kollektivtrafik, stöd till socialt utvecklingsarbete med fokus på 

exempelvis aktiviteter och mötesplatser samt uppsökande verksamhet. Det kan exempelvis handla om 

resursfördelning men också att ställa krav på samhällsaktörer för en anpassning till även den årsrika 

medborgaren, som att inte bli klämd i tunnelbanespärren om man går för långsamt eller kunna ta det i 

sin egen takt när man går över ett övergångsställe. Socialstyrelsen (2016) som redan har inlett ett 

fördjupat samarbete kring äldre med psykisk ohälsa i samarbete med flera olika myndigheter lyfter, 

utifrån resultat i sin undersökning, fram behovet av att utveckla kommunernas äldreomsorg, 

exempelvis hemtjänsten, då det visat sig att i den grupp som uppgivit besvärande ensamhet är 

missnöjet med äldreomsorgen större. Som PRO lyfter fram kräver detta insatser och engagemang från 

flera samhällsaktörer, men det handlar också om att ökad kunskapen inom området för att strategiskt 

rikta resurser och insatser till arenor där de gör mest nytta. Det kan innebära sociala interventioner på 

lokal nivå (meso) för att möjliggöra en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, men 

även på nationell nivå (makro) som exempelvis gratis museum, kollektivtrafik, kulturevenemang 

etcetera. för personer över 80 år.  

Socialt stöd, social aktivitet och rörelseförmåga är associerade till ensamhet både 2004 och 2014 

vilket visar att det är viktiga aspekter oavsett ålder. I det sociala arbetet innebär det att insatser och 

interventioner har ett stort värde för både unga och äldre pensionärer. Det finns alltså anledning att 

vara angelägen om att fånga upp aspekter som social deltagande, nätverk, ekonomisk situation och 

eventuella fysiska begränsningar i alla möten med denna grupp av medborgare. Det finns också 

anledning att, inte bara ta det som uttalas på största allvar, utan också se bortom detta och fånga upp 

det som inte sägs när det gäller dessa aspekter. Något som Socialstyrelsen fått upp ögonen för och 

betonar vikten av att utveckla de anställdas kompetens i att upptäcka om den äldre de möter inte mår 

så bra (2016).  För att ur ett kapabilitetsperspektiv kunna vara delaktig i att skapa förmågor, behöver vi 

se till individens specifika kontext och erbjuda och utveckla lösningar utifrån detta. Hänsyn måste 

alltid tas till individens fria val att använda de förmågor som denna har, eller välja att inte göra det. 

Det blir exempelvis tydligt utifrån kunskap som denna studie för med sig, att rörelseförmågan har stor 

betydelse. En person som har nedsatt ork eller balans kanske känner sig för osäker för att själv gå ut 
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och promenera eller ta sig dit den vill. Samtidigt är det viktigt att fortsätta röra på sig för att träna och 

bibehålla rörelseförmågan (Salzman, 2010). Då är det exempelvis viktigt att regelbundet och ofta 

erbjuda träning och assistans eller annat som personen finner hjälpsamt och meningsfullt för att hjälpa 

till att öka eller bibehålla rörligheten. Det är också meningsfullt att lägga fokus på förebyggande 

verksamhet. Undersökningen visar också att det är värdefullt, framförallt ur ett individperspektiv, men 

också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att underlätta och skapa förutsättningar för att människor 

ska kunna ta sig dit de önskar, delta i samhällsgemenskapen och upprätthålla sin sociala aktivitet. 

Följderna blir ett hälsosamt åldrande men eftersom dessa aspekter är relaterade till ensamhet och 

därmed fysiska och psykiska komplikationer, kan man även vinna en friskare befolkning på dessa 

åtgärder.  

 

8.3 Studiens begränsningar 

Undersökningen tar upp hur social aktivitet, socialt stöd, ekonomi samt rörelseförmåga kan associeras 

till ensamhet.  Den tar också upp hur förändringar beträffande dessa aspekter över en tioårsperiod kan 

sättas i samband med upplevelser av ensanhet. Tio år är en relativt lång tid i en människas liv och 

tillvaron kan förändras mycket under denna tid, kanske hinner man också vänja sig vid förändringarna 

eller utveckla så kallade adaptiva preferenser. Om så är fallet kan effekter av dessa förändringar vara 

svåra att få fatt på i en enkätundersökning. 

De frågor som i studien mäter social aktivitet; besöka/bli besökt av släktingar respektive vänner 

och bekanta speglar endast en liten del av vad social aktivitet kan innebära. Dessutom ingår två 

liknande frågor: umgås med släktingar respektive vänner och bekanta utanför hemmet i 2014 års 

undersökning men inte år 2004. Dels inverkar detta antagligen negativt på undersökningens interna 

reliabilitet men det utelämnar även skillnader i social aktivitet som kan ha betydelse för att mäta 

eventuella samband med ensamhet. Inte heller tas någon hänsyn till den subjektiva upplevelsen av 

kvaliteten i den sociala aktiviteten där skillnader skulle kunna ha betydelse för samband med 

upplevelser av ensamhet. I undersökningen fanns inte möjlighet att ta hänsyn till åtskillnaden mellan 

social och emotionell ensamhet, det är möjligt att vi ser samband mellan olika typer av ensamhet och 

faktorerna social aktivitet respektve socialt stöd. Någon tydlighet beträffande detta erbjuds dock inte. 

Antalet undersökningsdeltagare inom urvalsgruppen minskade kraftigt mellan 2004 och 2014 vilket 

också påverkar den rikstäckande representativiteten. Därtill är bortfallet gällande variabeln socialt stöd 

relativt stort (n=380). Tre aspekter som framträtt i undersökningen blir sammantagna här mycket 

intressanta; 1) socialt stöd har visat sig ha en stark koppling till upplevd ensamhet, 2) ensamhet i 

tidigare forskning sig ha mycket stor betydelse för hälsa, välbefinnande och även dödlighet och 

slutligen 3) socialt stöd ter sig i undersökningen som mycket stabilt över tid.  Frågan blir då hur de 

som inte längre finns med i urvalsgruppen hade svarat gällande socialt stöd? Kan det finnas en 

förklaring till att de inte längre är med i urvalsgruppen som på ett statistiskt säkerställt sätt skulle 

kunna knytas till upplevelser av ensamhet? 
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Nämnas bör också de begränsningar som tolkningen av frågan kring ekonomisk buffert innebär där 

de mycket små förändringarna över tioårsperioden inte kan tolkas som att förändringarna i 

privatekonomin är lika små. Statistik från SCB (2019) visar att den disponibla inkomsten är lägre med 

stigande ålder, effekterna av vardagsekonomin i relation till upplevelser av ensamhet fångas inte upp i 

denna studie trots att det antagligen är en viktig aspekt när det kommer till möjligheter att leva sitt liv 

på ett sätt som man själv värdesätter. Inget fokus läggs heller på analys utifrån ett könsperspektiv 

då skillnader mellan könen endast presenteras deskriptivt eftersom detta inte var någon del i 

studiens syfte. 

Slutligen, studien undersöker endast samband mellan självskattade variabler formulerade med 

strikta svarsalternativ. Vi kan se antydningar och mönster men får egentligen inte reda på mer än det 

som frågan tar upp. Hur respondenten tänker kring dessa teman, vad den väger in respektive utelämnar 

i sitt svar kommer inte fram i denna studie. 

 

8.4 Fortsatt forskning 

Social aktivitet och socialt stöd har i undersökningen framträtt som betydande i relation till upplevd 

ensamhet, dock har inte betydelsen av den subjektiva upplevelsen kring dessa aspekter undersökts. En 

mer kvalitativ ansats beträffande detta skulle förmodligen bidra med ytterligare användbar kunskap. 

En sådan ansats skulle även erbjuda större möjligheter att fånga upp aspekter som adaptiva preferenser 

och dolda orsaksamband vilka genom kognitiva bias kan inverka negativt på undersökningens 

validitet. Exempel på detta kan vara då varaktig överaktivering av kroppens stressystem, till följd av 

långvarig ensamhet, leder till passiv stresshantering, avtrubbning och tillbakadragenhet. Sannolikt 

inverkar detta på hur man svarar i en enkätundersökning men kan vara aspekter möjliga att fånga upp i 

djupare intervjuer. Den privata ekonomins betydelse för äldre människors livsvillkor i relation till 

social exkludering och upplevd ensamhet är ytterligare ett viktigt forskningsområde. Att fördjupa 

undersökningen kring könsskillnader vore även detta ett värdefullt bidrag till framtida forskning. 

Undersökningen har visat att rörelseförmågan minskar och att det också har ett tydligt samband 

med upplevd ensamhet. Tidigare forskning visar också att det är övervägande icke-neurologiska 

orsaker till detta. Utökad forskning omkring såväl förebyggande som behandlande, rehabiliterande och 

smärtlindrande åtgärder kring fysiologiska faktorer hos äldre, som exempelvis artros, torde mot 

bakgrund av detta vara mycket värdefullt. Likaså studier kring hur man inom såväl det sociala arbetet 

som på samhällsnivå kan bidra med funktioner för att människor, trots ökade svårigheter, ska erbjudas 

möjligheter att leva det liv som de värdesätter. 
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