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Förord 

 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som bjöd in oss i sina hem och delade med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser.  

Ett stort Tack till våra älskade familjer som haft stort tålamod med oss denna intensiva tid då 

vi varit allmänt frånvarande, telefoner som ringt i tid och otid, de dagar och timmar som vi var 

borta från Er och jobbat med vår uppsats. Linda riktar detta tack till Mattias & Neo och Sadia 

till sina barn och sin man.  

Ett Tack till vår gemensamma vän Lena som tålamodigt bistådd oss hela vägen med uppmunt-

rande ord och stöd.  

Vi tackar även vår handledare Gudrun Elvhage som förmedlat lugn och goda råd. 

Sist men inte minst vill vi ge varandra ett TACK för det goda samarbetet vi haft under denna 

tid, som varvats med skratt, förtvivlan, frustration, stress och glädje. Många känslor har vi gått 

igenom under denna tid och mycket kunskap har vi förvärvat och detta kommer inte att för-

glömmas då vår vänskap från detta gedigna arbete står kvar!  

 

Stockholm Juni 2010 

 

Linda Eriksson & Sadia Theodoridou 



   



   

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap och förståelse för olika upplevelser av ensamhet 

hos äldre med olika bakgrund som bor på servicehus. För att få svar på syftet med studien 

valde vi att utgå ifrån en kvalitativ semistrukturerad intervju med tio respondenter som var 65 

år eller äldre. Detta för att få en mångsidig bild av fenomenet ensamhet som respondenterna 

upplevde och hade erfarenhet utav (Kvale 2009 s. 44-46). De intervjuade respondenterna var 

av både utländsk och svensk bakgrund. Genom att analysera vår empiri kunde vi urskilja föl-

jande teman: Familj och vänner, Hälsa, Aktivitet, Servicehus, Olika upplevelser och Ekono-

min. Vidare använde vi oss av aktivitetsteorin och coping teorier för att analysera och förstå 

vår insamlade empiri.  

Vi anser det viktigt som snart yrkesverksamma socionomer att belysa hur ensamhet hos 

äldre med olika bakgrund kan förefalla. Ensamhet kan upplevas på många olika sätt och ta sig 

olika uttryck.  

 Resultat som framkommit i vår studie, som även tidigare forskning visat, är att äldre inte 

är ensamma i objektiv mening utan de flesta har tillgång till nätverk som består av familj och 

vänner. Trivsel i boendet, självbestämmandet och språket var också viktiga delar för respon-

denterna och hanteringen av ensamhet. Aktiviteter och hälsa har en stor inverkan på upplevel-

serna av ensamhet. 

 

 

 

Nyckelord: ensamhet, äldre, invandrare, ensamhet bland äldre, coping, aktivitetsteori, hälsa, 

och aktivitet.  
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Inledning 

Eftersom vi går på ett socionomprogram med äldreinriktning föll det sig naturligt att göra en 

studie som handlar om äldre. Vi ville gärna göra en studie som inkluderade både äldre svens-

kar och äldre invandrare. Därefter valde vi ämnet ensamhet eftersom vi förstått att det finns 

olika föreställningar i samhället om ensamhet bland äldre.  

Vi har alla någon gång känt oss ensamma, och anledningen till detta kan vara att vi inte har 

tillräckligt med familj och vänner runtomkring. Ibland kan vi även känna oss ensamma trots 

att vi har mycket folk runt omkring oss. Men det finns även en positiv ensamhet, det vill säga 

självvald ensamhet.  

Det finns en vanlig föreställning i Sverige att äldre är ensamma.  Ålderdom förknippas ofta 

med ensamhet och övergivenhet. Men aktuell forskning stödjer inte denna uppfattning utan 

visar istället att äldre inte är lika ensamma som unga människor (Tornstam et al. 2010 s. 105). 

En annan föreställning är att äldre invandrare är mera ensamma än äldre svenskar på grund av 

språksvårigheter och dålig integration (Hanssen 2007 s. 17, 162). Vi funderar över hur en-

samheten kan se ut för äldre invandrare som åldras i ett främmande land. Oavsett vad skälet 

är, om invandringen skett frivilligt eller inte, skapar immigrationen i sig en påfrestande histo-

ria för den äldre. Med tanke på dessa föreställningar om ensamhet och olika upplevelser av 

ensamhet som finns ställer vi oss frågorna, vilken slags ensamhet upplever äldre idag? Och 

vad påverkar äldres ensamhet?  
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Bakgrund 

I Sverige år 2009 fanns det 1 703 659 äldre personer över 65 år varav 194 886 personen är av 

invandrar bakgrund (SCB 2009). Andelen med invandrarbakgrund har ökat det senaste de-

cenniet i åldersgruppen 65 år och äldre (Socialstyrelsen 2009 s. 20). Sverige har under den 

senaste fyrtioårsperioden förvandlats till ett mångkulturellt samhälle. Sverige har tidigare varit 

en kulturellt relativt homogen nation (Magnússon 2002. s. 182). Under 1950 och 1960 talet 

skedde den stora arbetskraftinvandringen, och de personerna som då invandrat till Sverige 

börjar nu uppnå pensionsåldern då serviceinsatser från samhället kan behövas (Grimtell Nils-

son & Håkansson 2007 s. 26). 

Forskningen om ensamhetsupplevelser bland äldre har varit omfattande under de senaste 

10 till 15 åren. Ensamhet och ålderdom är något som i Sverige i allmänhet förknippas med 

varandra (Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson, Sjöbeck 2000 s. 280).  

Det antas att äldre invandrare känner ensamhet på grund av dålig integration i samhället, 

språksvårighet och svaga sociala nätverk (Ronström 1996 s. 70). Torres (2009) hänvisar till 

Emamis och Ekmans svenska studie (1998) där många äldre som invandrat till Sverige känner 

sig ensamma och isolerade i sitt hem. Språk kunskaperna medför svårigheter att kommunicera 

med andra människor framförallt svenskar men också med andra invandrargrupper än sin 

egen (Torres 2009 s.116).  I Halaleh Taheri c- uppsats ”Att inte känna sig hemma” framkom i 

resultatredovisningen att äldre känner sig ensamma och isolerade bland svenskarna. Författa-

ren kunde även se att de äldre invandrarna skapade ett socialt nätverk, som bestod mest av 

sina egna landsmän (Taheri, Halaleh 2005 s. 28,29). 

Det finns olika slags ensamheter, i Larsson & Rungren (2003) beskrivs den objektiva och 

subjektiva ensamheten. Med objektiv ensamhet menas ett begränsat eller obefintligt umgänge 

och/eller socialt nätverk.  Den subjektiva ensamheten är däremot individens upplevelse av sin 

ensamhet. När någon säger att de är ensamma, trots att det finns människor runtomkring, är 

detta ett uttryck för den subjektiva ensamheten (Larsson & Rundgren 2003 s. 49). De betonar 

även att ensamheten och åldrande ofta förknippas med varandra speciellt i Sverige, men flera 

undersökningar som gjorts under de senaste decennierna kan inte bekräfta denna bild (a.a. 

49). Men när det gäller den objektiva ensamheten i Sverige är många äldre inte ensamma. 

Majoriteten av äldre som är över 65 år har god kontakt med sina barn och barnbarn. De flesta 

är också sammanboende med en partner och har kontakt med släkt och vänner. Cirka 20 % av 

de som är 65 år och äldre kan uppleva ensamhet vid några tillfällen, men däremot upplever 10 

% ofta ensamhet (Larsson & Rundgren 2003 s. 50). Enligt Lars Tornstams senaste undersök-
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ning omfattar 1 742 svenskar i åldrarna 20 till 90 år, intervjuade under våren 2008. Studien är 

en upprepning av den ensamhetsundersökning som han gjorde 1985. Likheterna mellan un-

dersökningarnas resultat är övertygande.  Återigen är det tydligt att unga upplever ensamhet i 

högre grad än äldre (Tornstam et al. 2010 s. 2). 

Larsson & Rundgren (2003) uppmärksammar även att det är svårt att avgöra när en männi-

ska skall uppfattas som ensam. Somliga upplever sig ensamma när det har gått någon dag utan 

att de har träffat en annan person, medan det för andra är först när de har varit ensamma i flera 

veckor (a.a. 49). Vidare upplyser författarna att orsakerna till ensamhet är många. Vissa äldre 

saknar nära anhöriga och har kanske aldrig skaffat sig några vänner. Medan en del äldre som 

är ensamma själva har valt det och känner sig därför inte besvärade över sin situation.  Även 

fysiska begränsningar kan leda till att den äldre är tvungen att leva ett begränsat liv, på så sätt 

förstärks känslorna av ensamhet. Ensamhet har visat sig ge ökat vårdbehov och ökat beroende 

av andra. Dessa äldre känner sig oftare tröttare och sjukare (Larsson & Rundgren 2003 s. 50). 

 

Problemformulering  

Vi har i mötet med äldre förstått att det finns olika typer av ensamhet. Den objektiva ensamhe-

ten, och den subjektiva ensamheten som gör att personen upplever och känner sig ensam 

(Larsson & Rundgren 2003 s. 49, Dehlin et al. 2000 s. 280). 

Det finns två olika föreställningar om äldre invandrare, den ena är att invandrarna inte är 

lika ensamma som svenskar eftersom de ofta har stor familj och släkt och att de inom den 

kulturen tar hand om de äldre. Den andra är att de utlandsfödda tvärtom är mera ensamma på 

grund av de språkliga svårigheterna, att de inte har någon släkt i Sverige och de är dåligt in-

tegrerade (Tornstam 2005, Ronström 1996 s.70). Dessa föreställningar stämmer inte särskilt 

väl med verkligheten (Ronström 1996 s. 70). Vi anser att detta är en intressant utgångspunkt 

för vår studie och vi vill därför belysa detta ytterligare. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få ökad kunskap och förståelse för olika upplevelser av ensamhet hos äldre med 

svensk respektive utländsk bakgrund som bor på servicehus. 

Vad är det som gör att den äldre upplever ensamhet? 

Finns det olika upplevelser av ensamhet som den äldre upplever? 
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Metoder och material  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med intervjuer som anses vara lämpligt 

verktyg för att försöka förstå den intervjuades upplevelser och personliga förståelse av tillva-

ron (Kvale 2009 s. 42). Vi har intervjuat tio äldre över 65 år som bor på servicehus i Stock-

holms Län varav fem äldre invandrare som också bor på servicehus. Vi spelade in intervjuer-

na med hjälp av en diktafon. Vi har utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor. En semistrukturerad intervju innebär att våra respondenter har fått möjlighet att fritt 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser av ensamhet som vi vill illustrera. Semistrukture-

rade intervju med öppna frågor möjliggör även att vi kunnat ställa följdfrågor vid behov (Kva-

le 2009 s. 19, 140).   

 

Förförståelse 

Vår egna förförståelse av ämnet ensamhet hos äldre samt urvalet av respondenter skulle kunna 

påverkas av att vi författare har invandrat i ung ålder från Marocko och Finland. Forsknings-

området är inget medvetet val utifrån vår förförståelse men under studiens gång har vi ändå 

reflekterat över den ensamhet man kan känna som nyinflyttad i ett land utan sin släkt och sina 

barndomsvänner. Vi författare har även erfarenhet av äldre både som privatpersoner och som 

professionella, då vi har anhöriga som är äldre och arbetat inom äldreomsorgen.  

 

Urval och avgränsningar 

Vi har intervjuat tio personer som är 65 år eller äldre i Stockholms län, hälften av de äldre 

respondenterna har invandrarbakgrund och hälften har svensk bakgrund. De kriterierna som vi 

anser ha varit relevanta vid urvalet var att de äldre skulle ha svensk eller utländsk bakgrund 

och gärna en jämn fördelning av kön. Vi valde att göra en studie på äldre personer som bor på 

Servicehus dels för att de flesta är vid god hälsa och klarar sin vardag med eller utan hjälp av 

hemtjänst och dels för att det finns andra äldre i samma situation och samlingsställen att träf-

fas på. Ett Servicehus kan kanske erbjuda något för att förebygga ensamhet bland äldre som 

till exempel dagverksamhet och restaurang. 
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Tillvägagångssätt 

När vi granskat processen efteråt kan vi se att det gick åt mycket av vår tid att få tag på re-

spondenter med invandrarbakgrund. När det gäller de svenska respondenterna hade vi tur: Vi 

fick efter ett personligt besök kontakt med en kontaktperson, ansvarig för servicehusets dag-

center, som vi gav vårt informationsbrev (se bilaga1). I informationsbrevet stod det bland an-

nat vilka vi var, syftet och vilka respondenter vi sökte efter för deltagande i vår studie, det vill 

säga äldre personer över 65 år med svensk och utländsk bakgrund. Kontaktpersonen tog vida-

re kontakt med de äldre boende på servicehuset och förmedlade innehållet i vårt informa-

tionsbrev. Vi fick bra respons av de äldre och vår kontaktperson gav oss telefonnummer och 

namn på de äldre som var intresserade av att ställa upp på intervju. Vi kontaktade därefter 

respondenterna per telefon och presenterade oss och bokade in en tid för intervju. Samman-

lagt fick vi ihop sex stycken respondenter på ett och samma servicehus. Eftersom fem stycken 

hade svensk bakgrund och en invandrarbakgrund, saknade vi fyra respondenter med invand-

rarbakgrund för att få en jämnare fördelning bland svenskar och invandrare i respondentgrup-

pen. 

Vi riktade oss först och främst till servicehus i invandrartäta områden i Stockholm för att 

hitta de utländska respondenterna till vår studie. Genom att ta kontakt med servicehusens che-

fer och presentera oss och berätta om syftet med vår studie blev vi rekommenderade att skicka 

ett informationsbrev som kunde delas ut till de boende på servicehusen. Inga äldre invandrare 

visade någon respons att meddela sitt intresse för att delta i studien, vi blev istället uppmanade 

att åka personligen till servicehusen i förhoppning om att få fatt i äldre invandrare som ville 

ställa upp på intervju. Vid upprepade tillfällen har vi besökt flera servicehus i Stockholm en-

bart för att hitta respondenter med invandrarbakgrund. Till slut efter flera avvisningar fick vi 

tag i våra respondenter. Vi tror att språksvårigheter tillsammans med respondenternas okun-

skap om hur forskning fungerar hade en påverkan på de svårigheter vi hade att hitta respon-

denter. En annan orsak skulle kunna vara respondenternas oro att inte veta varför de var ut-

valda att delta i denna studie. 

 Alla respondenter fick bestämma plats och tid för intervju för att skapa en trygg miljö för 

själva intervjutillfället (Kvale 2009 s.195 ). Majoriteten respondenter valde att bli intervjuade 

i hemmiljö förutom två kvinnor som bestämde sig för att intervjuas i servicehusens biblio-

tek/läsrum. Intervjun hos respondenterna tog emellan 30-60 minuter. Respondenterna inter-

vjuades på svenska förutom två stycken som bara kunde arabiska. Vi hade fördelen att inte 

behöva använda en tolk eftersom en av oss forskare kan och har arbetat som tolk i arabiska 

och svenska och kunde intervjua de två arabisk talande respondenterna. Detta minskade risken 
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för eventuella missförstånd då kommunikationen i intervjun inte behövde passera ett extra led 

(Dalen 2008). 

 

Metodproblem 

Vår tanke med studien från början var att på något sätt kunna jämföra olika upplevelser av 

ensamhet mellan äldre med svensk bakgrund och äldre med invandrarbakgrund. För att kunna 

göra en sådan jämförelse som vi hade tänkt från början skulle det behövas ett större urval av 

respondenter med olika bakgrund och eftersom vår tid var begränsad kunde vi inte genomföra 

en sådan studie. Vi kommer istället enbart kunna se vissa tendenser till likheter och skillnader 

i olika upplevelser av ensamhet i analysen av våra upptäckter. Förhoppningsvis kommer vi 

genom vårt urval kunna fånga så många olika aspekter av ensamhet som möjligt. 

En stor del av vår tid gick åt till att få tag på respondenter till studien som gjorde att pro-

cessen att slutföra uppsatsen tagit längre tid. Eftersom tiden varit begränsad har vi även valt 

att inte analysera våra resultat utifrån ett genusperspektiv. 

 

Forskningsetiska överväganden    

Vår studie omfattas inte av Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor enligt 3 § och 4 §. Uppsatsen behöver därför inte godkännas genom en etikpröv-

ning (a.a. 6 §) då vi inte tar upp känsliga personuppgifter eller har för avsikt att insamla biolo-

giskt material från människor. Inte heller utförs studien enligt någon metod som skulle kunna 

påverka respondenterna psykiskt eller fysiskt (a.a. 6). 

Vi har valt att följa de forskningsetiska principer som det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) kommit fram till men som även gäller för Ve-

tenskapsrådet (2002). 

Dessa principer delas in i fyra olika krav det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet verkställdes när vi i informationsbrevet och vid intervjutillfället in-

formerade våra respondenter om vilka vi var, vårt syfte med att göra den här uppsatsen 

och att intervjun spelas in på band. Informationen vi gav skulle omfatta alla de inslag i 

uppsatsen som sannolikt kan tänkas påverka respondenternas villighet att delta. 
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 Samtyckeskravet uppfylldes då vi informerar respondenterna att de när som helst kun-

de avbryta sin medverkan trots att intervjun påbörjats. Vi fick muntligt samtycke att 

genomföra intervjun.  

 Konfidentialitetskravet blev uppfyllt när vi säkerhetsställde respondenternas anonymi-

tet genom att inte benämna dem vid deras riktiga namn samt vilken kommun och ser-

vicehus de bor på. 

 Nyttjandekravet utfördes när de uppgifter vi fick från intervjutillfället endast användes 

till det ändamål vi ämnade använda materialet till. De skriftliga anteckningarna (tran-

skribering) från bandupptagningarna kommer att raderas efter att vår uppsats blivit 

godkänd (Vetenskapsrådet 2002 s. 5-15).  

 

Litteratursökningar 

Vi började söka relevant forskning för vårt syfte. Vi använde oss främst av skolans databas 

och sökmotorer som Libris, Ageline och Google scholar. Våra främsta sökord var ensamhet, 

äldre, invandrare, utlandsfödda, isolering och servicehus. 

Libris sökmotor gav 42 träffar på sökorden *äldre *ensamhet, där fann vi Lars Andersson 

bok: socialgerontologi, Tornstams bok(1988): ensamhetens ansikte, Gut Emmys bok: Ålder-

domen som erfarenhet och Rennemark Mikaels bok: Äldre människors sociala nätverk och 

ensamhetsproblem som vi senare inte hade ett behov utav utan Hagberg & Rennemark använ-

des istället. Vi lade senare till *invandrare som gav 0 träffar. Vi tog därefter bort ensamhet 

vilket gav 216 träffar väsentlig bok som hittades då var Sandra Torres och Finnur Magnús-

sons bok: Invandrarskap äldrevård och omsorg, Ingrid Hanssens bok: mångkulturellt samhäl-

le.  

På Agelines sökmotor sökte vi på *elderly *loneliness som gav 428 träffar. Vi lade till 

*Sweden och fick 14 träffar, ett par artiklar av dessa tittade vi närmare på men i slutändan 

hade vi ingen användning av dessa i studien eftersom annan litteratur som vi hittat var mera 

användbar i vår forskning. *Immigrants och *elderly gav 257 träffar, för att minska sökantalet 

lades *Sweden till som gav 8 träffar där fann vi Emami Azitas studie relevant för vår studie 

som hette: Living in a foreign country in old age: life in Sweden as experienced by elderly 

Iranian immigrants. Tog bort Sweden och lade till *loneliness gav oss 11 träffar, när vi tog 

bort elderly fick vi 21 träffar men vi fann inga artiklar som berörde ensamhet och invandring 

som vi sökte. 
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Google scholar *Ensamhet *äldre * servicehus gav 405 träffar, lade därefter till 

*invandrare som gav 97 träffar. *Isolering *äldre *invandrare gav 1870 träffar lade därefter 

till *servicehus och fick 77 träffar där vi bland annat hittade artikeln Neda Agahi med flera 

användbar. Tog vi bort invandrare och lade till *utlandsfödda fick vi 17 träffar vilket inte gav 

några nya väsentliga studier som inte framkommit i våra tidigare sökningar. Vi tittade även i 

böcker, publikationer och vetenskapliga artiklars källförteckningar som kunde vara användbar 

för vår studie. För att sammanfatta våra litteratursökningar hittade vi mycket och relevant 

forskning som motsvarat vårt syfte. Vi har därför försökt avgränsa resultatet av våra sökning-

ar och använda den forskning som vi ansett vara betydelsefull för vårt arbete och som förtyd-

liggör och framhäver den tidigare ensamhetsforskning som finns.  

 

Analysmetod 

I vår studie, valde vi att transkribera alla intervjuer. Transkriberingen innebär att vi översatte 

från ett muntligt språk till ett skrivet språk (Kvale 2009 s. 194). När materialet transkriberades 

ordagrant, läste vi igenom hela materialet och avidentifierade platser och namn. Vi har valt att 

använda oss av meningskoncentrering när vi bearbetade den insamlade empirin. Meningskon-

centrering innebär att vi har komprimerat de utskrivna intervjuerna och tagit bort onödiga 

uttryck och omformulerat så att texten blev kortare, mer tydlig och strukturerad (Kvale 2009 

s. 221). 

I resultatdelen har vi tematiserat utifrån den empiri vi anser är relevant i förhållande till 

vårt syfte med studien och valt ut aspekter som de flesta respondenter nämnt (Dalén 2008 s. 

104). Sedan har vi tagit med citat som illustrerar dessa olika aspekter. För att få så innehålls-

rika citat som möjligt och som belyser resultatet har vi emellanåt sammanfört citat som re-

spondenten nämnt. 

För att kunna göra fördjupande tolkningar av vårt material använde vi oss av aktivitetsteo-

rin och coping teorin och tidigare forskning om ensamhet. I analysen kommer vi relatera till 

de teorier vi valt att använda oss av för att kunna tolka och förstå vår insamlade empiri. Valet 

av coping som teori verkställdes när vi upptäckte att våra respondenter använde sig av olika 

strategier för att förebygga ensamhet och att teorin kunde belysa och förtydliga den insamlade 

empirin ytterligare. Aktivitetsteorin valdes även den ut, när vi tagit del av svaren som respon-

denterna uppgett. De nämnde betydelsen av aktivitet när det gällde upplevelsen av ensamhet, 

därför ansåg vi att aktivitetsteorin kunde ge oss en större förståelse för ensamhet. 
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Begreppsdefinitioner 

Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre 

tid (Nationalencyklopedin). Invandrarna utgör ingen enhetlig grupp. De talar olika språk här-

stammar från olika länder med olika sociala, religiösa och historiska bakgrunder (Magnússon 

2002 s. 66 ).  Äldre invandrare delas in i två grupper.  Det rör sig om personer som har im-

migrerat till Sverige i ung vuxen ålder som arbetsinvandrare, flyktingar samt andra personer 

som har immigrerat till Sverige på äldre dagar för att förenas med sina barn och familjer. 

Denna grupp av äldre kallas för seninvandrare eller nyanlända invandrare (Blomqvist & Ed-

berg, 2004 s. 113). 

Äldre invandrare avser i studien de som har kommit till Sverige i vuxen ålder från Mellanös-

tern och Sydeuropa. 

Socialt nätverk och nätverk – består av släkt, vänner, familj alltså de personer som man kän-

ner närhet till och är värdefulla för den enskilda individen (Samuelsson et al. 2000 s. 266). 

Social isolering eller isolering – avskärmad från socialt umgänge, ofrivillig ensamhet som en 

person inte valt själv (Hammarström 1988).  

Den så kallade Ädelreformen som riksdagen fastställde 1992 består av att kommunerna 

skall ha ett förenat ansvar för långvarig service och vård till äldre och funktionshindrade. Än-

damålet med detta var att utifrån riksdagens mål skapa tydliga funktionella organisatoriska 

förutsättningar och ansvarstillstånd för att förbättra samhällsinsatserna när det gäller samhäl-

lets äldreomsorg. Kommunerna har en skyldighet för anordnandet av särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade vilket framgår av SoL (2001:453) 

(Norström & Thunved 2008 s. 128). Socialtjänstlagens (2001:453) huvudsakliga mål förmed-

lar att verksamheten skall bygga på respekt för självbestämmande och integritet för den en-

skilde. Till de särskilda boendeformerna inkluderas servicehus som är till för äldre människor 

som klarar sin vardag med eller utan hjälp av hemtjänstpersonal (Thorslund & Larsson 2002 

s. 135, 40). Socialtjänstlagen 5kap 5§ lyder: 

 

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som be-

höver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 

som behöver särskilt stöd.     

 

Lägenhet i servicehus hyrs på samma sätt som andra bostäder och kan vara berättigad till bo-

stadstillägg. Tanken med boendet i servicehuset är att äldre ska kunna leva ett självständigt liv 
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med tillgång till olika former av service i form av tillsyn, städning, mathållning, hjälp med 

inköp med mera. Socialtjänstlagen 5 kap 4§ lyder: 

 

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt un-

der trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

 

 

 

Servicehuset är även avsedd för äldre funktionshindrade där kan de få en handikappanpassad 

lägenhet, detta innebär att de får större självständighet i den dagliga livsföringen (Norström & 

Thunved 2008 s. 135). Ordet servicehus får användas under förutsättningar att de uppfyller tre 

huvudsaklig krav: 

 

Bostaden skall vara så utformad och utrustad att den boende kan utveckla sina personliga resur-

ser att leva ett självständigt liv. 

 

Den boende skall varje tid på dygnet kunna erhålla de tjänster som krävs för att den boende 

skall kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg. 

 

Det skall finnas tillgång på personal som kan bedöma när det behövs social eller medicinsk vård 

och som kan svara för att sådan ges. 

 

   (Norström & Thunved 2008 s. 135) 

 

Ansvarsfördelning 

Vi har båda varit verksamma i kapitlen Bakgrund, Tidigare forskning, Slutsatser, Analys och 

Egna reflektioner. I Metoddelen har Linda haft ansvaret över Aktivitetsteorin, Forskningsetis-

ka riktlinjer, Coping, Tillvägagångssätt, samt även Diskussion. Sadia har haft ansvaret över 

Reliabilitet, Validitet, presentation av intervjupersoner, Begreppsdefinition i metod och Re-

sultat. 

 

Validitet 

Validitet betyder giltighet och genom att vi i studien undersöker det som ska undersökas och 

ingenting annat får vi högre validitet (Kvale 2009 s. 270). Med det menar vi att under studien 

med stor noggrannhet prövat våra frågeställningar och intervjufrågor mot vårt syfte för att 

garantera oss om att de var relevanta för vår studie.  

När det gäller det insamlade materialet använde vi oss av diktafon.  Diktafonen testades 

innan intervjutillfällena så att ljudkvalitén var bra eftersom det underlättar transkriberingen 
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och senare den tolkning vi gör av det insamlade materialet (Dalén 2008 s.119). Då våra re-

spondenter har möjligheten att ge kärnfulla och detaljrika förklaringar genom våra intervju-

frågor förstärks validiteten i vår insamlade empiri (Dalén 2008 s. 118). 

 

Reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet det vill säga äkthet och noggrannhet (Neuman, 

2006 s. 188). Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. En-

ligt Dalén (2008) innehåller semistrukturerad intervjuguide centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områden för studien (Dalén 2008 s. 31). Reliabilitet hän-

för sig till forskningsresultatens konsistens och att samma resultat av studien ska kunna upp-

repas av oberoende forskare (Kvale 2009 s. 263). Reliabiliteten i uppsatsen höjs eftersom vi 

har spelat in alla intervjuer för att få med allt vad respondenterna säger. Detta ger oss en möj-

lighet att vara koncentrerade på vårt ämne och det vi vill fråga respondenten om (Kvale 2009 

s. 194). 

Vi har utfört våra intervjuer till viss del med följdfrågor som innebär en risk för att reliabi-

liteten i vårt arbete minskas. Den utgör alltså inte ett hinder för godtycklighet men vi har dock 

inte utgått ifrån att ställa följdfrågor utan ställt en viss följdfråga i syfte att pröva tillförlitlig-

heten i respondenternas svar och bekräfta våra tolkningar samt reducera svårigheten med att 

inte få tillräckligt uttömmande svar (Kvale 2009 s. 188). Genom att ha ögonkontakt med re-

spondenterna har vi visat intresse för vad de berättat. Vi har även försökt låta respondenterna 

få tid till reflektion och förmedla sina berättelser utan att vi avbrutit dem i förtid. Detta är vik-

tigt eftersom respondenternas berättelser innehåller vårt empiriska underlag (Dalén 2008 s. 

39).     

Studiens resultat och analys är grundad på de kvalitativa intervjuer och litteratur vi gjort 

och vår avsikt är inte att generalisera resultaten till en större population. Eftersom vår ambi-

tion var att upptäcka respondenternas subjektiva upplevelser (Kvale 1997 s. 213). 
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Teoretisk utgångspunkt  

Aktivitetsteorin 

Aktivitetsteorin har i socialgerontologin varit ett av de dominerande perspektiven (Samuels-

son et al. 2000 s. 253). Den baserades i början av den socialgerontologiska forskningen på en 

förmodan att aktivitet är förknippat med ett gott åldrande. Teorin utgår ifrån att den äldre har 

samma behov och önskningar som de hade i medelåldern och genom att skapa nya sysselsätt-

ningar i pensionsåldern underlättas ålderdomen (Tornstam 2005 s. 120-121, Samuelsson et al. 

2000 s. 253). Förespråkarna till aktivitetsteorin anser att det är viktigt upprätthålla en aktiv 

livsstil tillsammans med andra människor. Genom att hålla sig aktiv i föreningar, samhällsliv 

och familjeroller ser den äldre sig som en behövd och värdefull människa och det lindrar 

känslan av den förlust som åldrandet för med sig (Tornstam 2005 s. 120-121). Anpassningen 

till den nya tillvaron blir helt enkelt lättare för de äldre som är aktiva. Med hög aktivitetsnivå 

får de äldre också bättre integration i samhället eftersom de är ”produktiva” och fortfarande 

uträttar saker (Samuelsson et al. 2000 s. 253- 254). Det finns dock även motsatt underlag för 

aktivitetsteorin utifrån empiriska studier. Där ligger fokus inte på själva aktiviteten i sig utan 

på hur förtroliga och nära relationerna är och blir i de aktiviteter den äldre deltar i. Det har 

även gått att bevisa att aktivitetsnivån inte heller är det viktigaste för äldres hälsa, livsnjutning 

och välbefinnande utan det är istället den utbildningsnivå, livsstil och sociala tillhörigheten 

som den äldre har. En allmän kritik som finns av aktivitetsteorin är att den inte tar hänsyn till 

det individuella aktivitetsbehovet bland äldre (Samuelsson et al. 2000 s. 254).  

 

Coping 

Att hantera stress och problem som uppstår i livet är coping (Tornstam 2005, s. 237). Coping 

kan även definieras som samlingsnamn för olika sorters sätt att klara av mer eller mindre all-

varliga påfrestningar (Hagberg & Rennemark 2004 s. 62). Copingstrategierna sätts igång av 

olika ”stressorer” som påverkar det allmänna välbefinnandet hos den äldre som till exempel 

allvarlig sjukdom, livskriser och förlust av nära anhörig (Tornstam 2005 s. 237). Hanley och 

Baikie (1984) definierar också stressorerna och delar in dem i fyra olika kategorier: Attacker – 

som motsvarar sjukdom, förlust – som att förlora anhörig, begränsningar – som att ha begrän-

sad rörelseförmåga och inte kunna ta sig dit personen vill och hot – som varnar om komman-

de förluster, attacker, och begränsningar (Tornstam 2005 s. 235). 
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Det finns olika sätt att beskriva olika sorters copingstrategier. Dehlin et al. (2000) resonerar 

om problem fokuserad coping och emotionsfokuserad coping.  Där problemfokuserad coping 

förklaras med att den äldre är lösningsfokuserad i sina val och handlingar, för och nackdelar 

vägs mot varandra och man tittar på parallella lösningar. Motiv, engagemang och förhopp-

ningar ifrågasätts och medför alltså ny kunskap av förmågor och handlingar. I emotionsfoku-

serad coping är fokuset att minska känslomässig stress. Strategier som är vanliga här är bland 

annat avståndstagande, undvikande och förmågan att se något positivt med negativa företeel-

ser (Dehlin et al. 2000 s. 234). 

Copingstrategierna delas in i:  

 Aktiv coping – som är bearbetning av en situation eller händelse 

 Passiv coping – som är önskan att andra skall ordna saker och ting eller har en förhopp-

ning om att saker och ting ordnar sig 

 Undvikande coping – som är att inte ta itu med saker och ting utan glida undan 

 Emotionell coping – som är en känsla av sorg och saknad, och att klandra sig själv 

(Dehlin 2000 et al. s. 235) 

 

En annan synpunkt i fråga om hanteringen av stressorer eller händelseförlopp i tillvaron som 

Tornstam (2005) illustrerar utifrån Langer och Rodin, är om personen känner sig svarslös 

inför anhörigas eller andra personers lösningar i en viss situation eller anser sig ha egen upp-

sikt över situationen. Känslan av att ha egen uppsikt över en situation eller sitt liv utgör en 

viktig del i den äldres inställning till sig själv (a.a. s. 240). Den äldres hälsa kan skadas både 

psykiskt och fysiskt vid förlust av denna känsla (Tornstam 2005 s. 240). Om ett handikapp 

eller sjukdom hindrar den äldre att utöva något han önskar kan det föra med sig en obehaglig 

frustration och för att slippa undan denna frustration kan den äldre använda sig av de aktiva 

eller passiva copingstrategier som finns. Aktiv coping kan också förklaras som att motstå sin 

sjukdom hittar andra sätt att utföra aktiviteterna på eller hittar nya aktiviteter som kan ersätta 

gamla (Tornstam 2005 s. 241). 

Hagberg & Rennemark (2004) hänvisar till en studie som Dehlin et al. sammanställt där 

det framkommer att den äldre som har bra livstillfredsställelse agerar utifrån aktiv coping me-

dan den som upplever låg livstillfredsställelse agerar utifrån passiv coping. Undvikande co-

ping används mest när äldre utsätts för sociala förändringar och när det gäller kognitiva för-

sämringar används den emotionella copingen. I hanteringen av äldres upplevelser av föränd-

ringar i hälsotillståndet hade personligheten störst innebörd. Detta kan bero på att den äldre 
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har en förmåga att bevara en syn på sig själv som frisk trots att det finns tecken på att ohälsa 

angriper (a.a. s. 67). Att komma över eller kunna leva med den sorg som förlust av nära anhö-

rig för med sig är en copingstrategi (Hagberg & Rennemark 2004 s. 67). 

Det finns inga fasta copingstilar benämner Tornstam (2005) utifrån Folkman & Lazarus 

utan alla reagerar annorlunda på olika sorters påfrestningar och situationer. En person behöver 

alltså inte alltid använda sig av passiv coping utan kan även använda sig av andra copingstra-

tegier beroende på situation och belastning. Men den påfrestning som är förknippad med en 

viss copingstrategi antas inte ändras i takt med åldrandet (Tornstam a.a. s. 238- 239). Anteci-

patorisk coping kallas den coping som aktiveras innan en påfrestning eller förändring sker i 

tillvaron. Om personen kan ställa in sig redan i förväg på en förändring hanteras oftast om-

ställningen eller den nya situationen bättre (Tornstam 2005 s. 245). 
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Tidigare forskning  

Ensamhet 

Enligt Tornstam har vi en vanlig uppfattning att äldre är ensamma och sjuka. Denna uppfatt-

ning kan vara sann och felaktig. På det sättet kategoriserar vi de äldre och betraktar dem som 

en homogen grupp (Tornstam 2005 s. 105). Ronström (1996) påpekar att undersökningar vi-

sar i stort sett samma resultat, nämligen att det inte finns någon grund för att äldre i allmänhet 

blir ensammare med åren.  Vidare betonar författaren att den faktiska ensamheten hos äldre 

inte upplevs som ett så stort problem som vi tror (a.a. 1996 s. 71,73).   

 Många andra språk har två ord för att uttrycka ensamhetsaspekter, till exempel i det dans-

ka språket mellan att vara ensom och alene. Även i engelska språket skiljer man mellan lonely 

och alone, för att uttrycka känslomässig och social ensamhet, medan vi i svenska språket of-

tast använder ett enda ord det vill säga ensamhet (Ronström 1996 s. 71,165). Detta behöver 

dock inte betyda att svenskar inte kan skilja på att vara ensam och att känna sig ensam trots att 

de saknar denna term (a.a. s. 71).  

   Andersson (2002) beskriver ensamhet med att vara fysisk ensam, att man lever ensam (en-

samstående) men även att en person kan uppleva sig ensam. Både Andersson (2002) och 

Tornstam (2005) framhäver att en känsla av ensamhet inte är ovanlig trots att personen har ett 

stort socialt nätverk (Andersson 2002 s.146,147, Tornstam 2005 s. 166). Ensamheten kan ha 

inre och yttre orsaker men den kan även ses som en reaktion på förändringar i individens rela-

tioner (Andersson 2002 s. 146,147).  Vidare definierar Andersson (2002) utifrån Weis teori 

emotionell isolering som något som uppstår på grund av avsaknad av närhet och social isole-

ring som något som uppstår då det finns en frånvaro av meningsfulla relationer. Han menar 

att det förekommer två olika betydelser kring ensamhet. Dels den ensamhet där personen kän-

ner sig ensam samt då personen är isolerad från umgänge (Anderson 2002 s. 148).   

Tornstam med flera (2010) ser att personliga upplevda orsaker till ensamhet kan vara då 

äldre; 

 Har otillräckliga vänskapsband 

 Inte befinner sig på den plats de egentligen vill. 

 Har en påtvingad omgivning 

 Har ett avvikande beteende 

 Ett ointresse för andra personer 

 Är fjärmade eller saknar transportmedel (a.a. s. 36) 
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Ytterligare redogör Ronström (1996) i sin studie att ensamheten kan betyda mycket. En per-

son kan känna sig helt isolerad bland många människor liksom att vara ensam utan att känna 

sig ensam (a.a. s. 71).   Både Andersson (2002) och Tornstam med flera (2010) vill dock häv-

da att det finns även en positiv bild av ensamheten, nämligen en möjlighet till mognad och 

individuell utveckling (Andersson 2002 s. 147, Tornstam et al. 2010 s. 10, 35). 

I alla åldersgrupper uppstår det isolering och ensamhetsproblem. Behovet av att uppleva 

den positiva ensamheten hänger inte samman med ett stort socialt nätverk utan det inträffar 

även i hög grad bland de med ett litet socialt nätverk (Tornstam et al. 2010 s. 31).  Andersson 

(2002) påpekar dock utifrån Peplau & Perlmans tes att kontakt med vänner minskar ensamhe-

ten mer än kontakt med släkt och familj. Detta eftersom kontakt med släkt och familj i stor 

omfattning bygger på förpliktelser medan vänkontakter grundar sig på gemensamma intressen 

(a.a. s. 156). Tamm (2000) ser relationer som människorna har med sina släktingar, grannar, 

och vänner, med mera kan fungera som ett stöd eller buffert i olika livssituationer (a.a. s. 47-

67). Enligt Hagbergs & Rennemarks (2004) studie visar det tydligt att det sociala nätverket är 

betydelsefullt för människors psykiska och fysiska hälsa och inte minst för de äldre. Det soci-

ala nätverket fungerar som en skyddande effekt mot stress vilket det är bra för välbefinnandet 

(a.a. s. 79). 

Tornstam med flera (2010) separerar tre typer av ensamhet i en studie där de studerat en-

samhetskänslor bland 2795 svenskar mellan åldrarna 15 och 80 år.  Dessa typer kallar han för: 

 Ensamhetens intensitet – Står för hur ofta och hur starkt en människa upplever ensam-

hetskänslor, om man i sällskap med andra känner sig ensam. Här framkommer det att 

de i de lägre åldrarna upplever den starkaste intensiteten av ensamhet (a.a. s. 10, 12).  

 Inre personlighetsmässig ensamhet – Står för att man känner sig ensam, alltid kommer 

att vara ensam och alltid känt sig ensam. Personer som har svårt att skapa en kontakt 

med andra människor kan då få en inre känsla av ensamhet (a.a. s. 80). 

 

 Positiv ensamhet – Står för den självvalda ensamheten som man vill ha för att man mår 

bra av den (a.a. s. 10, 35).  

 

I denna studies resultat framgår det att ur olika ensamhetsupplevelser kan det urskiljas känslor 

som:  

 Nedvärdering 

 Känsla av främlingskap 

 Självömkan 
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 Desperation 

 Rastlöshet 

 Aggressivitet  

 Skamset undvikande 

Vidare menar författarna att det finns en samhörighet mellan upplevelser som man haft i 

barndomen och människors ensamhetsupplevelser. De som kände inre ensamhet i vuxen ålder 

hade inte haft så många vänner under barndomen (Tornstam et al. 2010 s. 2, 78). 

Larsson (2002) lyfter fram att kvinnor känner sig mer ensamma än män. Detta kan bero på 

att kvinnorna har lättare att komma åt sina inre upplevelser och att män inte erkänner känslor 

av ensamhet eftersom det sägs att det inte är manligt att erkänna sina känslor (a.a. s. 149). 

Enligt Jakobsson och Hallberg (2005) är ensamheten vanligare hos kvinnor än män och en-

samhet är starkt förknippat med kön, levnadsstatus (singel, gift), boende, och behovet av dag-

lig hjälp. De som upplever ensamhet har sämre hälsa än andra (a.a. s. 494-500). I Tornstam 

med fleras (2010) studie har det visat sig att det är ofta fler kvinnor än män som söker sig till 

den självalda ensamhen det vill säga den positiva ensamheten för att må bra av den (a.a. s. 10, 

35).  

Ytterligare belyser Tornstam med flera (2010) att de äldre som bor med en partner eller är 

gift/sammanboende inte är av lika stort behov av närrelationer som de som bor ensamma. Han 

menar att de som bor ensamma är de som oftast påpekar, att bristande närrelationer är orsaken 

till deras ensamhet (a.a. s. 46). 

 

Ohälsa, aktivitet och ensamhet 

Enligt rapporten Hälsoläget hos Länets Ålderspensionärer (2008) rapporterar 45 % av dem 

som har lite kontakt med anhöriga och vänner god eller mycket god hälsa jämfört med 60 % 

av dem som har mycket god kontakt med sina anhöriga och vänner. Författarna antar att ge-

menskap med andra kan påverka hälsan positivt (Agahi et al. s. 13).  

Försämrad hälsa kan minska möjligheten till den sociala delaktighet man är van vid som i 

sin tur kan öka känslan av ensamhet. Samtidigt kan en upplevelse av ensamhet leda till för-

sämrad hälsoupplevelse (Agahi et al. 2008 s. 17).  Fyra viktiga grundpelare som god hälsa för 

äldre bygger på (Statens folkhälsoinstitut 2003 s. 3) är: 

 sociala relationer 

 ett meningsfullt liv 

 fysisk aktivitet  
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 goda matvanor  

Tornstam med flera (2010) lyfter fram i sin studie att bli passiv och ”göra ingenting” är något 

att undvika när en person känner av ensamheten oberoende av sin ålder (a.a. s. 95). Agahi 

med flera (2008) beskriver i sin rapport om då åldrandet orsakar att kontaktnätet minskas och 

aktiviteterna som en person är van vid försvåras på olika sätt, kan det uppstå hinder för delta-

gandet.  I rapporten framgår att de äldre som har ett lägre medverkande i olika aktiviteter har 

troligen stora problem med rörelser av alla slag. När rörelseproblemen tilltar ökar även risken 

att känna sig ensam (a.a. s. 20). Vidare beskrivs de äldres fritidssysselsättningar som många 

och innehåller ett stort antal olika aktiviteter som kan vara mer eller mindre ansträngande 

(Agahi et.al.2008 s. 25).  En annan orsak till att äldre drar sig undan och riskerar att bli en-

samma kan även bero på nedsatt hörsel. Det i sin tur skapar svårigheter att medverka i sociala 

aktiviteter menar Neda Agahi (2008). Författarna påpekar därför vikten av att känna igen hin-

der och svårigheter hos äldre personer. Detta underlättar deltagandet för dem samt minskar 

risken för funktionsnedsättningar. Vilket kan leda till att den äldre personen avlägsnar sig från 

en social gemenskap och blir passiv (a.a. s.18).  

 

Invandrare och ensamhet 

Äldre invandrare förväntas vara den gruppen som är speciellt drabbade av ensamhet. Det an-

tas att äldre invandrare känner ensamhet på grund av dålig integration i samhället, språksvå-

righet och svaga sociala nätverk. Dessa antaganden överensstämmer inte särskilt väl med 

verkligheten. Större delen äldre är inte ensamma men säkerligen finns det äldre personer som 

är ensamma och är utsatta för ofrivillig ensamhet men de ensamma är ingen folkmajoritet 

bland de äldre (Ronström 1996 s. 70). 

 I artikeln ”Loneliness among older Eropeans” (2009) i likhet med tidigare studier, har det 

framkommit att förekomsten av känslor av ensamhet var vanligare i Medelhavsländerna än i 

norra Europa. Studien bygger på en analys av 2004-2006 data av 8 787 personer över 65 år. 

Författarna fann i likhet med tidigare studier att känslan av ensamhet var mer återkommande i 

Sydeuropa än Nordeuropa. Att bo med en partner gav konsekvent ett lägre resultat av ensam-

het i alla länder. Kombinationen av ensamhet och dålig hälsa gav tio gånger högre resultat 

jämfört med de som bor med ett partner och har en bra hälsa. Resultatet i studien visar även 

att ensamheten i hela Europa måste studeras både i individuella fall men även i jämförelse 

med andra individer (Davey, Fransson, Malmberg, Sundström 2009 s. 267-275). 



   

 20 

  Ingrid Hanssen (2007) menar att otillräckliga språkkunskaper får konsekvenser när äldre 

invandrare kommer i kontakt med sjukvården och äldreomsorgen.  På grund av bristande 

språkkunskaper saknar de ord för att uttrycka sitt behov och önskningar. Detta menar hon kan 

göra att de känner sig ensamma och främmande på ett sjukhus eller servicehus (a.a. s. 165). I 

intervjuer med äldre invandrare som bor på särskilt boende i boken ”Att vara äldre” visar att 

de äldre känner sig ensamma, övergivna och frustrerade på grund av kommunikationsproblem 

med vårdpersonal. Maten är inte heller den mat de är vana vid och det finns svårigheter i soci-

ala kontakter med andra svenska boende när de träffas i dagrummet (Blomqvist, Edberg 2004 

s. 116). Vidare belyser Blomqvist och Edberg (2004) i sin studie att när man har en äldre be-

folkning med kulturell och etnisk mångfald krävs det kunskap om hur de äldre upplever sin 

tillvaro för att kunna hjälpa dem utifrån deras perspektiv (a.a. s. 112). För äldre invandrarför-

äldrar är ett gott åldrande att bli väl omhändertagen av yngre familjemedlemmar. Relations-

problem kan uppstå mellan den äldre och yngre generationens närstående om dessa förvänt-

ningar inte införlivas av den yngre generationen. Behovet av att bevara kulturella uppfattning-

ar och värderingar förstärks genom den äldre invandrarens låga sociala förankring och isole-

ring i Sverige (Blomqvist & Edberg 2004 s. 114). Författarna tar även upp i sin studie att dag-

center visade sig dock ha positiv effekt då den äldre får träffa sina egna landsmän och delta i 

de aktiviteter som erbjuds på dagcentret (a.a. s. 117). Hanssen (2007) ser att det är viktigt att 

äldre invandrare träffar sina egna landsmän eftersom alla äldre har ett behov av att träffa de 

människor som de kan dela sina upplevelser och minnen med (a.a. s. 164).  
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Resultat 

När vi granskat och analyserat vår empiri kunde vi utkristallisera olika teman som både resul-

taten och litteraturen behandlat. Vi har därför valt att strukturera och redogöra våra resultat 

utifrån dessa teman som i resultat delen kommer att benämnas som rubriker, Familj och vän-

ner, Hälsa, Aktivitet, Servicehus, Olika upplevelser av ensamhet och Ekonomin. Vissa av 

dessa teman kommer att fortsätta titulera som rubrik i analysdelen. 

 

Presentation av intervjupersoner 

Amine är 71 år gammal och är från Libanon. Amine talar arabiska språket och har bott i Sve-

rige i 35 år. Hon har två döttrar och en son, alla barn bor här i Sverige. Hon har även sex 

barnbarn. Amine har arbetat i Sverige och kan svenska språket men behärskar främst det ara-

biska. Hon har bott på servicehus i fem år.  

 

Nadia är 72 år är från Syrien och talar enbart det arabiska språket. Har bott här i Sverige i 15 

år och har inga barn. Hon har bott på servicehuset sedan hon kom till Sverige eftersom hennes 

man som var äldre än henne och bodde redan i servicehuset. Nadia är änka sedan flera år. Hon 

har kontakt med en brorsdotter här i Sverige.  

 

Laban är 90 år och är svensk. Han har bott på servicehus i en vecka och är ensamstående. La-

ban har sex barn. Han har även fem barnbarn. Laban har arbetat med snickeri och segling har 

varit ett stort intresse i hans liv. 

 

Ivar är 92 år och är rullstolsbunden. Han har bott i servicehus i tio år och är ensamstående. 

Ivar är svensk, har en son som bor i södra Sverige och två barnbarn. Han har arbetat inom det 

militära under hela sitt yrkesverksamma liv.  

 

Lisa är 89 år och är ensamstående med svenskt ursprung. Hon har bott i servicehus i tio år. 

Lisa har två barn, fem barnbarn och barnbarnsbarn. Lisa har arbetat som lärare. 

 

Elsa är 79 år och är ensamstående. Hon är svensk. Hon har bott i servicehus i två år, hon har 

två döttrar och två barnbarn. Elsa har arbetat som kommunpolitiker. 
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Gabriella är 82 år och är ensamstående och har två barn. Hon är svensk och har bott i service-

hus i tio månader. Hon har arbetat som kokerska i en skola.  

 

Tintin är 87 år och har bott här i Sverige sen 1967 och kommer från Ungern och bor tillsam-

mans med sin fru i servicehus sedan 10 år tillbaka. Han har arbetat som musiker och har ett 

barn som bor utomlands. 

 

Myra är 65 år och kommer från Libanon 1987 till Sverige. Hon talar det arabiska språket men 

kan även lite svenska. Hon är änka och har inga barn. Hon har bott i servicehuset i ett år. 

Myra har aldrig varit yrkesverksam.  

 

Vanja är 77 år gammal och bott i servicehus i fem år och flyttade till Sverige 1954 från Tysk-

land. Har varit ensamstående största delen av sitt liv efter att hon skilde sig från sin man och 

har tre barn och flera barnbarn. 

 

Familj och vänner 

Åtta av tio respondenter har barn och barnbarn, de flesta är nöjda med de kontakter de har 

med sina barn och barnbarn och de besöken de får. Hälften av respondenter skulle vilja ha fler 

vänner eller mer kontakt med sina vänner. Både Ivar och Vanja uttrycker en känsla av att de 

skulle vilja ha mer kontakt med familjen. Vanja har telefonkontakt med sina tre barn men hon 

skulle vilja träffa dem oftare. Vanja uttryckte en viss besvikelse över sina barn som inte tar 

hand om henne men hon är tacksam att hon bor på servicehuset där hon får hjälp. 

 

Mina barn ringer mig ungefär en gång i veckan då blir jag glad men visst skulle jag vilja umgås 

med dem istället för att vara ensam men de har en hel del att göra. Det blir inte mycket vi träffas 

och tur att jag bor på servicehuset och får hjälp här annars vet inte jag hur det skulle ha gått. 

      

 

Amine har en bra kontakt med sina barn och saknar inga vänner. Hon talar om sin tacksamhet 

över sina barn som tar hand om henne och besöker henne dagligen. 

 

Jag har familj mina barn, tack gode gud! De kommer till mig varje dag och besöker mig. De 

kommer hit med mat varje dag, vi äter tillsammans och sedan går de hem. Jag har det ganska 

bra. Jag gillar att ringa till min familj jag gillar inte att umgås med grannar och folk. Jag har vant 

mig att inte ha kontakt med andra människor. 

 

 

Vidare påpekar Amina 
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Men ibland känner jag mig besvärlig och inte fri då mina barn måste ta hand om mig 

 

 

Tintin berättar att han aldrig känner sig ensam då han har tillräckligt med sociala kontakter 

men han känner många äldre som är ensamma. Han upplever sig aktiv och är medlem i pen-

sionärsföreningen. 

  

 

Jag är aldrig ensam, jag har min fru, mina vänner och fyra gamla kollegor som jag håller kontakt 

med genom datorn och så har vi pensionärsföreningen som vi brukar gå till men jag vet att det 

finns många gamla som är ensamma. 

 

 

 

 

Vanja har varit skild och ensamstående i många år och hon uttrycker en saknad av en partner 

som kan se saker på ett annat sätt än hon själv gör i olika situationer. 

 

Jag har ju varit i många år ensam men man saknar väldigt mycket någon partner som man kan 

prata med. Framförallt män för de har ett annat sätt att se på vissa saker det skulle jag verkligen 

vilja veta för det kan belysa en situation på ett visst sätt. 

 

Lisa anser är det svårt att skapa nära relationer med andra när man är äldre. Lisa menar att hon 

har bra relation med sina barn. Hon trivs på servicehuset och är bekant med många. Hon på-

pekar att man ska ha samma intressen att dela med sina vänner om vi umgås med dem. 

 

Jag har bra kontakt med mina barn och barnbarn, de ringer och ställer upp. Här har jag ingen 

personlig kontakt den blir liksom mer allmän, jag har ingen bästis eller nära vän. Jag är bekant 

med många men inte sådär ingående det är svårt när man blir äldre att skapa relationer dessutom 

pratar de flesta här bara om sjukdomar och det är inte intressant för mig. 

 

 

Nadia och Myra är vänner, ingen av dem har barn, men de är nöjda med sina familjerelatio-

ner, önskar fler vänner och de skulle vilja ha kontakt med de personer som bor på det nya ser-

vicehuset. Båda blev förflyttade till ett svensk servicehus på grund av en omorganisation. Vi-

dare beskriver de betydelsen av det förra mångkulturella servicehuset. De uttrycker även en 

saknad av sina landsmän där de kan prata sitt eget språk, Nadia berättar: 

 

Jag skulle vilja har mer kontakt med folk som bor här på servicehuset. Jag skulle vilja träffa folk 

som pratar samma språk som jag för att umgås med, dela mina tankar, oro med dem och ha trev-

ligt tillsammans. Jag känner mig så ensam här, alltså det är inte nyttigt att vara ensam, man bli 

helt galen. I mitt förra servicehus där jag bodde förut var det mycket roligare, där fanns det både 

boende och personal som pratade samma språk som jag, vi var alltid där nere och drack kaffe... 
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Nadia förklarar att hon kan känna sig ensam även om hon umgås med sin familj och släkt. 

Hon vill ha andra bekantskaper också 

 

 

När jag var i mitt land och var med min familj och släkt kände jag även en känsla av ensamhet. 

Att bara umgås med familjen och släkten är också påfrestande, man vill även träffa andra männi-

skor. 

 

 

 

Myra pratar om sin ensamhet som hon kände när hon kom till Sverige och konsekvenserna av 

ensamheten. Idag mår hon bra och har även sina bröder här i Sverige som hon träffar ofta. 

 

Vi var tre familjer i mitt land men när jag kom hit till Sverige då var det jättesvårt för mig, för 

plötsligt var jag ensam och jag blev psykiskt sjuk på grund av min ensamhet. Men sen efter någ-

ra år mådde jag bättre och blivit van så nu träffar jag mera folk och har även mina bröder här. 

  

 

 

Ivar förklarar att ensamheten är annorlunda nu än när han var yngre.  

 
När jag var yngre var jag aldrig ensam utan hade min familj, mitt arbete och min ridning, då var 

det aldrig några problem. Nu sitter jag i den här rullstolen. Och det är väldigt svårt att ställa om 

sig från allt detta. Jag hade hundratals vänner omkring mig och det fanns även andra människor 

man umgicks med och sen är de borta. 

 

 

 

 

Hälsa 

Hos fem av de tio respondenterna framkommer det att deras fysiska funktionshinder kan för-

stärka eller ge upphov till ensamhet eftersom funktionshindret begränsar dem att utöva aktivi-

teter och umgänge.  

Ivar känner sig begränsad av sin rullstol som han är helt beroende av och har ingenting att 

göra. Han tycker även det är besvärligt att ta sig ut utanför lägenheten och träffa bekanta. 

 

Det finns ingenting att göra, att hitta på, jag vet inte vad man ska hitta på. I och med att jag ser 

dåligt och inte kan röra mig, och sitter 12 timmar i den här rullstolen vad ska jag göra? Det är 

svårt på alla håll och kanter, och det är liksom så att om man ska ha bekanta utanför det här hu-

set så vill den personen att jag kommer dit, utanför det här huset kommer jag ingenstans.  

 

 

 

Av de fem som har sjukdom kan Lisa, Vanja, och Gabriella ändå hantera den, de låter inte den 

hindra dem att aktivera sig på andra sätt. Vanja försöker aktivera sig med det hon kan fastän 
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hon skall opereras igen efter en cykelolycka och inte heller kan handarbeta som hon gjort tidi-

gare på grund av sin Parkinson som gör henne skakig. 

 

Jag var med om en cykelolycka. Jag har ont i hela benet och ryggen och har svårt att gå. Jag kan 

heller inte längre handarbeta eftersom jag är så skakig, läser gör jag på engelska och tittar på 

tysk TV. Jag lagar mat själv för det är som en sysselsättning, den tiden kommer då jag blir sämre 

och inte kan det mera.  

Jag har alltid tyckt om att cykla men det kan jag inte längre, det är nog det jag saknar allra mest. 

När man varit rörlig är det svårt att acceptera att man inte kan och då måste jag ändå tänka att 

det kan bli värre och att jag varit med om värre saker. Jag vet ju ändå att jag” still going strong” 

så att säga. 

 

 

 Lisa berättar att hon inte delta i alla aktiviteter på grund av hennes hälsa. 

 
      

Det blir inte så mycket aktiviteter att delta i här i servicehuset. De har filmvisning på måndagar 

men jag ser dåligt och hör dåligt så därför går jag inte ner och delta i det med de andra. 

 

 

 

Aktivitet 

Fyra respondenter vill ha mer aktiviteter. Av de fyra så har Nadia och Myra båda två tidigare 

bott på ett annat servicehus där de hade mera aktiviteter än på sitt nuvarande. Nadia uttrycker 

det såhär: 

Jag tycker att servicehuset där jag bodde förut var mycket bättre, personalen tog oss med på ut-

flykter, utställningar och restaurangbesök. Det är inte bra att bara äta, äta, man måste ha aktivite-

ter och samtidigt ha sällskap med andra. Dessutom fanns det bingo där, jag kunde sysselsätta 

mig där men här har jag inte erbjudits någon sysselsättning. Tur att jag är medlem i Svenska 

kyrkan annars vet jag inte vad jag skulle göra. 

 

 

Amine kan inte utöva de aktiviteter som hon vill göra på grund av sin sjukdom. 

 

Nej jag har inga aktiviteter. Förut hade jag många aktiviteter, jag var piggare men de fem sista 

åren hade jag ingen aktivitet eftersom jag blev sjuk. Förut sydde jag och promenerade, jag var 

alltså aktiv. Men jag har mina barn och njuter av det sällskapet. 

 

 

Ivar som är rullstolsbunden tycker inte att det erbjuds tillräckliga aktiviteter på servicehuset 

och återkommer till det flera gånger under intervjun. 

 
Här finns det allsång så där i någon timme, så det är inte så mycket att hurra för. Det finns också 

gymnastik. Men vad är det för någonting att sitta i en rullstol och har gymnastik, vad är detta för 

någonting?(Ivar sträcker upp armarna). Det finns ingenting att göra, att hitta på, jag vet inte vad 

man ska hitta på.  
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Nöjda med de aktiviteter de har är Tintin, Laban, Vanja, Gabriella och Lisa. 

För Vanja och Lisa är aktivering extra viktigt. Lisa förklarar: 

 

Framförallt försöka aktivera sig med det man kan, det är oerhört viktigt att själv göra det, det är 

ingen annan som står utanför och säger: – Du kom med och gör det här!  Utan man måste själv 

aktivera sig. 

 

 

 

Gabriella värdesätter och engagerar sig i servicehusets utbud av aktiviteter och tillfällen till 

social samvaro istället för att bara titta på TV. 

 

Gymnastik och sång på måndag eftermiddagar, film och bingo är det varannan torsdag, sen all-

sång på fredagar, de kommer även från kyrkan och har sång och pratar lite och så kommer PRO 

ibland eller så går man bara ner och snackar lite eller spelar spel så länge jag är så pass klar i hu-

vudet så att jag kan. Det är nästan något varje dag. Jag lagar mat själv för att hålla mig igång, 

ibland går jag ner och äter och efteråt brukar vi träffas och fika och prata. Det räcker, man fodrar 

inte program och folk hela dagarna, det gör man inte, men det är skönt att slippa TV:n ibland. 

 

 

Servicehus  

Laban och Gabriella trivs väldigt bra i servicehuset. Gabriella berättar när hon bodde i sin 

lägenhet var hon ensam men i servicehuset känner hon inte sig ensam. Hon kan dela sin en-

samhet med de andra som också är ensamma. Det finns olika aktiviteter att välja på och en 

möjlighet att träffa folk och umgås med.  

 

 Jag känner mig inte ensam på samma sätt som när jag bodde i en lägenhet. Det är fantastiskt här 

på servicehuset. Alla som jobbar här är otroliga och då upplever man inte ensamheten på samma 

sätt. Här behöver man inte vara ensam på samma vis, jag kan åka ner och äta mat, träffa folk och 

prata. Det finns mycket program det är filmer, föreläsningar, sång, och bingo eller bara gå ner 

och prata, vi är ju många som är ensamma här men när jag bodde i min lägenhet då var jag en-

dast hänvisad till min lägenhet.  

        

Laban har bara bott i en vecka på servicehuset men är väldigt positiv till sitt nya boende.  

 
Jag har inte varit här i många dagar, men när jag går ner kan jag prata med vem som helst och 

sen finns gym här där jag tränar i tre kvart, jag måste hålla mig igång. 

 

  

Ivar är inte nöjd med hur servicehusets utbud av sysselsättningar och tycker att miljön på ser-

vicehuset kunde se annorlunda ut. Han är besviken på kommunen som inte satsar på äldre 

personer. Han uttrycker att miljön är viktig för gemenskapen och att det var bättre förut.   
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Jag har sett på TV ett sådant där hus som inte liknar servicehuset med ett stort rum med fåtälj 

där de sitter och pratar och lyssnar på radio och har även verksamhet om olika aktiviteter. Det 

finns ingenting här, ingenting! Det finns mycket som kommunen kan göra, men de säger det 

finns inga pengar, allt i dagens läge handlar om pengar. Tänk om man hade ett stort kafferum 

där man kan prata! När jag flyttade hit så var det annorlunda sedan ändrade de om och förstörde 

allting. Man ville ju ha ett trevligt personligt rum. 

 

 

Vidare belyser Ivar att han blev mer eller mindre tvingad att flytta från sitt hem till servicehu-

set.  Hans önskemål är att ha umgänge som förr. Han jämför sin nuvarande tillvaro med den 

han har haft i dåvarande bostad och menar att han skulle ha det bättre där.  

 

Mitt önskemål är att kunna få kontakten som när jag bodde i en vanlig lägenhet då hade jag folk 

i huset som man gick till och de kom till mig.  Det är hemsikt att bo här. Jag hade fem stycken 

emot mig jag ville inte hit det ha gått lika bra att bo kvar där jag bodde men då hade jag både lä-

kare, sjuksköterskor och min son som bestämde att jag skulle hit. 

 

 

 

Olika upplevelser av ensamhet 

Nästan alla respondenter har känt sig ensamma någon gång på grund av olika orsaker i mer 

eller mindre utsträckning och de flesta kan hantera ensamheten på något sätt. Somliga respon-

denter väljer att vara själva för att de mår bra av det. Flertalet av respondenterna föredrar att 

vara ensamma än att umgås med ointressanta personer.   

Vanja väljer sin ensamhet själv och njuter av det, hon värderar högt att få bestämma själv när 

hon vill träffa folk.  

 
Jag tycker att det är bra att ha min egen lägenhet så man kan stänga om sig, så att jag själv kan 

välja när jag vill träffa någon. Jag kan bestämma själv och väljer om jag vill gå ner och sätta mig 

bland folk, det tycker jag absolut är det mest positiva med ensamheten. 

 

 

Lisa har inget behov av att träffa folk ofta, hon njuter av sin ensamhet genom att vara i skogen 

och lyssna på fåglarna. Lisa har varit mobbad och ensam när hon var barn men idag är hon 

vän med ensamheten. Vidare beskriver hon känslan av ensamhet och övergivenhet i samband 

med hennes mans bortgång.  

 
Jag behöver inte vara med folk jämnt det orkar jag inte med, jag tycker det är skönt att bara vara. 

Jag kan när det är vackert väder på sommarn ta min permobil upp till skogen och bara sitta och 

vara och lyssna på fåglarna. Dessutom de som bor här har jag inget utbyte av, de pratar bara om 

sjukdomar. 
Jag var mycket ensam som ung. I skolåldern blev utsatt för mobbning i skolan för att jag var 

lång och då blev jag ensam men jag har kunnat tackla det där med ensamhet. Idag är jag vän 

med ensamheten, det gäller att ta det positiva i livet. 

När min make gick bort det var då jag kände av ensamheten, jag kände mig ensam och övergi-

ven, det var verkligen ensamhet.  

 



   

 28 

 

 

Elsa berättar att den ensamheten hon upplever beror på hennes personlighet, hon menar att 

döden är den enda som kan lindra hennes ensamhet. Hon har sina barn som hon träffar ofta 

och olika aktiviteter men hon upplever ändå en känsla av ensamhet. 

 

 

Ensamheten är en känsla man har, det går inte att förklara. Jag hoppas att jag skall dö eftersom 

jag känner mig ensam hela tiden, till och med när jag är tillsammans med folk och vid aktivite-

ter. Och det har inget med boendet att göra utan med min personlighet. 

 

 

Ekonomin 

Både Ivar och Vanja återkommer flera gånger under intervjun till den ekonomiska delens på-

verkan på deras livssituation. Vanja har hela sitt liv fått kämpa med att få det att gå runt eko-

nomiskt och även idag har hon inte tillräckligt med pengar för att kunna göra det hon vill. 

Hon betonar även att hon inte kan göra något åt den ekonomiska delen, staten drar pengar 

ifrån henne och hon känner sig helt hjälplös. 

 

Jag har lie inkomst, hade jag pengar hade jag kunnat resa någon gång och göra fritiden lite me-

ningsfull. Dessa svängningar som de har i pensionssystemet är ju förskräckligt för oss som är 

pensionärer, vi har inga möjligheter att göra något åt vår ekonomiska situation. 

 

 

 

Ivar pratar om sitt svåra personliga ekonomiska läge vilket det leder till att han inte kan kom-

ma ut och åka dit han vill. Vidare påpekar han att kommunen kan underlätta för de äldre som 

har ekonomiska svårigheter men den tar inte sitt ansvar för att se till att äldre har det bra.  

 

Jag får hjälp med färdtjänst men det kostar pengar. En vanlig människa som kan gå kan ju åka 

tåg för 25 kronor fram och tillbaka till centrum men för mig kostar det 140 kronor med färdtjänst 

så det kostar pengar och har man inte pengar kan man inte åka vart man vill. Kommunen satsar 

inte pengar på oss gamla individer. Det finns mycket som kommunen skulle kunna göra för oss! 
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Analys 

Familj och nätverk 

Majoriteten av alla våra respondenter uttrycker inget missnöje med sina familjerelationer. 

Vanja är den med invandrarbakgrund som framför att hon vill ha mer kontakt med sina barn, 

men de har inte tid med henne i så stor utsträckning som hon skulle vilja. Hon förmedlar även 

en besvikelse över att inte bli omhändertagen av sina barn men hon är tacksam över att bo på 

servicehuset där hon får den hjälp hon behöver. Amine tackar gud för sina barn som hon träf-

far dagligen och äter tillsammans med trots att hon bor på servicehuset. Vi kan här relatera till 

Blomqvist & Edberg (2004) som framhäver att ett gott åldrande för äldre invandrare är att bli 

väl omhändertagen av yngre familjemedlemmar. Nadja och Myra umgås med varandra de har 

även syskon, syskonbarn som de pratar och har kontakt med nästan dagligen. Tamm (2000) 

belyser att vänskapsrelationer och familjemedlemmar kan fungera som ett skydd eller stöd i 

olika situationer i livet (a.a. s. 47-67).  

Tintin är gift och bor med sin fru och berättar att han inte känner någon ensamhet eftersom 

han har en livspartner som han delar saker och ting med, är aktiv i föreningsliv och har till-

räckligt med sociala kontakter. Detta stämmer överens med det forskningen visar att de som 

är gifta eller sammanboende inte har lika stort behov av fler närrelationer än de som bor en-

samma. Det är också de som bor ensamma som oftast påpekar att bristande närrelationer är 

orsaken till deras ensamhet (Tornstam et al. 2010 s. 46). Ivar är den som mest förmedlar bris-

ter i både sina familje- och närrelationer. Hans barn och barnbarn bor långt bort och träffas 

sällan. Många vänner är avlidna och han har ingenting gemensamt med de andra boende på 

servicehuset. Ivar uttalar även att han vantrivs på servicehuset och har svårt att förflytta sig 

utan transportmedel. I Tornstams studie har det visat sig att personliga upplevda orsaker till 

ensamhet kan vara att de äldre har otillräckliga vänskapsband, är på fel plats eller saknar 

transportmedel (Tornstam et al. 2010 s. 36). Denna forskning stämmer överens med Ivars 

upplevelse av ensamhet. Han ville egentligen inte flytta från sin förra lägenhet där han hade 

nära till sina vänner men blev tvingad att flytta till servicehuset av ett flertal personer. Hanter-

ingen av stressorer eller händelseförlopp i tillvaron påverkas om en person har känslan att 

vara utlämnad inför anhörigas eller andras beslut i en viss situation eller om personen inte 

anser sig ha egen uppsikt över situationen (Tornstam 2005 s. 240).  Tornstam belyser utifrån 

Langer & Rodin att känslan av att ha egen uppsikt över en situation eller sitt liv utgör en vik-

tig del i den äldres inställning till sig själv och den äldres hälsa kan skadas både psykiskt och 

fysiskt vid förlust av denna känsla (Tornstam 2005 s. 240).   
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Nadia och Myra blev förflyttade från ett servicehus med personal och vänner som kunde 

arabiska språket. På grund av detta känner de sig mer ensamma i nya servicehuset samt att 

utbudet av sysselsättning är mindre. För att kunna hjälpa den äldre befolkningen med annan 

etnisk bakgrund krävs kunskap om hur de äldre upplever sin tillvaro (Blomqvist & Edberg 

2004 s. 112). Förändringar som sker i den äldres relationer kan även bidra till ensamhet (An-

derson 2002 s. 147).  

Hälften av våra respondenter varav flertalet med invandrarbakgrund vill ha mer kontakt 

med vänner. Nadia berättar ” När jag var i mitt land och var med min familj och släkt kände 

jag även en känsla av ensamhet. Att bara umgås med familjen och släkten är också påfrestan-

de, man vill även träffa andra människor”. Tornstam (2005) redogör att det inte är ovanligt 

att uppleva en inre känsla av ensamhet trots ett brett socialt nätverk. Andersson (2002) påpe-

kar dock utifrån Peplau & Perlmans tes att kontakt med vänner minskar ensamheten mer än 

kontakten med släkt och familj. Detta eftersom kontakt med släkt och familj i stor omfattning 

bygger på förpliktelser medan vänkontakter grundar sig på frivillighet och gemensamma in-

tressen (a.a. s. 156). Ett annat sätt att se på förpliktelser i familjerelationer kunde vi se i Ami-

nes uttalanden att trots den goda kontakten hon har med sina barn anser hon att det är besvär-

ligt eftersom de tänker på henne hela tiden och att hon inte känner sig fri på grund av att bar-

nen bär den bördan.  

 

Hälsa 

Majoriteten av respondenterna betonar att kontakten med familj och vänner är av stor betydel-

se för att motverka ensamhet. I rapporten Hälsoläget hos Länets Ålderspensionärer (2008) 

rapporterar 45 % av dem som har lite kontakt med anhöriga och vänner god eller mycket god 

hälsa jämfört med 60 % av dem som har mycket god kontakt med sina anhöriga och vänner. 

Författarna antar att gemenskap med andra kan påverka hälsan positivt (Agahi et al. s. 13). 

Gabriellas tidigare boendesituation gjorde att hon blev isolerad i sin lägenhet som i sin tur 

ledde till att hon började må dåligt och enligt Agahi et al. (2008) kan en upplevelse av ensam-

het leda till försämrad hälsoupplevelse (a.a. s.17). Gabriella berättar vidare att efter flytten till 

servicehuset blev ensamheten inte lika märkbar eftersom hon där kan välja att umgås med 

folk och delta i aktiviteter. Även Statens folkhälsoinstitut (2003) förknippar god hälsa för äld-

re med goda sociala relationer, ett meningsfullt liv, fysisk aktivitet samt goda matvanor (a.a. s. 

3). Myra är den enda av de fem invandrarna som vi intervjuat som uttalar att hon förknippar 

sin ensamhet och ohälsa i samband med ankomsten till Sverige. Nu mår hon bättre när hon 

lärt känna folk och har sina bröder här. Emami & Ekman (1998) påvisar att äldre invandrare 
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som upplever ensamhet har ett begränsat socialt nätverk vilket kan bidra till att de upplever 

ohälsa (a.a. s. 183-198). Orsaken till att invandrarna drabbas av sjukdom är konsekvensen av 

deras ensamhet och utanförskap som invandringen fört med sig. Även Blomqvist & Edberg 

(2004) påtalar att ensamheten påverkar den äldre invandrarens hälsa och att hälsa och välbe-

finnande för äldre invandrare är kopplad till en välfungerande social- och familjerelation (a.a. 

2004 s. 116).  

 Ronström (1996) betonar att äldre invandrare förväntas vara den grupp som är speciellt 

drabbade av ensamhet och antas känna ensamhet på grund av dålig integration i samhället, 

språksvårigheter och svaga sociala nätverk. Han tillägger dock att dessa antaganden inte över-

ensstämmer särskilt väl med verkligheten, då större delen äldre inte är ensamma (Ronström 

1996 s. 70). Våra resultat överensstämmer till stor del med Ronströms eftersom de flesta av 

våra respondenter med invandrarbakgrund betonar språkets och sociala samvarons betydelse 

för att förhindra ensamhet. Nadia uttrycker en stark vilja av att få umgås och prata med andra 

boende men även personal som pratar arabiska. På sitt tidigare servicehus kunde hon lättare 

umgås med folk som pratade arabiska i fika- och dagrummet. Forskningen visar på att de äld-

re känner sig ensamma, övergivna och frustrerade på grund av kommunikationsproblem med 

vårdpersonal samt att det finns svårigheter i sociala kontakter med andra svenska boende när 

de träffas i dagrummet (Blomqvist & Edberg 2004. s. 116). Dagcenter har dock en positiv 

effekt då äldre får träffa sina egna landsmän och delta i de aktiviteter som erbjuds på dagcent-

ret (Blomqvist & Edberg 2004 s. 117). Det är viktigt att äldre invandrare träffar sina egna 

landsmän eftersom alla äldre har ett behov av att träffas med de människor som de kan dela 

sina upplevelser och minnen med (Hanssen 2007 s. 164).  Otillräckliga språkkunskaper får 

konsekvenser när äldre invandrare kommer i kontakt med äldreomsorgen. På grund av bris-

tande språkkunskaper saknar de ord för att uttrycka sitt behov och önskningar. Detta kan göra 

att de känner sig ensamma och främmande på ett servicehus (Hanssen 2007 s. 165).  

De flesta respondenterna har funktionsnedsättningar som hindrar dem att delta i vissa akti-

viteter som servicehuset erbjuder. Lisa uttrycker att hon inte har något utbyte av att titta på tv 

och film eftersom hon varken hör eller ser tillräckligt bra. Försämrad hälsa kan minska möj-

ligheten till den sociala delaktighet som en person är van vid och kan i sin tur kan öka känslan 

av ensamhet. En av orsakerna till att äldre drar sig undan och riskerar att bli ensamma kan 

beror på nedsatt hörsel som skapar svårigheter att medverka i sociala aktiviteter (Agahi et al. 

2008 s. 17).  
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Aktivitet 

Alla respondenter poängterar betydelsen av att ha en viss aktivitet. Större delen av responden-

terna är nöjda med sina aktiviteter medan några skulle vilja ha mer aktivitet än vad de har 

idag. Ivar som är rullstolsburen uttalar missnöje med de aktiviteter som servicehuset tillhan-

dahåller eftersom de inte är anpassade för honom. Detta leder till att han inte deltar i syssel-

sättningarna som erbjuds på servicehuset Agahi et al. (2008) studie visar att äldre som har ett 

lägre medverkande i olika aktiviteter har troligen har stora problem att röra på sig och när 

rörelseproblemen tilltar ökar även risken att lida av ensamhet (a.a. s. 20). Flertalet responden-

ter har någon form av funktionshinder som påverkar dem i det vardagliga livet och begränsar 

dem att utöva de aktiviteter som de är vana vid. När åldrandet orsakar att kontaktnätet mins-

kas och aktiviteterna som man är van vid försvåras på olika sätt, kan det uppstå hinder för 

deltagandet. Det är viktigt att känna igen hinder och svårigheter hos äldre personer för att 

kunna underlätta deltagandet för dem samt minska risken för funktionsnedsättningar som kan 

leda till att den äldre personen avlägsnar sig ifrån social gemenskap och blir passiv (Agahi 

2008 s. 18). Ivars situation anser vi stämmer överens med den kritik som aktivitetsteorin får 

då den inte tar hänsyn till det individuella aktivitetsbehovet bland äldre (Samuelsson 2000 s. 

254). Amine upprepar flera gånger betydelsen av sin familj som hon träffar dagligen och hon 

saknar inte aktiviteterna hon inte kan utöva på grund av sin ohälsa. Samuelsson (2000) bevisar 

att aktivitetsnivån inte heller är det viktigaste för äldres hälsa, livsnjutning och välbefinnande 

utan det är istället den livsstil och sociala tillhörigheten som den äldre har (Samuelsson 2000 

s. 254).  

Respondenternas funktionshinder kan hindra deltagandet i aktiviteter men ofta så kan dessa 

aktiviteter ersättas av att äldre väljer andra sysselsättningar som är bättre anpassade. Vanja har 

Parkinsons sjukdom och har ont i rygg och ben efter en olycka. Hon kan därför inte längre 

cykla och handarbeta. Hon försöker ändå sysselsätta sig med det hon kan, väl medveten om 

att hälsan kan försämras ytterligare. För att bekämpa en sjukdom hittar personen andra sätt att 

utföra aktiviteter eller hittar nya aktiviteter som kan ersätta de gamla och på det sättet används 

aktiv coping. Aktiv coping kan även förklaras som en bearbetning av en situation eller hän-

delse (Tornstam 2005 s. 240-241). Hagberg & Rennemark (2004) hänvisar till en studie som 

Dehlin et al. sammanställt där det framkommer att äldre som använder sig av aktiv coping har 

bra livstillfredsställelse. I hanteringen av äldres upplevelser av förändringar i hälsotillståndet 

hade personligheten störst innebörd. Detta kan bero på att den äldre har en förmåga att bevara 

en syn på sig själv som frisk trots att det finns tecken på ohälsa (a.a. s. 67). 
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Nadia påpekar också vikten med att aktivera sig och samtidigt ha sällskap med andra. Hon 

är även medlem och aktiv besökare i Svenska kyrkan och skulle vilja ha mer aktiviteter som 

utflykter, utställningar och bingo. Aktivitetsteorin anser att det är viktigt att upprätthålla en 

aktiv livsstil tillsammans med andra människor. Genom att hålla sig aktiv i föreningar, sam-

hällsliv och familjeroller ser den äldre sig som en behövd och värdefull människa som lindrar 

känslan av den förlust som åldrandet för med sig (Tornstam 2005. s. 120-121). Anpassningen 

av den nya tillvaron blir helt enkelt lättare för de äldre som är aktiva (Samuelsson 2000 s. 

253- 254). Med hög aktivitetsnivå får de äldre också bättre integration i samhället eftersom de 

är ”produktiva” och fortfarande uträttar saker (Samuelsson 2000 s. 253- 254). 

 

Olika upplevelser av ensamhet 

I vår studie har det visat sig att de flesta vill ha fler kontakter. Likväl tycker hälften av re-

spondenterna att det är skönt att vara ensamma ibland. Lisa väljer till exempel ofta att vara 

ensam då hon tycker det är besvärligt att ha mycket folk omkring sig. Lisa berättar även att 

hon var mycket ensam när hon var liten men är idag vän med ensamheten. Den självvalda 

ensamheten, förklarar Tornstam med flera (2010), kan definieras som en positiv ensamhet 

som personen vill ha och mår bra av (a.a. s. 10). Det finns en samhörighet mellan upplevelser 

i barndomen och människors ensamhetsupplevelser. De som kände inre ensamhet i vuxen 

ålder hade inte haft så många vänner under barndomen (Tornstam et al. 2010 s. 2, 78). Lisa 

blev mobbad i skolan men hon upplever ingen ensamhet idag utan fokuserar på det positiva i 

livet. Hon väljer även att vara ensam för att hon mår bra av ensamheten och väljer bort att ha 

relationer med andra boenden som inte är meningsfulla. Detta som har framkommit styrks 

inte av Tornstams teori om barndomsupplevelsers påverkan på ensamhet.  

Ivar uttrycker frustration över sin livssituation som är helt olik den tillvaro han hade när 

han var yngre. Idag är han ensam, har lite sociala kontakter och sitter i rullstol. Den enda som 

skulle kunna förbättra hans situation anser han är kommunen som inte satsar på dagens äldre. 

Copingteorin beskriver att ett funktionshinder eller en sjukdom kan hindra den äldre att utöva 

något han önskar kan det kan föra med sig en obehaglig frustration och för att slippa undan 

denna frustration kan den äldre använda sig av de aktiva eller passiva copingstrategier som 

finns (Tornstam 2005 s. 241). Den som använder sig av passiv coping vill även att andra skall 

ordna saker och ting. Hagberg & Rennemark beskriver utifrån (2004) Dehlin att passiv coping 

ger lägre välbefinnande hos den äldre (a.a. s. 67). 
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Lisa har en bra relation med sina barn och hon är en av respondenterna som väljer att 

ibland vara själv. Det är som belysande i Tornstam med fleras studie (2010) är att den själv-

valda ensamheten inte hänger samman med hur ofta man umgås eller hur brett det sociala 

nätverket är (a.a. s. 31). Lisa beskriver även sorgen, ensamheten och övergivenheten hon kän-

de när hennes man gick bort. Detta kan förknippas med Anderssons beskrivningar (2002) av 

emotionell isolering som något som uppstår på grund av avsaknad av närhet exempelvis ge-

nom förlust av en viktig person och social isolering som något som uppstår på grund av av-

saknad av frånvaro av meningsfulla vänskapsrelationer (a.a. s. 148). 

Tornstam (2005) redogör att det inte är ovanligt att uppleva en inre känsla av ensamhet 

trots ett brett socialt nätverk och detta kunde vi se hos en del av våra respondenter. Till exem-

pel så uttrycker Elsa att hon känner sig ensam trots att hon har folk omkring sig. Den subjek-

tiva ensamheten är personens egen upplevelse av sin ensamhet, det vill säga den inre person-

lighetsmässiga ensamheten som innebär att man känner sig ensam och alltid kommer att vara 

ensam (Tornstam et al. 2010 s. 10-12). Ronström (1996) förklarar att ensamheten kan betyda 

mycket. En person kan känna sig helt isolerad bland många människor liksom att vara ensam 

utan att känna sig ensam (a.a. s. 71). 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att få kunskap och ökad förståelse för olika upplevelser av ensamhet 

hos äldre med olika bakgrund som bor på servicehus. De frågeställningar vi hade för att be-

svara syftet var: Vad är det som gör att gör att den äldre upplever ensamhet och finns det olika 

upplevelser av ensamhet som den äldre upplever? Vi anser att vi fått svar på vårt syfte då re-

spondenterna uttryckte olika sorts upplevelser av ensamhet och vilka faktorer som kunde un-

derlätta eller försämra ensamheten för äldre. De flesta respondenter är nöjda över kontakten 

de har med sina barn så i objektiv mening är de äldre inte ensamma i vår studie. Vår empiri 

visar även att ensamheten inte behöver vara negativ utan att äldre väljer att vara ensamma för 

att de mår bra av den. Uppfattningen av vilken sorts ensamhet en person menar att han upple-

ver, menar vi kan vara missledande för omgivningen. Vi tror dock att vi i vardagen utgår ifrån 

att ensamheten är något negativt och glömmer bort att ensamheten kan vara positiv och själv-

vald, även för äldre personer. Vissa av respondenterna anser inte heller att det finns något 

positivt med ensamheten. Men en viktig aspekt är ändå att flera respondenter väljer bort rela-

tioner med bekanta som inte är meningsfulla och intressanta för den äldre själv. De väljer allt-

så istället att vara ensamma än att ha meningslösa relationer med andra äldre på servicehuset. 

Respondenterna vill ha samtal som inte enbart går ut på att prata om de sjukdomar och kräm-

por som de äldre bekanta innehar. I boken ålderdomen som erfarenhet skriver en kvinnlig 

psykolog om sina upplevelser av ålderdomen, hon belyser bland annat svårigheterna med att 

lära känna nya bekanta sent i livet. Även om äldre har likadana intressen och umgängesbehov 

utvecklas inte alltid gemenskapskänslor och förstår sig inte på varandra på samma sätt som 

tidigare i livet (Gute 1998 s. 181).  Vänskapsutveckling tar längre tid för den äldre än för yng-

re eftersom det finns fler minnen, erfarenheter, värderingar och åsikter den äldre ska lära kän-

na besitter. Känslor av ensamhet kan uppkomma som en avsaknad av gemensamma upplevel-

ser, samvaro, vana, gemensam bakgrund och minnen (Gute 1998 s. 183). Äldre kan också 

känna sig ensamma när kroppen börjar ge vika och de nya bekantskaperna är yngre och har 

bättre hälsa (Gute 1998 s. 184). 

Det som var synligt i vårt resultat var hälsans påverkan på upplevelsen av ensamhet vilket 

överensstämmer med vad tidigare forskningen säger om att kombinationen av ensamhet och 

dålig hälsa som ger en större ensamhet jämfört med de som bor med ett partner och har en bra 

hälsa (Davey et al. 2009 s. 267-275). Vi kan dock inte dra någon tydlig slutsats när det gäller 

kombinationen ensamhet och ohälsa för sammanboende eftersom majoriteten av våra respon-
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denter är ensamstående. Ohälsa utgjorde även ofta en aktivitetsnedsättning eller förändringar i 

aktivitetsutövandet. 

En annan viktig aspekt som vårt resultat visade på var aktivitetens betydelse för att mot-

verka eller förhindra ensamhet.  De äldre menar vi känner sig delaktiga i någonting då de del-

tar i aktiviteter och sysselsättningar som servicehuset erbjuder och får samtidigt social samva-

ro. Aktuell forskning av Tornstam med flera (2010) visar att ofrivillig ensamhet förebyggs 

bäst genom att göra något aktivt (Socionomen 2010 s. 7). Samtidigt är vi av uppfattningen att 

aktiviteterna måste tilltala den äldre för att kunna motverka ensamheten. Om äldre till exem-

pel inte kan utöva aktiviteterna kan vi anta att ensamheten istället förstärks. Då aktivitet före-

bygger ensamhet och att våra respondenter anser det är viktigt att ha aktivitet när de känner 

sig ensamma skulle en förklaring vara att med de äldre känner gemenskap och känner sig 

”nyttiga” om de utför och deltar i sysselsättningar som finns på servicehuset eller utanför. 

Kanske är aktiviteten en viktig ersättare för det arbete de en gång hade?     

Vi vill även lyfta fram förlusten av självbestämmandet som uppstår i samband med för-

flyttning från ett boende till ett annat. De äldre upplevde att det inte fanns någon möjlighet att 

själv påverka den egna situationen utan beslut togs ”över huvudet” på dem. Detta tror vi kan 

medföra effekter på hur äldre ser på sig själva och bidra till upplevelse av ensamhet. Vi kan 

utgå ifrån vad Socialtjänstlagens huvudsakliga mål säger om att yrkesutövningen skall bygga 

på respekt för självbestämmande och integritet för den enskilde (Norström & Thunved 2008 s. 

35). Vi funderar om socialtjänstlagen 5 kap 4§ som beaktar äldres rätt till självständighet har 

beaktats i detta fall? 

5kap. 4 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-

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

andra. 

Vi anser att respondenterna inte att har en meningsfull tillvaro och gemenskap med andra ef-

tersom servicehuset inte är självvalt och inte täcker det utbud av aktiviteter och social samva-

ro som de tidigare fått. Självständighet och självbestämmande är viktig del som ger äldre me-

ning och en plats i samhället vilket även vi menar kan motverka ensamhet. Då vi som framti-

da socionomer kommer att bedöma och besluta om stöd som påverkar äldres livssituation är 

det viktigt att förstå vad som påverkar och kan ha betydelse för äldres ensamhet.  

När det gäller en av de föreställningar som vi nämnt tidigare i uppsatsen om att äldre in-

vandrare blir omhändertagna av sina yngre familjemedlemmar så säger de emot vår empiri. Vi 

kan se att de inte upplever att de blir omhändertagna i så stor utsträckning som de vill samt att 

empirin visar även att ha familj och släkt i närheten hela tiden kan vara påfrestande. Kanske 
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vill äldre invandrare bli mer omhändertagna men kanske inte genom att bo tillsammans med 

sina barn utan mer som en hjälpande hand och sällskap av nära och kära. Tornstam upplyser i 

Socionomen (2010) att det finns en bild av familjerna i Medelhavsländerna att de vill bo ihop 

och ta hand om varandra men verkligheten är istället så att de bor ihop av tvång inte för att de 

vill. Orsaken sammanboendet är att det finns en brist på bostäder och ekonomiska resurser 

(a.a. s. 7). 

Det framkom i vår studie att invandrar respondenterna som tidigare bodde på ett mångkul-

turellt servicehus trivdes bättre där än på sitt nuvarande ”vanliga” servicehus. De upplevde 

inte språksvårigheterna som ett problem på det tidigare servicehuset eftersom det fanns perso-

nal som talade deras språk. Där kunde de även prata med sina landsmän. Idag känner de sig 

ensamma i sitt nuvarande servicehus och saknar sina landsmän och personal som pratar sam-

ma språk som dem. Forskningen visar att Sverige har under den senaste fyrtioårsperioden 

förvandlats till ett mångkulturellt samhälle (Magnússon 2002 s. 182). Vi anser att en äldre 

befolkning som kännetecknas av kulturell och etnisk mångfald i större utsträckning kommer 

att ha ett större behov av äldreomsorg. Vi håller med Magnússon (2002) när han påpekar att 

äldreomsorgen kommer att ställas inför nya uppmaningar, därför är det viktigt att bedriva fler 

mångkulturella boenden och ha en omsorgspersonal som kan bemöta och förstå de äldre in-

vandrarna (a.a. s. 182 -183). 
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Egna reflektioner 

Erikssons teori skulle kunna belysa materialet tydligare/ytterligare men vår insamlade empiri 

förmedlade väldigt lite om respondenternas barndom. Vi skulle då behöva ställa tydligare och 

fler frågor till respondenterna om deras barndom. Det har även framgått i Tornstam med fleras 

studie (2010) att barndomen har betydelse för känslan av ensamhet vilket vi också kunde se 

en tendens till i vårt material, vilket skulle vara intressant att studera ytterligare.  

När det gäller resultatet av den ekonomiska betydelsen för ensamhet var det svårt att hitta 

tidigare forskning om just detta vi har dock funderat mycket över detta, kan det vara förenat 

med skuld och skam? I så fall kan det finnas ett mörkertal som gömmer den ekonomiska be-

tydelsen av ensamhet för äldre. Att vara fattig är kanske inget en person gärna pratar om men 

den framkom ändå i vår empiri. Dessa respondenter som nämner sin ekonomiska situation 

hade även förvärvsarbetat men menar att pengarna som de får går åt till skatt med mera och 

räcker inte till något extra. Idag är det på tapeten med att äldre eventuellt skall få bättre eko-

nomiska förhållanden med sänkt skatt. Det tror vi kan vara en förebyggande faktor för mot-

verkandet av ensamheten som ekonomin utgör för äldre. Studien anser vi visar att det finns en 

förening mellan ensamhetsupplevelse och ekonomiska resurser. Respondenterna menar att 

begränsad ekonomi avskärmar dem från att utöva i vissa sociala aktiviteter och umgänge som 

kräver att äldre har egna ekonomiska tillgångar att ta av och som underlättar vardagen och 

därmed ensamheten. 

 

Förslag på vidare forskning 

Mer fokus på barndomen och dess betydelse för ensamheten varför upplever en äldre person 

den ensamhet som han har, varför kan en person hantera en viss ensamhet med fokus på barn-

domens betydelse, har den självvalda ensamheten någon bakgrund i barndomsupplevelser? 

Personlighetens betydelse hur har en person hanterat situationer och händelser tidigare i livet. 

Det existentiella perspektivet med gerotrancendens som teori skulle vara intressant att titta på 

och vilken påverkan det har på den äldres ensamhet. 

Tankar om hur Internet påverkar ensamheten, i vilken utsträckning kan Internet motverka 

ensamheten idag? På vilket sätt förebygger Internet ensamhet i dagens samhälle? 

Ekonomins och självbestämmandets betydelse av ensamhet. Även invandringen och integra-

tionsprocessens påverkan på ensamhet skulle vara intressant att ha som utgångspunkt för vi-

dare forskning. 
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Slutsatser 

Äldres upplevelse av ensamhet är spridda men vi kan ändå urskilja olika ensamhetsupplevel-

ser hos respondenterna som även en del av den tidigare forskningen manifesterat. 

 Utifrån den subjektiva ensamheten framgår det i studien att en del av respondenterna 

kan ha en känsla av ensamhet trots att de har sociala kontakter runtomkring sig. 

 När det gäller den objektiva ensamheten så är övervägande delen av respondenterna 

inte ensamma i objektiv mening eftersom de har sociala kontakter runtomkring sig.  

 I studien framgår det att ensamheten inte behöver vara negativ utan även positiv, efter-

som flera av respondenterna väljer att vara själv och mår bra av den ensamheten. 

 Familj och vänner är av stor betydelse för att motverka ensamhet. 

De flesta har god kontakt med familj och hälften vill ha mer kontakt med vänner. 

En respondent skulle vilja bli omhändertagen av sina barn. 

 Studien visar att meningsfulla kontakter är av betydelse för ensamheten. Flera respon-

denter väljer hellre att vara ensamma istället för att umgås med ointressanta personer 

som de inte har något utbyte av. 

 En del har inte haft möjlighet till självbestämmande vid till exempel val av servicehus 

som i sin tur kan påverka känslan av ensamhet. För vissa har förändringar och brister i 

sociala relationer bidragit till ensamhet såsom förlust av partner, förflyttningar från 

vänner och bekanta.  

 Servicehusets  

- boende, sociala gemenskap och sysselsättningar är viktig för de flesta respon-

denter i förebyggandet av ensamhet. En respondent påtalade även bristen på 

anpassade aktiviteter. 

- vård och service på det egna språket är viktig för en del av de äldre invandrar-

na samt gemenskap med egna landsmän. 

 En respondent påtalar invandringen till Sverige som bidrog till ohälsa och ensamhet. 

 För somliga utgör försämrad hälsa förlust av deltagande i aktiviteter och socialt um-

gänge som kan öka ensamheten. 

 När ohälsa begränsar i utövandet av aktivitet hittar de flesta respondenter nya aktivite-

ter/sysselsättningar för att upphäva effekten av ensamhet. 
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 Vi såg i studien att hanteringen av den ensamhet som respondenterna upplever skiljer 

sig åt. Hur de äldre hanterar de faktorer som gör att de upplever ensamhet såsom ohäl-

sa, förlust av aktiviteter, minskade sociala kontakter. Vi tror att personligheten har stor 

betydelse i hanteringen av ensamheten och vad de äldre har varit med om tidigare i li-

vet. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter Sadia Theodoridou och Linda Eriksson som studerar på sjätte terminen på 

Socionomprogrammet med inriktning mot äldre vid Ersta Sköndal högskola. Just nu håller vi 

på att skriva vårt examensarbete som handlar om olika upplevelser av ensamheten bland 

svenskar och utlandsfödda äldre som bor i servicehus.  

Vi vill veta Din upplevelse av ensamhet och skulle gärna vilja intervjua dig som är 65 år eller 

äldre som bor i servicehus. Vi behöver sammanlagt intervjua 6-8 personer. 

Du kommer att vara anonym. Du är frivillig att delta i studien och du kan när som helst avbyta 

intervjun. Intervjun kommer att spelas in på band och kommer att ta cirka 30 minuter. Materi-

alet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. När uppsatsen är färdigställd kommer vi 

att förstöra materialet för att säkerställa din anonymitet.  

Hör av dig till oss om Du är intresserad av att hjälpa oss. Din erfarenhet är viktig!  Kontakta 

oss gärna för mer information, vi svarar mer än gärna på Dina frågor.  

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Linda Eriksson             Sadia Theodoridou  

Tel: xxx-xxxxxxx           Tel: xxx-xxxxxx 

xxxxxx@hotmail.com           xxxxxxxx@hotmail.com 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Presentation: Namn, har du bott här länge? 

 

Hur skulle du förklara ensamhet? Vad är ensamhet för dig, Berätta? 

Finns det olika sorts ensamhet, bra och dålig? 

 

Beskriv dina kontakter (Faktisk ensamhet) 

Hur ser de ut? 

Hur ofta får du besök/pratar i telefon? Vem pratar du med?  

Hur ofta träffar du folk? I månaden? Veckan? 

När hade du senast besök? 

Berätta om ett besök. Vad brukar ni göra? 

Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller de kontakter du har/inte har? 

Vad för aktiviteter deltar du i? Hur ofta? 

 

Upplevelsen av ensamhet 

Skulle du vilja ha mer eller mindre kontakter? Om du fick önska, vad skulle du då önska? 

Finns det något som lindrar den ensamhet du känner? 

 

Tidsaspekten 

Har du alltid velat vara ensam/ eller velat ha mera kontakter? 

Har ensamheten förändrats över tid? Hur såg du på ensamhet när du var yngre? Ge exempel? 


