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Abstract  

 

Title: Older people's loneliness - A literature overview 

Author: Görgen Lindén, Marika Åsén 

 

Aim: The aim of this literature overview was to summarize the state of knowledge 

regarding the elderly loneliness. Study questions were: (1) Which factors contribute to 

perceived loneliness in older people? (2) Are there any differences in perceived 

loneliness among older women and older men? Method: Through a literature overview 

analyzing selected science based documents by the selected themes: the role of loss, 

health and gender. The science based documents has been found in the databases 

ProQuest (Social Sciences), Diva and SAGE Journals Online and are mainly peer-

reviewed research studies, articles and reports published between years 1985-2012. The 

results of the literature overview were interpreted by theories, the Life Course 

perspective and the theory of Gerotranscendence. Results: The findings show that 

loneliness is not something particularly prominent for just older people. For most people 

in early old age, people who are part of the so-called third age, aging is a time of 

increased awareness and fulfilment. It was also found that loneliness often was self-

selected and seen as something positive. Loneliness tended to increase with increasing 

age for older people who were in the fourth age. Loss of spouse intended to increased 

loneliness. Overall good health, such as good physical health contributed in a positive 

way to counteract loneliness experience of older people. Gender-specific differences in 

the perceived loneliness for older people were not entirely correlated to the selected 

science based documents. However, predominantly empirical data showed that older 

women experience loneliness greater than older men. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Äldres ensamhet – En kunskapsöversikt 

Författare: Görgen Lindén, Marika Åsén 

 

Syfte: Kunskapsöversiktens syfte var att sammanfatta kunskapsläget avseende äldres 

ensamhet. Studiens frågeställningar var: (1) Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet 

hos äldre människor? (2) Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor 

och äldre män?  Metod: Att genom en selektiv kunskapsöversikt analysera studiens 

valda primärdokument utifrån studiens valda teman: rollförlust, hälsa och kön. Studiens 

primärdokument har sökts i databaserna ProQuest (Social Sciences), Diva och SAGE 

Journals online och består till största delen av kollegialt granskade forskningsstudier, 

artiklar och rapporter publicerade under åren 1985-2012. Resultaten i studien har tolkats 

genom två teorier, livsloppsperspektivet och teorin om gerotranscendens. Resultat: 

Studiens resultat visade att ensamhetsupplevelser inte är något som skulle kunna sägas 

vara särskilt framträdande för just äldre människor. För de flesta personer i den tidiga 

ålderdomen, det vill säga personer som ingår i den så kallade tredje åldern innebar 

åldrandet en tid av ökad insikt och självförverkligande. Det visade sig även att 

ensamheten många gånger var självvald och upplevdes som något positiv. För äldre 

människor som befann sig i den fjärde åldern tenderade dock ensamheten att öka i takt 

med stigande ålder. Förlust av maka eller make innebar ökade ensamhetskänslor. Ett 

gott hälsotillstånd samt god fysisk hälsa bidrog på ett positivt sätt för att motverka 

ensamhetsupplevelsen hos äldre människor. Könsspecifika skillnader gällande upplevd 

ensamhet hos äldre människor var inte helt entydiga relaterat till studiens 

primärdokument. Dock redovisades övervägande empiriskt material som visade att äldre 

kvinnor generellt kan sägas uppleva ensamhet i större utsträckning än äldre män.  

 

Nyckelord: ensamhet, gammal, gerontologi, äldre, åldrande. 
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Förord 

 
Vi vill härmed tacka Fereshteh Ahmadi som med sin kunskap och i rollen som 

handledare stöttat oss i vårt arbete med denna studie. Utöver detta vill vi tacka de 

personer som funnits vid vår sida under vårt uppsatsskrivande. 

 

 ~ 

 
Tack! 

 
Gävle, januari 2013 

 
Görgen Lindén och Marika Åsén 
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1. Inledande kapitel  

I studiens inledande kapitel sker en introduktion till arbetet (1.1) vilket följs av studiens 

syfte (1.2) och studiens frågeställning (1.3). Vidare presenteras studiens valda teman 

(1.4) följt av en beskrivning gällande kopplingen till det sociala arbetet (1.5) och 

uppsatsens disposition (1.6). Kapitlet avslutas med centrala begreppsförklaringar (1.7). 

 

 

1.1 Inledning 

Alla människor upplever ibland ensamhet. Att definiera vad som menas med ensamhet 

är inte alltid enkelt. Det är inte heller självklart hur ensamhetsupplevelser kan förklaras 

eller beskrivas. Ofta använder vi oss av förenklade förklaringsmodeller när vi 

kategoriserar och tillskriver ensamheten dess innebörd. Ensamhetsupplevelser 

förknippas ofta med negativa associationer men det är viktigt att komma ihåg att 

ensamhet även kan vara något positivt och självvalt. Ensamhetsupplevelser kan 

naturligtvis härledas till alla åldrar men särskilt stereotypa förklaringsmodeller har 

tidigare varit vanligt förekommande när de äldres ensamhet beskrivits. Att som 

socionom ha kännedom om äldre människors upplevda ensamhet menar vi är av stor 

vikt, inte minst med tanke på den rådande demografiska utvecklingen. 

Befolkningsutvecklingen bidrar till att allt fler människor i Sverige blir allt äldre. 

Befolkningsstrukturen förändras, år 2011 bestod 19 procent av Sveriges befolkning av 

personer över 65 år. Statistiska centralbyrån (SCB) räknar i sin prognos med att 

befolkningsförändringen kommer att innebära att 25 procent av Sveriges befolkning år 

2060 kommer att vara 65 år eller äldre (SCB, 2012:11).  Under åren 2001 till 2011 

ökade antalet personer i åldrarna 65-79 år med 200 000 personer och inom kommande 

10 års period uppskattas ökningen bli 300 000 personer ytterligare (SCB, 2012:26). 

SCB räknar vidare i sin prognos med att det kommer att finnas fler än dubbelt så många 

80-99 åringar i Sverige år 2060 än vad det fanns år 2011. Detta innebär en ökning på 

totalt 600 000 personer (SCB, 2012:27). Om vi med äldre människor avser individer 

som uppnått en kronologisk ålder av 65 år är det rimligt att anta att det inte är tillämpligt 

att kategorisera denna grupp som homogen genom att tillskriva livet efter 

pensioneringen som ett statiskt tillstånd. Genom denna selektiva kunskapsöversikt avser 

vi sammanfatta kunskapsläget gällande de äldres ensamhet. Vidare avser studien att 

lyfta fram några av de särskilt framträdande och bakomliggande faktorerna som 

framkommit som bidragande orsak till upplevd ensamhet hos äldre människor. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanfatta kunskapsläget avseende äldres 

ensamhet. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet hos äldre människor?  

- Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor och äldre män?  

 

1.4 Teman 

De teman som har använts har valts ut efter inläsning av studiens valda 

primärdokument. Flera variabler som kan sägas fungera som bidragande faktorer till 

upplevd ensamhet hos äldre människor återfanns i forskningsdokumenten. Några av 

mest frekvent återkommande variablerna fick fungera som studiens teman. Dessa är:  

 Rollförlust 

 Hälsa 

 Kön 

 

1.5 Koppling till socialt arbete  
 
Inom det sociala arbetets praktik och inom socionomyrket finns det flera områden där vi 

menar att kunskap och kännedom om de äldres upplevelse av ensamhet kan vara viktigt 

att ha kännedom om. Mötet med äldre människor återfinns bland annat i 

biståndshandläggarens yrkesroll där den enskildes behov skall bedömmas och 

tillgodoses genom handläggning och beslut. Som enhetschef i olika boendeformer ingår 

ansvar för att planera, leda och organisera arbetet så att den enskildes behov blir 

tillgodosett. Ytterligare ett område där man som socionom kan möta äldre människor är 

som kurator inom sjukvården. Här handlar mötet främst om stödsamtal, krisbearbetning 

och praktisk rådgivning. Sandström (2010:9) menar att socialt arbete utförs som en mix 

av forskningsresultat, utbildning och praktiskt arbete på fältet.  En förstärkande faktor 

gällande kopplingen till det sociala arbetets teori och praktik är den demografiska 

utvecklingen, det vill säga att allt fler uppnår en allt högre ålder. Att antalet äldre 

människor i samhället ökar kommer med största sannolikhet att innebära att stereotypa 
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föreställningar om äldre människors ensamhetsupplevelser kommer att prövas och 

ifrågasättas. 

 

1.6 Uppsatsens disposition  
 

Studien omfattar sju kapitel där det inledande avsnittet (1.1–1.7) avhandlar studiens 

syfte, frågeställningar samt studiens valda teman. Kopplingen till det sociala arbetet 

avhandlas och kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens centrala begrepp. I 

kapitel 2 (2.1–2.3) ges en översikt över tidigare ensamhetsforskning inom området samt 

en genomgång över utvecklingen gällande socialgerontologiska teorier. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse över kunskapsläget. Kapitel 3 (3.1–3.2) avhandlar studiens 

två teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet samt teorin om gerotranscendens. 

Kapitel 4 (4.1–4.7) är metodkapitlet. I kapitlet redogör vi för förförståelsen i studien, 

forskningsdesignen samt den vetenskapsfilosofiska dispositionen. Redogörelse sker 

även för urval av primärdokument. Kapitlet avslutas med en genomgång av validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet samt studiens etiska ställningstaganden. Kapitel 5 

redovisar de forskningsdokument som har fått fungera som primärdokument i studien. 

Forskningsdokumenten består av internationella och nationella artiklar, rapporter och 

tidigare studier som publicerats mellan 1990 och 2012. Primärdokumenten presenteras i 

kronologisk ordning efter publiceringsdatum och redogör kortfattat för 

forskningsdokumentens syfte, metod och resultat. I kapitel 6 (6.1–6.4) redovisas 

studiens resultat och analys. Studiens tre teman; rollförlust, hälsa och kön redovisas var 

för sig med tillhörande teorianknytning. Kapitlet avslutas med en helhetsanalys. Det 

avslutande kapitlet (7.1–7.3) innehåller ett diskussionsavsnitt följt av en 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.   

 
 

1.7 Begreppsförklaringar 

 
Äldre 

I denna studie har begreppet äldre fungerat som en beskrivning av människor som 

uppnått en kronologisk ålder av 65 år. Definitionen följer den beskrivning som World 

Health Organization, Världshälsoorganisationen (WHO) använder sig av för att beskriva 

och definiera begreppet äldre (WHO, 2012).   
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Den tredje och fjärde åldern 

Inom sociologin är den idag rådande indelningen av ålderdomen en uppdelning av 

ålderdomen som betraktas utifrån begreppen den tredje och den fjärde åldern (Öberg, 

2005:21). Med hänvisning till Laslett påtalar Öberg (2005:21) vidare att den tredje 

åldern och den fjärde åldern idag är den rådande indelningen och ålderdomens 

avslutande perioder. Den tredje åldern omfattar en period av självförverkligande och 

den fjärde åldern ses som den slutliga fasen och består bland annat av ett ökat beroende 

och slutligen döden. Han menar vidare att ett rimligt antagande gällande svenska 

förhållanden kan sägas vara att den tredje åldern infinner sig i åldern 65-79 år och att 

den fjärde åldern kan sägas börja vid 80-85 års ålder (Öberg, 2005:21). 

  

Ensamhet 

Det finns flera bidragande faktorer till upplevelse av ensamhet. Bidragande faktorer kan 

vara psykologisk, filosofisk eller psykosocial (Tornstam, 2010:164-165). Studiens 

innebörd av begreppet ensamhet omfattar den subjektiva känslan av att vara ensam.  

 

 

2. Bakgrund  

Under denna rubrik beskrivs kunskapsläget. Sammanfattningen sker dels genom att den 

gerontologiska forskningen kortfattat beskrivs (2.1) följt av en genomgång gällande 

utvecklingen av socialgerontologiska teorier som använts genom åren för att beskriva 

och förklara åldrandefenomenet (2.2). Avslutningsvis sker en sammanfattning av den 

särskilda ensamhetsforskningen (2.3). För att kunna förstå den forskning som bedrivs 

om den ensamhet som äldre individer upplever, har vi valt att kortfattat beskriva 

begreppen gerontologi och socialgerontologi.  
 

 

2.1 Gerontologi 

Tornstam (2010:9) beskriver att den term som används i den vetenskapliga forskningen 

av åldrandet är gerontologi. Detta ord kommer från det grekiska orden geron, som 

betyder gubbe och logos, som betyder lära. Inom denna forskning så ligger fokus på 

flera olika synvinklar såsom de medicinska, sociala, socialpsykologiska samt 

psykologiska för att kunna se mot den totala bilden i det mänskliga åldrandet. 

Gerontologisk forskning är indelad i två huvuddelar som kallas för geriatrik och 

socialgerontologi. Inom geriatriken behandlas det som har med de biologiska och 
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medicinska bitarna inom åldrandet, medan socialgerontologin bearbetar de områden 

som har att göra med de psykologiska, socialpsykologiska och sociala områdena. Inom 

dagens moderna gerontologiska vetenskapliga arbete, så har forskarna en inriktning mot 

att allt mer se på den dynamiska process i det åldrande som alla människor genomgår i 

samhället på sin väg mot döden. Ett mycket viktigt forskningsdokument beskrivs enligt 

Tornstam (2010:13) vara Pollacks studie vid namn Social Adjustment in Old Age, från 

tidigt 1950-tal som kom att påverka den gerontologiska forskningen allt mer. I denna 

studie (Tornstam, 2010:13) påtalas betydelsen av longitudinella studier där äldre 

människor följs under en längre tid. Studien kan enligt Tornstam även sägas ha fört 

fram betydelsen av att i forskningen betrakta åldrandet som en process. 

 

2.2 Socialgerontologi 

Tornstam (2010:12–13) förklarar att när forskningen om socialgerontologi började är 

inte fastställt, men att fram till början av 1920-talet var det ännu inte ett begrepp. Då 

utgavs en bok av Stanley G. Hall som handlade om det han kallade för den andra 

halvan av livet, seniet. Cirka tio år senare startade ett projekt, The Stanford Later 

Maturity Project, ledd av Walter R. Miles som ville utröna åldrandets psykologiska 

aspekter. Resultatet gavs senare ut som ett litterärt verk som redigerades av Edmund V. 

Cowdry. 1946 kan räknas som socialgerontologins födelseår då två av betydande 

händelser skedde. En amerikansk psykologiorganisation började studera åldrandet och 

dess effekter. Samma år började en tidskrift, Journal of Gerontology, att utges. 

Tornstam (2010:14) förklarar vidare att under 1960- och 70-talet utvecklades 

forskningen om äldre på ett expansivt sätt. Behovet av att dela in ålderdomen i flera 

faser uppstod i USA under 1970- talet då begreppen yngre-äldre och äldre-äldre kom 

att introduceras (Öberg, 2005:21). Under dessa decennier utvecklades flera teorier. 

Några exempel på ett nytt perspektiv var utbytesteorin som introducerades av Dowd 

samt disengamemangsteorin av Cumming och Henry. Tornstam (2010:14) beskriver att 

forskningen under 1980 talet kom att riktas mer mot åldrandet hos kvinnor och 

minoriteter. Efter detta har ensamhetsforskningen utvecklats och fått en betydande roll i 

samhället och för sociologin. Tornstam hänvisar till Bengtsson, Burgess & Parrot som 

beskriver socialgerontologins utveckling i tre generationers teorier. I den modernaste, 

den tredje generationens teorier, ingår bland annat livsloppsteorin, som studerar 
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åldrandet genom att beakta en människas samlade livsfaser för att kunna förstå 

åldrandet som helhet (2010:14–15). Livsloppsperspektivets status i äldreforskningen har 

under den senaste tiden vuxit sig allt starkare, inte minst har detta skett genom att bland 

annat Världshälsorganisationen (WHO) använder perspektivet för att analysera 

åldrandet (SOU 2003:91:69). 

 

2.3  Kunskapsläget  

Berg (2007:157-160) påtalar i boken Åldrandet - Individ, familj, samhälle att det inte 

finns någon enkel definition gällande vad ensamhet kan sägas vara. Själva upplevelsen 

av ensamhet kan också vara en del i en depression men det kan också handla om antalet 

önskade kontakter i förhållande till det faktiska. Berg menar att de flesta studier som 

avhandlar äldres ensamhet påtalar att kvinnor i större utsträckning upplever ensamhet än 

män. Äldre-äldre har genom åren visat sig uppleva ensamhet i större utsträckning än så 

kallade yngre-äldre. Berg menar att det inte finns belägg för att ensamheten bland de 

äldre har ökat den senaste tiden. Som bakomliggande faktorer och förklaringsmodeller 

för upplevd ensamhet påtalar Berg bland annat förlust av maka eller make och brist på  

nära vänner.  

 

Tornstam (2010:164-165) redogör i boken Åldrandets socialpsykologi för att den 

stereotypa föreställningen som gör gällande att äldre människor antas vara skärskilt 

utsatta gällande upplevd ensamhet fortfarande lever kvar. Tornstam lyfter fram 

empiriskt resultat som gör gällande att ensamhet inte är ett särskilt specifikt problem för 

äldre människor. Han påtalar vidare att det kan sägas råda viss oenighet över vad man 

avser med termen ensamhet. Några dimensioner av ensamhet kan vara negativ ensamhet 

alternativt positiv uppfattning av ensamhet. Dimensionen kan även omfatta den 

grundläggande inriktningen och då avhandla filosofisk, psykologisk eller psykosocial 

ensamhet.  

 

Hydén (2001:11–13) beskriver i Ensamhet eller tvåsamhet att individer är i grunden 

sociala varelser där människan behöver en viss social kontakt med andra människor. 

Han förklarar vidare att ensamheten inom den samhällsvetenskapliga forskningen idag 

är av stor betydelse där den ensamma individens liv har kommit att framstå som allt mer 
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viktigt. Det som beskriver forskning om det individuella agerandet har en mycket lång 

historia som sträcker sig ända tillbaka till den grekiska filosofen Aristoteles. Hydén 

förklarar att det finns flera olika perspektiv på ensamhet, den frivilliga och den 

ofrivilliga. I den frivilliga ensamheten väljer individen att självmant söka sig till 

situationer eller platser som denne väljer själv för att uppnå den ensamhet som 

önskas.  För att den ofrivilliga ensamheten ska uppstå måste händelser så som dödsfall, 

rädsla, funktionsnedsättning eller psykiska problem uppstå.  

 

I Loneliness and Social Isolation redogör författarna för begreppet ensamhet genom att 

beskriva att den negativa ensamheten kan sägas definieras som en subjektiv upplevelse 

som kan kopplas till bristfälliga relationer. I kapitlet avhandlas bakgrundvariabler som 

anses vara betydelsefulla för att förstå äldres upplevelse av ensamhet. Några av dessa 

variabler är kön, hälsa och relationer. Även betydelsen av att hålla isär den emotionella 

och den sociala ensamheten påtalas i kapitlet med reflektioner om att ensamhet inte 

direkt kan kopplas till social isolering (Gierveld, Tilburg & Dykstra, 2006:486,495).  

 

I boken Gerontologi beskriver Samuelsson (2000:280–281) utifrån Tornstams idéer att 

ensamhetsforskningen av äldre har från början av 1980-talet varit omfattande, där 

begreppen ålderdom och ensamhet blivit allt mer associerade till varandra. Ensamhet 

kan upplevas både objektivt och subjektivt. Objektiv ensamhet beskrivs som att 

individen är isolerad och subjektiv ensamhet är upplevelsen av ensamhet. Samuelsson 

beskriver vidare att studier har gjorts och att det har visat sig att man inte är mer ensam 

trots att man är ogift, har få anhöriga eller nära vänner. Dessa studier motsäger de 

tidigare antaganden som gjorts där den tidigare tron varit att risken för individer som är 

ensamboende och är utan barn blev utsatta för isolering. Studier har även visat att yngre 

människor känner mer ensamhetskänslor än medelålders och nyligen pensionerade 

individer, samt att desto äldre pensionären blir desto större blir risken att känna 

ensamhet. Sett ur ett genusperspektiv finns det ett flertal studier som visar att 

ensamheten är störst bland äldre män som är ogifta, följt av ogifta äldre kvinnor, gifta 

kvinnor och minst ensamma känner sig de gifta männen. 

  

En annan anledning till ensamhet beskriver Nilsson (2004:35) i boken Att vara äldre 

“... man har ju sina krämpor...” att en försämrad hälsa bland äldre frambringar en 
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ofrivillig isolering där de äldre inte kan eller orkar medverka i olika sociala 

sammanhang. Många av de äldre har dessutom ett försämrat socialt nätverk då man till 

exempel förlorat sin make/maka på grund av dödsfall eller har vänner och barn som bor 

på annan ort. Detta leder ofta till att äldre får en känsla av övergivenhet och försämrad 

självaktning.  

 

Nygren och Lundman (2009:194) tydliggör i Omvårdnadens grunder - perspektiv och 

förhållningssätt att negativ ensamhet uppstår först då man känner sig nedstämd och 

övergiven av sin omgivning. De påpekar även att ensamhet även kan upplevas som en 

positiv upplevelse.  

 

 

3. Teorianknytning 

I detta kapitel sker en beskrivning av de valda teoretiska perspektiven i studien. För att 

få svar på kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av 

Livsloppsperspektivet (3.1) samt teorin om Gerotranscendens (3.2) när 

primärdokumenten i studien har analyserats. Valet av teorier i denna studie har 

föregåtts av instudering i ämnet med ambitionen att använda oss av vad som kan sägas 

tillhöra den senaste generationens socialgerontologiska teorier. 

  

3.1 Livsloppsperspektivet  

För att förstå och besvara forskningsfrågan har vi tagit fasta på teorin om 

livsloppsperspektivet. Enligt Öberg (2002:44) är allt som sker, såväl positiva som 

negativa händelser, påverkande faktorer som måste förstås i sin helhet där ingen fas i 

livet kan ses som viktigare än någon annan. Detta har varit grunden i vårt tänkande när 

vi har utgått från denna teori, ett exempel kan vara att om en händelse sker tidigt i 

individens liv påverkas denne av detta senare då de blir äldre. Bengtson, Burgess, Parrot 

& Mabry (2002:29) beskriver att Livsloppsperspektivets filosofiska ursprung uppkom 

ur flera olika teorier i slutet av 1800-talet. Vidare i kapitlet förklaras att inom denna 

teori finns flera beståndsdelar som är viktiga för att förstå livsloppsteorin. Dessa 

är: Livsfas, Ömsesidiga beroendeförhållanden, Livsloppskontroll, Situationsberoende,  

krav och Accentuering. Dessa handlar om individens ålder, olika roller, inflytande i sitt 

nätverk, livets anpassningsförmåga till olika förändringar samt tyngdpunkt på 

individens personliga egenskaper (Andersson, 2002:30). Öberg (2002:44–47) beskriver 
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livsloppsperspektivet som en filosofi som tillhör den tredje generationens 

socialgerentologiska teorier som tar fasta på åldrandet studerat genom hela livsloppet. 

För att kunna förstå ensamheten ur ett livsloppsperspektiv måste allt som sker under en 

individs liv förstås i sin helhet. Livsloppsperspektivets betydelse kan enligt Tornstam 

(2010:194) variera och avse fyra särskilt framträdande förhållanden, sett ur ett 

forskningsperspektiv: 

  

  
1. Att förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man 

beaktar förhållanden tidigare i livet, som till exempel 

barndomsupplevelser. Man knyter till exempel samman 

teorier om förhållanden i ålderdomen med teorier om hur 

man utvecklas som barn. 

 

2.  Att förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man 

beaktar vissa händelser under livsloppet, som till exempel att 

barnen flyttar hemifrån, att man blir pensionerad eller att 

man blir änka/änkling. Här fokuserar man också ibland på 

betydelsen av >>timing<<, det vill säga om händelser 

inträffat vid >>rätt tidpunkt<< eller ej, och på transitioner 

mellan olika skeden i livet. 

 

3. Att förståelsen av förhållanden under ålderdomen ökar om 

man uppfattar hela livet som en utvecklingsprocess där 

ålderdomen är det sista stadiet. 

 

4. Att förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man 

betraktar människors liv som helheter, och studerar de olika 

sätt på vilka ålderdomen utgör integrerade delar av de 

livsformer människor haft. 

  

(Tornstam, 2010:194) 

  
 

  

Livsloppsperspektivet påvisar att det finns klara skillnader sett ur ett genusperspektiv 

där många äldre kvinnor vårdar sina makar vilket ger socialpsykologiska följder, såsom 

isolering och nedstämdhet. Det är även vanligt att kvinnor lever ensamma under sina 

sista år eftersom kvinnors medellivslängd är högre än männens (Tornstam, 2010:201). 
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3.2 Teorin om gerotranscendens 
 
Lars Tornstams teori om gerotranscendens bygger delvis på tankar om att ålderdomen i 

sig omfattar nya dimensioner av utveckling hos den åldrande människan, en förändring 

av definition av tid, rum, liv och död har förändrats (2010:287). Teorin bygger på det  

goda åldrandet, att man ser det friska och sunda i varje människa, att samhället 

accepterar den förändring som sker hos äldre personer som genomgår denna 

gerotranscendens (Tornstam 2010:299–300). Det förlopp som åldrandet innebär leder 

vanligtvis till att den egna aktuella åldern uppfattas som mer fördelaktig i jämförelse 

med de tidigare åldrar som man befunnit sig i vilket leder till acceptans för livets gång 

(Tornstam 2010:285). Den som har svårt att acceptera livets gång eller är med om olika 

trauman i livet har svårt att fortsätta sin väg mot att bli gerotranscendent (Tornstam 

2010:311-312). Något som ska uppmärksammas är att denna teori inte handlar om att 

man drar sig undan för att dö, utan denna teori utgår från att man accepterar sig själv 

och sin omgivning (Tornstam 2010:287). Tre dimensioner är aktuella i teorin om 

gerotranscendens: Den kosmiska dimensionen, Jaget, Personliga och sociala relationer. 

I den kosmiska dimensionen så har individen en större acceptans för livets gång och 

accepterar döden med en mer öppenhet genom en ökad förståelse för sin livsroll. Att ge 

återblickar på livet är viktigt då man ser tillbaka på livet med en annan insikt än tidigare 

i livet. Jaget handlar om att man accepterar sig som den man är och att man lever med 

de brister man har och gärna kliver tillbaka ett steg och att harmonin i livet blir av mer 

betydelse än tidigare. Personliga och sociala relationer är viktiga i de äldres liv och detta 

beskrivs som att vänskapen till nära vänner är av betydelse. De sociala aktiviteterna 

avtar och man har mindre behov av att ytligt umgås med andra människor. Materiella 

ting är av mindre värde och individen får en större medvetenhet om sig själv och sina 

roller i livet (Tornstam, 2010:302–304). Odén, Svanborg & Tornstam (1993:239–240) 

beskriver Jungs filosofiska synsätt från 1930-talet där det påtalas att om inte den egna 

livsrollen accepterats ökar risken för depression och dödsångest. Detta eftersom vårt 

västerländska samhälle ställer krav på att man som individ förväntas var till nytta för 

samhället genom produktivitet. Odén et al. (1993:235,239–240) vill att 

gerotranscendensen ska ses som en positiv utveckling av det mänskliga åldrandet. Äldre 

ska få acceptera sin personliga utveckling och se tillbaka på sitt liv, för att de ska kunna 

göra detta så måste omgivningen tolerera att när äldre individer drar sig tillbaka så är 
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det för de själv vill det. Høgseth (2005:43-44) beskriver i hans kapitel att 

gerotranscendensen förändrar livet, att man i detta stadium ser livet som en helhet, att 

början och slutet inte har så klara linjer som när man var ung.  

Gerotranscendensen är det sista steget i en naturlig process 

mot mognad och visdom 

  (Høgseth, 2005:43) 

 

Det som även uppmärksammas i boken är att det är viktigt att alla individer måste vara 

öppen för det andliga och kosmiska, detta för att man ska utvecklas i sitt livslopp. Det är 

angeläget att äldre ger sig själv tid till egna tankar och funderingar för att de inte ska 

stanna upp i denna transcendenta utveckling. Inom teorin om gerotranscendensen är det 

betydelsefullt att man har en jämn fördelning av det aktiva- och det andliga livet för att 

inte hamna i nedstämdhet till följd av att man inte accepterar livsprocessen. Detta kan i 

sin tur innebära att man känner en rädsla för döden (Høgseth, 2005:43-44). 

 

4. Metod  

Metodavsnittet beskriver studiens tillvägagångssätt. Kapitlet redogör för förförståelsen 

i studien (4.1) samt vald forskningsdesign (4.2) vilket följs av studiens 

vetenskapsfilosofiska position (4.3). Kapitlet omfattar även en beskrivning över hur 

studiens primärdokument selektivt valts (4.4). Uppsatsens trovärdighet avhandlas under 

rubriken validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (4.5) där diskussion förs med 

utgångspunkt från aktuell studie. Kapitlet avslutas med en redogörelse över studiens 

etiska ställningstagande (4.6).  

 

 

4.1 Förförståelse 

 
Vi har båda i vår tidigare yrkesutövning arbetat inom den offentliga sektorn och genom 

detta kommit i kontakt med äldre människors livsbetingelser och upplevelser av 

ensamhet. Våra tidigare reflektioner gällande äldres ensamhet har till stor del kommit 

att omfatta de allra äldsta i samhället med särskilt fokus på den ensamhet som man kan 

möta inom den institutionaliserade delen av äldrevården. Under studietiden kom äldre 

människors upplevelse av ensamhet att tilldra sig vårt särskilda intresse. Genomgående 
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under arbetet med denna studie kom våra egna föreställningar gällande äldres ensamhet 

att sättas på prov.   

 

4.2 Forskningsdesign 

Vi har valt en kunskapsöversikt/litteraturstudie som metod för få en överblick över 

relevant litteratur samt tidigare forskningsresultat med koppling till våra 

forskningsfrågor; Vilka faktorer bidrar till upplevd ensamhet hos äldre människor? 

Finns det skillnader i upplevd ensamhet mellan äldre kvinnor och äldre män? Enligt 

Backman (2008:72) så bör ambitionen i en kunskapsöversikt vara att kompilera och 

analysera tidigare empiriska resultat. Vår studie kommer att utgå från ett strukturerat 

och systematiskt tillvägagångssätt utifrån valt ämne, och vi kommer att förhålla oss så 

neutrala som möjligt gällande valet av forskningsmaterial för att inte ge en fel bild av 

forskningsresultatet och detta beskriver också Friberg (2012: 133-135) i sin bok om hur 

en kunskapsöversikt bör genomföras. Skälet till varför vi valde denna metod var att 

lyfta fram och sammanställa den tidigare empiriska forskningsresultaten om 

ensamhetens eventuella utbreddhet bland äldre människor och dess orsaker. Vid våra 

val av primärdokument har vi varit noggranna att inte välja forskningsrapporter som har 

varit undermåligt utförda samt att de ska ha varit godkända som vetenskapliga 

rapporter.  

 

4.3 Vetenskapsfilosofisk position 

Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten är baserad på ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt. Vi kommer att använda oss av den hermeneutiska cirkeln där texten 

tolkas och enskilda delar relateras och tolkas sedan i helhet med hjälp av valda teorier. 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008:200–201) använder man förförståelsen för att tolka 

texten vid tillämpning av den hermeneutiska cirkeln, detta för att se helheten i till 

exempel ett visst problem. Efter detta delas helheten upp i mindre delar som tyds var för 

sig och sedan jämförs helheten igen utifrån de eventuella nya uppgifter som 

framkommit. I databassökningar tar vi del av aktuell forskning som kan besvara 

forskningsfrågan. Genom selektivt urval av de forskningsdokument vi valt sker en 

sammanställning av empiriska resultat gällande äldre människors ensamhet. Det 
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empiriska materialet analyseras sedan utifrån de valda tematiseringarna och teorierna 

för att sedan sammanställas i sin helhet.  

 

4.4 Metod för urval av primärdokument 

Vid genomgång av tidigare forskning genomfördes bland annat ämnesordssökningar i 

databaserna ProQuest, Diva och SAGE Journals online. Backman (2008:76) påtalar att 

sökningar i flera databaser ger en bättre överblick över det samlade och aktuella 

kunskapsläget. Genomgående vid våra databassökningar var att endast kollegialt 

granskad forskning valdes samt att precisionen i våra sökningar avgränsades genom att 

flera sökord valdes. Att kombinera sökbegrepp är vanligt för att lyckas fånga det 

aktuella ämnet (Lööf, 2005:360). I databaserna valde vi genomgående att avgränsa 

sökningarna till att omfatta studier och artiklar publicerade under åren 1985-2012. Vid 

sökning i ProQuest (Social Sciences) angavs Loneliness och Old som sökord i ett första 

led. Databasförslaget på båda dessa sökord blev Loneliness in old age och resulterade i 

2038 träffar totalt. I ett andra led kompletterade vi med sökordet Gerontology vilket gav 

315 träffar totalt. I ett tredje och fjärde led angavs sökorden Elderly och Ageing vilket 

gav 219 träffar totalt i databasen. Vid sökning efter fulltext artiklar valdes databasen 

SAGE Journals online. Sökningen avgränsades till att i ett första och andra led omfatta 

sökorden: Loneliness och Old age vilket totalt gav 674 databasträffar. I ett tredje och 

fjärde led angavs Elderly och Ageing som sökord vilket gav 421 träffar totalt. Vid 

sökningar i databasen DIVA genomfördes även sökningar som omfattade icke kollegialt 

granskad forskning.  

 

4.5 Studiens trovärdighet 

I denna selektiva kunskapsöversikt om äldres ensamhet har vi haft som mål, och därför 

strävat efter, att få en så hög trovärdighet som möjligt. Detta har medfört att valet av 

empiriskt material hela tiden utgått utifrån syftet och forskningsfrågan. Vi har därför till 

största delen använt oss av kollegialt granskat material utifrån det valda ämnet. Enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007:63) är validitetsproblematiken ett 

svårlöst och påtagligt problem inom forskningen. Vi har därför under hela arbetets gång 

prövat syftet samt frågeställningen mot den funna litteraturen, detta för att stärka 

validiteten. Med begreppet validitet menas enligt Lilja (2005:294) att det som ska mätas 
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verkligen mäts. Avgränsning i arbetet har skett genom vårt sätt att söka 

forskningsdokument, vår förförståelse samt val av teori och våra valda teman.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Inom forskningen är det viktigt att ha ett gott etiskt förhållningssätt som exempel att 

identiteten på intervjupersoner inte får röjas, vara fördomsfri och kunna se de nya 

resultaten med nya perspektiv. Betydelsen av den kritiska forskningsetiska reflektionen 

påpekas bland annat i den statliga utredningen; God sed i forskningen (SOU 1999:4:24). 

Under vårt arbete med denna kunskapsöversikt har vi etiskt och moraliskt reflekterat 

över huruvida vi hanterat informationen objektivt med hänsyn taget till vår förförståelse 

och våra föreställningar gällande studiens centrala delar. Efter noggranna övervägningar 

med varandra, har vi ansett att de etiska aspekterna som bör beaktas inom de valda 

forskningsrapporterna redan är uppfyllda, då vi förväntar oss att de primärdokument vi 

använt oss av omfattas av ett etiskt förhållningssätt. 

 

 

5. Primärdokument 

Under denna rubrik sker en redogörelse för de dokument som fungerat som 

primärdokument i studien. Dokumenten har i referenslistan angetts med asterisk (*) 

vilket enligt Backman (2008:88) skapar en tydlig överblick över valda primärdokument. 

Primärdokumenten utgörs av artiklar, rapporter och studier vilka i detta kapitel 

presenteras i kronologisk ordning efter publiceringsdatum. Forskningsdokumenten som 

valts ut sammanfattas kortfattat med syfte, metod och resultat. Primärdokumenten 

består av sju internationella dokument samt tre svenska där totalt sex av dokumenten är 

kollegialt granskade.  

 

 
Social Isolation, Loneliness and Health Among Older Adults (Coyle & Dugan, 2012). 

Syfte: Syftet med artikeln är att sammanställa tidigare empirisk data för att undersöka 

sambandet mellan ensamhetens och den sociala isoleringens betydelse för äldres 

upplevda hälsa.  Metod: Data hämtat från den tvärvetenskapliga panelstudien Health 

and Retirement Study (HRS) 2006 och 2008 har fungerat som underlag för artikeln. 

Studien omfattar bland annat skattning av egen hälsa samt psykisk ohälsa bland äldre 

människor i USA. Studiens representativa urval bestod av totalt 11 825 personer över 

50 år med en medelålder på 67,7 år. I studien beaktades bland annat levnadsvanor, 



 
 
 
 

 

 

15 

social situation, utbildningsnivå och civilstånd som variabler. Resultat: Social isolering 

som sambandsfaktor för upplevd ensamhet var inte särskilt påtaglig. I resultaten 

framgår dock att den egna skattade upplevelsen av ensamhet är starkt korrelerat med 

psykisk ohälsa. Studien påtalar betydelsen av att antalet sociala relationer inte kan sägas 

påverka den egna upplevelsen av ensamhet. 

 

Psychological well-being in retirement: The effects of personal and gendered contextual 

resources (Kubicek, Korunka, Raymo & Hoonakker, 2011). Syfte: Artikeln tar upp 

könsspecifika faktorer som påverkansfaktorer för det psykiska välbefinnandet i högre 

åldrar. Metod: För att få svar frågan huruvida kvinnors psykiska hälsa kan antas vara 

bättre än männens i livet efter pensioneringen, använde man sig av data från Wisconsin 

longitudinella studie, en kohortstudie med ett slumpmässigt urval av män och kvinnor. 

Studien följde 10 317 studenter som tog studenten 1957 vilket följdes upp 1975, 1993 

och 2004 för att ge en bild av individernas historia kan förklara hur hälsa, psykiskt 

välbefinnande och personliga egenskaper påverkar bland annat äldre människors 

ensamhet. Individerna i studien var 65 år vid den sista uppföljningen. Resultat: Särskilt 

problematiskt gällande ensamhet och psykiskt välbefinnande i denna ålder visade sig 

det vara för kvinnor. Författarna menar att kvinnors och mäns skillnader i att påtala 

sociala förhållanden kan ha påverkat resultatet i studien. Skillnaderna i benägenhet att 

påtala och beskriva psykosociala och sociala förhållanden ges i studien som en 

delförklaring med koppling till könsbundna förväntningar. 

 
Ensamheten i Sverige 1985-2008, (Tornstam, Rydell, Vik & Öberg, 2010). Syfte: Att 

undersöka ensamhetsupplevelser bland Sveriges befolkning. Metod: Ett slumpmässigt 

urval av Sveriges befolkning mellan 20-90 år ingick i en enkätstudie som genomfördes 

1984. 2008 följdes denna studie upp med enkätsvar från totalt 1 742 personer. Fokus i 

studien ligger på 2008 års resultat och ensamhetsupplevelserna i studien studeras dels 

mot bakgrund av hur respondenterna hanterar sin ensamhet. Enkäten bestod av 39 

frågor och beaktar bland annat tre dimensioner av ensamhet: Ensamhetens 

intensitet/kvantitet, den inre personlighetsmässiga ensamheten och den positiva 

ensamheten. Resultat: 2008 hade upplevelsen av ensamhet minskat något jämfört med 

1985. 42 procent jämfört med 49 procent 1985. De starkaste ensamhetsupplevelserna 

återfanns bland de yngre och inte bland de äldre människorna. I studien ingår bland 
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annat förklaringsvariabler så som kön, hälsa och socialt nätverk. Orsakerna till 

ensamhet bestod bland de äldre individerna bland annat av avsaknad av när relation, att 

man saknade transportmedel eller att man helt enkelt inte var särskilt intresserad av 

andra. Intensiteten i upplevd ensamhet var högst i grupperna ogifta, änkor/änklingar och 

skilda i nämnd ordning. Majoriteten i respektive grupp representerades av kvinnor.  

 
Older adult loneliness: myths and realities (Dykstra, 2009).  Syfte: Syftet med studien 

var att undersöka några hypoteser som avsåg äldres ensamhet. Dessa var: Att ensamhet 

kan betraktas som något specifikt och särskilt framträdande för äldre människor. Att 

äldre människor som lever i vad som kan sägas vara individualistiska samhällen också 

är de som är mest ensamma. Att ensamheten hos äldre människor har ökat under de 

senaste decennierna. Metod: Att genom tidigare empiriska studier studera livskvalitet 

med hänsyn taget till äldres ensamhet. Resultat: Inget stöd återfinns i studien avseende 

det faktum ensamhet skulle vara ett specifikt problem för äldre människor. Den 

stereotypa föreställning som gör gällande att äldre människor skulle vara mer ensamma 

än andra lever dock kvar. Studien påtalar dock att ett visst stöd finns för att människor 

över 80 år till viss del kan sägas uppleva större ensamhet än andra grupper. Studien 

visar stöd för att ensamheten bland äldre människor minskat sedan 1950- talet, 

alternativt är oförändrad, beroende på studie. 

 
Sociala relationer och upplevelse av ensamhet (Nordenmark, 2006). Syfte: Syftet med 

studien är att analysera vikten av en god social relation till familjemedlemmar och 

övriga relationer, exempelvis vänner och grannar. Denna studie har gjorts på människor 

som är äldre än 54 år. Metod: Den metod som användes i denna studie var en så kallad 

PSAE, Panel Survey of Ageing and the Elderly. PSAE är en nationell longitudinell 

undersökning av äldres levnadsförhållanden. Frågorna handlade om upplevelsen av 

ensamhet samt relationen till nära familjemedlemmar och andra nära vänner. Resultat: I 

resultatdelen börjar de med att beskriva hur fördelningen ser ut mellan olika 

åldersgrupper, 81 procent av de som är 84 år och äldre, och hälften av de som var 

mellan 75-84 år levde ensamma. Det har även visat sig att ju äldre man är desto mindre 

kontakt har man med sina anhöriga men att kontakten med grannarna ökar med åldern. 

Studien visar även att åldern har betydelse för upplevelsen av ensamhet i de olika 

åldersgrupperna, desto äldre man är desto starkare blir den upplevda ensamheten. 
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Nästan hälften av alla över 85 år har ingen nära vän de kan vända sig till och därmed 

ökar risken för ensamhetsupplevelser att öka. Med hänsyn till detta anger 38 procent i 

åldersgruppen över 85 år att de aldrig känner sig ensamma medan personer i åldrarna 

55-74 år anger drygt hälften att de aldrig känner sig ensamma. Den subjektiva 

upplevelsen av ensamhet är högra bland personer över 74 år jämfört med de som är 

yngre. Detta förklaras i studien med att de yngre har en större kontakt med 

familjemedlemmar såsom partners, barn, syskon och vänner på ett helt annat sätt via till 

exempel olika sociala medier. 

 

Changes in Older Adult Loneliness (Dykstra, Van Tilburg & Giervald 2005). Syfte: Att 

undersöka äldres ensamhet kopplat till bland annat hälsa, nätverk och civilstånd. Metod: 

Kohortstudien baseras på data som tidigare insamlats i den tyska undersökningen 

“Living Arrangemenets and Social Networks of Older Adults” och “Longitudinal Aging 

Study of Amsterdam”. Totalt omfattar dessa båda studier 2 925 respondenter födda 

mellan 1908 och 1937. Resultat: Studien visar att ensamheten hos äldre människor 

tenderar att öka med stigande ålder. I den kategori av äldre människor som upplevde ett 

förbättrat hälsotillstånd till följd av till exempel tillfrisknande från sjukdom under 

ålderdomen minskade upplevelsen av ensamhet. Äldre människor som levde i 

parförhållande uppvisade den lägsta upplevelsen av ensamhet, med en mycket liten 

skillnad relaterat till kön. Ensamstående kvinnor uppvisade däremot en lägre upplevelse 

av ensamhet än ensamstående män.  

 

… en dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder (Ågren, 1995). Syfte: Att 

undersöka 92-åriga människors livstillfredsställelse. Metod: Uppföljningsstudie med 

öppna intervjuer genomförda då respondenterna var 85 år samt 95 år gamla. 129 

personer deltog i studien. Analyserna av intervjuerna genomfördes bland annat med 

hjälp av att sju olika kategorier vilka var återkommande i intervjusvaren gällande hur 

man upplevde sin livstillfredställelse och hur man anpassade livet utifrån detta. Dessa 

var: Självförverkligande, Moget åldrande, Accepterande, Beroende, Uppgivet 

accepterande, Förtvivlande samt Avskärmade. Kategoriseringarna redovisas separat i 

studien, delvis oberoende av de teman som ingår i studien. Resultat: Samtliga kvinnor 

som deltog i undersökningen hade 1994 blivit änkor sedan den första studien och av 

männen levde fyra stycken fortfarande med sina makar. Hälsotillståndet relaterades ofta 
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till jämförelser av föreställningar om vilken hälsa som var normal för en 92-åring samt 

jämförelser med andra personer i samma ålder. Förlust av maka eller make innebar 

ökade ensamhetskänslor även om flera av respondenterna uttryckte att det var skönt att  

få vara för sig själva.  

 

Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married Older Adults (Pinquart, 

2003). Syfte: Undersöka skillnader avseende upplevd ensamhet hos gifta, 

änkor/änklingar, skilda och aldrig gifta äldre människor. Metod: Artikeln bygger på en 

den tyska studien "Lebensführung älterer Menschen" från 1993 där 4130 personer i 

åldrarna 53-79 år intervjuades i sina hem om sin ensamhet. Den statistiska analysen har 

skett med prediktionsanalyser. Ensamheten bedömdes med hjälp av en ensamhetsskala 

bestående av frågor som mäter ensamheten i flera olika steg. Resultat: Skillnaden i 

upplevd ensamhet hos gifta kvinnor och män var mycket små. Däremot var det klart 

märkbart att änklingar uppvisade större ensamhetsupplevelse än änkor. När det gällde 

skillnaden i upplevd ensamhet hos kvinnor och män som inte var gifta uppvisade 

männen en högre grad av ensamhetskänsla. I gruppen av frånskilda och de som aldrig 

gift sig kompenserades graden av ensamhet i större utsträckning av kontakt med barn, 

vänner och syskon än i övriga grupper. En god fysisk status visade sig bidra till lägre 

grad av upplevd ensamhet hos såväl skilda män och kvinnor som hos änkor samt bland 

personer som aldrig varit gifta. I gruppen som var gifta återfanns däremot inte lika starkt 

samband mellan fysisk status och ensamhet. 

 

Individual Experiences as Cultural - a Cross-cultural Study on Loneliness Among the 

Elderly (Jylha & Jokela, 1990). Syfte: Att undersöka skillnader i upplevd ensamhet hos 

människor som lever i Europa. Metod: Data från studien “The Elderly in Eleven 

Countries. A Sociomedical Survey” användes i artikeln för att studera kulturella 

skillnader i upplevd ensamhet. Fokus i artikeln ligger på skillnaderna i upplevd 

ensamhet hos äldre människor som lever i finska Tammerfors i förhållande till svaren 

som återgavs från den grekiska landsbygden. Kohortgrupperna i studien tog delvis 

hänsyn till könskillnader i åldrarna 60-74 år samt 75-89 år med variabler som bland 

annat fysisk funktionsförmåga och civilstånd. Resultat: Ensamstående kvinnor och män 

gav uttryck för större ensamhetskänsla i Grekland än de som bodde i Tammerfors. 

Skillnaderna hos ensamstående kvinnor och män i Grekland var mycket liten gällande 
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upplevd ensamhet. I Tammerfors tenderade männens upplevelse av ensamhet att minska 

med åren medan kvinnornas ökade något. Ensamhetsupplevelserna hos kvinnor och 

män som levde i parrelation var klart lägre i Tammerfors än i Grekland med mycket 

små skillnader gällande kön och ålder. Den högsta nivån gällande den egna skattningen 

av sin funktionsförmåga återfanns hos männen i Tammerfors (60-74 år). Den lägsta 

skattningen gällande funktionsförmågan återfanns hos kvinnorna i Grekland (75-89 år). 

 
Close friendships among senior adults (Jones & Vaughan, 1990). Syfte: Att beskriva 

hur äldre personers känslomässiga och sociala förhållanden är gentemot sina bästa och 

närmaste vänner. Metod: Forskarna använde sig av volontärer från olika 

samhällsorganisationer till exempel olika kyrkliga organisationer och pensionärsgrupper 

i sitt arbete. Kontakten med de intervjuade skedde genom såväl spontana som planerade 

intervjuer. Intervjupersonerna fick information att det var helt frivilligt och att intervjun 

tog cirka en timme.  Intervjupersonerna kategoriserades i tre olika grupper, de bestod av 

23 gifta män, 24 gifta kvinnor och 29 ensamstående kvinnor (90 procent av dessa var 

änkor), dessa fick svara på demografiska frågor om antal vänner, längden på vänskapen, 

kontaktfrekvensen samt civilståndet på sina vänner. Resultat: Nästan alla 

intervjupersoner uppgav att deras bästa vän var av samma kön som de själva. Alla tre 

grupperna uppgav även att deras vänner initierade mer social kontakt till 

intervjupersonerna än vad intervjupersonerna själva gjorde till sina vänner. Trots att 

någon intervjuperson uppgav att det fanns indikationer på vissa större konflikter, så var 

de trots detta nöjda med sin relation med sin bästa vän.  I artikelns slutdiskussion 

påpekar författarna bristen på relevans av resultatet eftersom forskningen är begränsad 

till att enbart beakta förhållandet till den bästa vännen. 
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6. Resultat och analys  

Under denna rubrik sker en tematisering över empiriska resultat hämtat från studiens 

primärdokument. Studiens tre teman redovisas var för sig (6.1, 6.2  och 6.3) med 

tillhörande teorianknytning (6.1.1, 6.2.1 och 6.3.1).  Resultat och analysavsnittet 

avslutas med en helhetsanalys (6.4). Studiens valda teman bygger på återkommande 

förklaringsvariabler i primärdokumenten kopplat till ensamhet hos äldre människor 
 

  

6.1 Tema 1 - Rollförlust  

I flera av primärdokumenten redovisas empiriskt material som gör gällande att 

ensamheten bland äldre individer tenderar att öka i samband med olika rollförluster. 

Tornstam (2010:138–139) beskriver att en individs olika roller i livet minskar ofta efter 

65-års ålder då många går i pension och förlorar delar av sitt sociala nätverk eller senare 

i livet mister sin partner.  

  

I rapporten Changes in Older Adult Loneliness redovisas resultat som påtalar att den 

tydligaste upplevelsen av ensamheten återfinns i gruppen av äldre människor som 

drabbats av förlust av partner. Resultaten visar även att äldre människor som inte 

genomgått rollförlust till följd av förlust av partner visade sig vara den kategori som 

uttryckte den lägsta graden av ensamhet ( Dykstra, Tilburg och Giervald 2005:741-742) 

  

I studien Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married Older Adults 

påtalas märkbara skillnader gällande änklingars grad av ensamhetsupplevelse i 

förhållande till änkors. Vidare framkom att det är vanligt förekommande att frånskilda 

äldre människor i högre grad kompenserar sina ensamhetsupplevelser genom ökad 

kontakt med barn, vänner och syskon (Pinquart, 2003:38). 

  

I … en dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder så redovisas resultat som visar 

att förlust av maka, make, släktingar eller vänner som gått bort bidrog till att man kände 

sig ensam även om empiriskt material i rapporten redogör för att äldre människor kan 

uppleva att det är skönt att få vara för sig själva (Ågren, 1995:70). I primärdokumentet 

finns även material som redogör för att ensamheten hos äldre människor i flera fall 

innebär en förlikning med ensamheten och att det är något som man vänjer sig med 

(Ågren, 1995:71).  
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I rapporten Sociala relationer och upplevelse av ensamhet påtalas det att de sociala 

medierna har inverkan gällande den upplevda ensamheten då den fysiska kontakten 

minskar till anhöriga i takt med ökad ålder. Rapporten påtalar betydelsen av att äldre 

individer fortsätter att hålla kontakten via telefon eller annan kommunikation. Enligt 

rapporten är det är vanligt att personer över 65 år får en ökad kontakt med grannar i sin 

omgivning men samtidigt att möjligheten till att hitta en nära vän minskar med åren. En 

annan anledning till att äldre upplever ensamhet är när syskon avlider, för då förlorar 

den äldre individen sin egen roll som syskon, vilket är mer sannolikt i högre åldrar 

(Nordenmark, 2006:495). Nordenmark (2006:498) beskriver vidare i sin rapport att 

äldre som lever ensam upplever att de är mer ensamma än de som lever som 

sammanboende.  

 

6.1.1 Delanalys - Rollförlust 

Sett ur ett livsloppsperspektiv tar en kvinnas berättelse i rapporten ...en dag i taget: en 

rapport om livet vid 92 års ålder fasta på en viktig period i kvinnans liv. Som ung 

arbetade hon som piga och i sin redogörelse över huruvida hon upplevde ensamhet 

påtalade kvinnan att det inte var särskilt anmärkningsvärt att man under stora delar av 

tiden var ensam. I hennes redogörelse kan det sägas att de förväntningar från samhällets 

sida som hon upplevde kan ha präglat hennes upplevelse av att vara ensam i senare 

delar av livet. Denna återberättelse från hennes ungdom kan hjälpa oss att förstå 

kvinnans hantering av ensamhet på äldre dagar, detta utifrån Samuelssons (2000:256–

257) förklaring om teorin gerotranscendens, eftersom denna teori inte enbart tar fasta på 

viktiga livshändelser hos individen utan även kan förklara att alla stunder i ens individs 

liv är viktiga. Öberg beskriver att samhällets struktur och upplevda förväntningar också 

sätter sin prägel på hur vi i andra livsfaser kommer att hantera vår vardag (2002:44).  

För att kunna förstå vikten av att ha ett gott socialt nätverk är den amerikanska artikeln 

Close friendships among senior adults ett bra exempel. Där sammanfattas de 

intervjuade personernas egen uppfattning om betydelsen av nära vänner (Jones & 

Vaughan, 1990:455–456). Ett problem med denna artikel är att de endast svarade på 

frågor om sin vänskap gentemot sina närmaste vänner. Därför fanns inga direkta 

uppgifter om hur stor eller liten deras ensamhet var. De eventuella rollförluster som kan 

komma att uppstå för intervjupersonerna kan då vara när de närmsta vännerna drabbas 
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av dödsfall eller att en så stor ovänskap uppstår att de avslutar vänskapen. Sett ur 

livsloppsperspektivet och den så kallade ömsesidiga beroendeförhållandet (Bengtson, 

Burgess, Parrot & Mabry, 2002:30) så kan denna intervjustudie påvisa hur viktig alla 

händelser i livet kan vara, där både dödsfall eller ovänskap kan avsluta en mångårig 

vänskap och därmed snabbt förändra livets förutsättningar. Vidare i rapporten ... en dag 

i taget: en rapport om livet vid 92 års ålder så beskrivs det att de flesta hade upplevt att 

förlust av maka/make som en bidragande orsak till ökad känsla av ensamhet även om 

acceptansen för livets gång många gånger ses som en naturlig del av livet (Ågren, 

1995:83). Denna acceptans för livets fortskridande i äldre människors liv, tillhör teorin 

om gerotranscendens, den kosmiska dimensionen (Tornstam, 2010:302). Rollförluster i 

ålderdomen ses i teorin om gerotranscendens som en naturlig del av livet med tankar 

om acceptans inför det faktum att olika rollförluster är naturliga inslag i livet (Tornstam, 

2010:302–304). I rapporten Sociala relationer och upplevelse av ensamhet påvisas det 

att upplevelsen av ensamhet bland äldre visade sig vara vanligare i de högre åldrarna. 

Som förklaring till detta pekar studien bland annat på att kontakten med 

familjemedlemmar oftast avtar med åren och att detta kan öka upplevelsen av ensamhet 

hos de äldre (Nordenmark, 2006:498). Denna upplevelse förklarar Tornstam (2010:303) 

utifrån jaget i gerotranscendensen, där den äldre människan får en ökad acceptans för 

livet och drar sig tillbaka utan att känna ensamhet.   

 

6.2 Tema 2 – Hälsa  

I rapporten Changes in Older Adult Loneliness påvisar resultatet att en god hälsa 

påverkar upplevelsen av ensamheten. Rapporten påtalar även att tillfrisknande från 

sjukdom under ålderdomen i flera fall leder till en minskad upplevelse av ensamhet 

(Dykstra, Tilburg & Giervald, 2005:743). Det har också visat sig att personer som lever 

i parförhållande där den ena partnern blir långvarigt sjuk eller får en allvarlig sjukdom  

medför att den andra partnern känner sig mer ensam än äldre människor som är 

ensamboende (Dykstra et al., 2005:742).   

 

I rapporten … en dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder beskrivs hur ett 

flertal äldre upplever sin nedsatta syn. Några är förtvivlade över den situation de 

befinner sig i med att inte längre kunna se, medan andra är mer förstående över att de 

ser dåligt och har accepterat sin situation (Ågren, 1995:61). De individer som uppgav att 
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de kände sig gamla ansåg att det berodde på att det fanns ett rent kroppsligt hinder som 

gjorde att de inte kunde utföra sina vardagliga sysslor (Ågren 1995:67).  

 

Citat från rapporten … en dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder där en 

kvinna jämför sin hälsa från hon var 85 år fram till tidpunkten för intervjun:  
 

 

Då kunde jag ju gå omkring och göra det mesta, men nu kan jag 

ingenting. Nu är det slut. Jag är slut. … Och då när man sitter 

här alldeles ensam, har man ju ingenting att leva för. Det kan ju 

ingen begära att jag ska tycka. Ändå har jag det bra, så inte 

klagar jag och så.   

 

(Ågren, 1995:83).   

 

 

Utfrån artikeln Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married Older 

Adults redovisas resultat som gör gällande att psykisk ohälsa för de allra flesta är starkt 

kopplat till den egna upplevelsen av ensamhetskänslor (Pinquart, 2003:43). Betydelsen 

av en god fysisk hälsa är viktig för individens välbefinnande, är hälsan nedsatt på grund 

av funktionshinder eller psykisk ohälsa har resultatet visat sig att ensamhetskänslan ökar 

(Pinquart, 2003:48). Även artikeln Social Isolation, Loneliness and Health Among 

Older Adults redovisar att den egna upplevelsen av ensamhet är starkt kopplat till 

individens psyksiska hälsa. Resultaten visar att äldre människor som angav att de 

upplevde ensamhet oftare led av psykisk ohälsa än de som uppgav att de inte hade 

påtagliga ensamhetskänslor. Artikeln tar även upp att kvinnor generellt sett lever längre 

än män vilket innebär att de löper större risk att drabbas av kroniska sjukdomar och 

funktionshinder (Coyle och Dugan 2012:1 351,1356). 

 

6.2.1 Delanalys - Hälsa 

Livsloppsperspektivets tankar om att en individs historia är påverkande faktorer som 

måste förstås i en helhet (Tornstam, 2010:194) gör sig bland annat gällande i Ågrens 

(1995:56) rapport … en dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder. 

Återkommande i intervjuerna var de äldres beskrivningar gällande sin egen hälsa och de 

kroppsliga funktionerna. I denna rapport tas det upp att de äldre accepterade sitt 

hälsotillstånd och aktiverade sig efter sin fysiska förmåga (Ågren, 1995:28–29). Utifrån 

gerotrancscendensen kan detta förklaras att de accepterar sin nuvarande situation i livet 
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och gjorde det de orkade (Tornstam, 2010:294).  Utifrån Livsloppsteorin kan man i 

rapporterna Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married Older 

Adults och Social Isolation, Loneliness and Health Among Older Adults se att händelser 

påverkar individen under hela livet vilket är centralt i livsloppsteorin (Öberg, 2002:47). 

Nedsatt hälsa till följd av funktionshinder eller psykisk ohälsa ökar risken för upplevd 

ensamhet på grund av att det uppstår en ofrivillig isolering (Pinquart, 2003:48; Coyle 

och Dugan, 2012:1351,1356). I rapporten Changes in Older Adult Loneliness visar 

studiens upphovsmän att det är av stor vikt för de äldre att ha en god hälsa för att kunna 

fungera acceptabelt i samhället för att inte bli isolerad av de olika sjukdomar eller 

krämpor som kan uppstå i de högre åldrarna. Samma rapport visar även att vid 

parboende där den ena partnern blir allvarligt sjuk och behöver vård känner den andra 

partnern sig ensam (Dykstra, Tilburg & Giervald, 2005:742–743). För att kunna 

förklara dessa resultat ur ett teoretiskt perspektiv kan livsloppsperspektivet tillämpas, 

om dessa resultat ses ur den dynamiska process som finns i det mänskliga åldrandet 

(Öberg, 2002:44–45). 

 

 

6.3 Tema 3 – Kön  
 
I studien Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married Older Adults 

framgår att upplevd ensamhet var lägst hos gifta kvinnor och män med mycket 

marginella skillnader i upplevd ensamhet relaterat till de olika kön. Studien redogör 

även empiriska resultat som påvisar att skilda män och ensamstående män som aldrig 

kommit att gifta sig, uppvisar en högre grad av ensamhet än någon annan grupp som 

deltog i studien (Pinquart 2003:40).  

 
Resultaten i studien Individual Experiences as Cultural - a Cross-cultural Study on 

Loneliness Among the Elderly redovisar empiriska resultat som pekar på omvända 

förhållanden, det vill säga att äldre kvinnor upplever ensamhet oftare än män. Studien 

redovisar resultat som tyder på att männens upplevelse av ensamhet minskar i takt med 

ökad ålder medan kvinnornas ensamhetsupplevelser tenderar att öka med åren (Jylha & 

Jokela 1990:296).  Studien redovisar resultat med hänvisning till att äldre individer som 

lever i parrelation uppvisar mycket liten skillnad i upplevd ensamhet relaterat till kön 

(Jylha & Jokela 1990:304). 
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Resultatet i Psychological well-being in retirement: The effects of personal and 

gendered contextual resources redovisar könsspecifika skillnader i upplevd ensamhet 

med resultat som visar att det är vanligare att äldre kvinnor upplever ensamhet i större 

utsträckning än män (Kubicek, Korunka, Raymo& Hoonakker, 2011:232)  

 
Skillnaderna i livsvillkoren för kvinnor och män beskrivs bland annat i rapporten … en 

dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder där samtliga kvinnor som deltog i den 

första studien vid 85-års ålder blivit änkor vid tillfället för uppföljningen (Ågren 

1995:17). 

 

I Tornstams studie Ensamheten i Sverige 1985-2008  påtalas att samband mellan kön 

och ensamhetsupplevelser inte kan sägas vara särskilt tydliga när det gäller skillnader i 

orsakssamband till upplevelsen av ensamhet bland äldre människor även om kvinnor 

visade sig uppleva något större ensamhet (2010:42). Tornstam påtalar även att intensitet 

och kvantiteten i ensamhetsupplevelser hos äldre individer inte skiljer särskilt mycket 

relaterat till kön (2010:75). 

 

6.3.1 Delanalys - Kön  

Hur ålderdomen gestaltar sig kan på flera sätt kopplas till kvinnors och mäns 

livshistorier. Livsloppsperspektivet beaktar åldrandet med hänsyn taget till en individs 

samlade erfarenheter och upplevelser (Öberg, 2002:44). I primärdokumenten redovisas 

delvis motsägelsefulla resultat gällande könsspecifika skillnader i upplevd ensamhet hos 

äldre människor. Tornstams studie Ensamheten i Sverige 1985-2010  redovisar resultat 

med bland annat ålder och kön som förklaringsvariabler (Tornstam, 2010:42). Den 

upplevda ensamheten hos kvinnor och män i olika civilstånd skiljde sig inte särskilt 

mycket åt, dock var det genomgående att kvinnor tenderade att uppleva något mer och 

något intensivare ensamhetkänslor. Det visade sig också att kvinnor och mäns 

ensamhetupplevelser generellt sett minskade med ökad ålder (Tornstam, 2010:21–22). 

Kvinnors och mäns upplevelse av ensamhet i ålderdomen kan utifrån rapporten … en 

dag i taget - En rapport om livet vid 92 års ålder förklaras med att livsloppsperspektivet 

betraktar förlust av partner som en naturlig del av livet (Ågren 1995:17), vilket även 

skulle kunna ses som en förklaring till att kvinnor känner sig mer ensamma då de oftast 
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lever längre än männen. Detta samband finns också i artikeln Individual Experiences as 

Cultural - a Cross-cultural Study on Loneliness Among the Elderly där Jylha och Jokela 

(1990:296) lyfter fram resultat som visar på att äldre kvinnor upplever ensamhet oftare 

än män. I artikeln Loneliness in Married, Widowed, Divorced, and Never-Married 

Older Adults visar resultatet att skilda män var särskilt utsatta för ensamhetsupplevelser 

vid hög ålder. Denna undersökning kan förklaras utifrån livsloppet då män i grunden 

ofta har ett mindre kontaktnät och socialt umgänge, och att ensamheten upplevs 

högre, speciellt i samband med skilsmässa eller förlust av partner (Pinquart, 2003:46). 

Denna könsskillnad kan förklaras utifrån att kvinnor i större utsträckning kompenserar 

sin ensamhet med ökad kontakt med vänner, syskon och barn. Artikeln Psychological 

well-being in retirement: The effects of personal and gendered contextual resources 

redovisar könsspecifika skillnader i välbefinnande och upplevd ensamhet med resultat 

som visar att äldre kvinnor upplever ensamhet i större utsträckning än män. Som 

förklaring till detta hänvisar författarna till antaganden om att kvinnor har en högre 

benägenhet att uttrycka och beskriva ensamhetskänslor (Kubicek, Korunka, Raymo, & 

Hoonakker, 2011:232). Detta antagande stämmer väl överens med gerotranscendensens 

tankar om att självtrancendensen i Jagets dimension kan vara besvärligare för män att 

hantera (Tornstam, 2010:303). Självtranscendensen där egoism transcenderas för att 

övergå till altruism ses generellt sett som en svårare passage för männen än för 

kvinnorna.   

 

6.4 Helhetsanalys  

Resultatet i denna studie visar att individer i den fjärde åldern, det vill säga personer 

mellan 80-85 år i högre grad upplever ensamhet i jämförelse med de äldre som ingår i 

kategorin den tredje åldern, alltså personer mellan 65-79 år. Resultatet visar även att 

yngre människor i högre utsträckning upplever ensamhet än vad som är fallet bland 

medelålders och nyligen pensionerade individer. Flera av primärdokumenten påtalar 

vikten av att skilja på negativ respektive positiv ensamhet. I flera av 

forskningsdokumenten redovisas resultat som gör gällande att rollförluster som 

bidragande orsak till upplevd ensamhet hos äldre människor är vanligt förekommande. 

Det framkom dock att acceptansen för livets gång, trots rollförluster, även kan innebära 

större harmoni och att ensamheten inte alltid upplevs som negativ. Den egna 
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upplevelsen av hälsotillståndet visade sig vara en viktig faktor till den egna skattade 

upplevelsen av ensamhet. Vanligt förekommande var att de personer som påtalade 

psykisk ohälsa även upplevde påtagligare ensamhetskänslor. I artiklarna påtalas att 

kvinnor generellt sett lever längre vilket i flera fall bidrar till att de löper större risk än 

männen att drabbas av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Könsspecifika 

skillnader i upplevd ensamhet redovisas i primärdokumenten med delvis 

motsägelsefulla resultat gällande äldre kvinnor och mäns ensamhetsupplevelser. Kön 

som förklaringsvariabel tenderade dock att övervägande påtala kvinnors särskilda 

utsatthet när det gäller upplevd ensamhet. Gällande könsspecifika skillnader i 

hanteringen av ensamhetskänslor uppvisade kvinnor till skillnad från män en större 

benägenhet att prata om och uttrycka sina känslor. Strategierna för hur ensamheten 

hanterades visade även på könsspecifika skillnader så tillvida att kvinnorna i större 

utsträckning än männen använde sig av sitt närmaste nätverk för att lindra 

ensamhetsupplevelserna.  

 

 

7. Avslutande kapitel 

Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion (7.1) följt av en 

metoddiskussion (7.2). Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning (7.3).  

 

7.1 Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanfatta kunskapsläget avseende de äldres 

ensamhet. Genom studiens frågeställningar avsåg vi att undersöka bidragande faktorer 

för ensamhet hos äldre människor samt undersöka huruvida det förekommer 

könsbundna skillnader. Genom inläsning av selektivt valda primärdokument valdes 

några återkommande teman ut för analys. Resultaten visar att ensamhetsupplevelser inte 

är något som skulle kunna sägas vara särskilt framträdande för just äldre människor. 

Vidare framkom dock att stereotypa förställningar om att äldre människor generellt sett 

skulle kunna sägas vara särskilt utsatta för ensamhet fortfarande lever kvar. 

Tematiseringen i studien avsåg att beakta bakomliggande orsaker till ensamhet hos äldre 

människor i form av rollförluster, hälsans betydelse samt könsbundna skillnader. 

Samtliga teman är hämtade efter inläsning av primärdokumenten och förekom som 
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återkommande faktorer i flera av forskningsdokumenten. Könsskillnaderna i upplevd 

ensamhet hos äldre kvinnor och män var inte helt entydiga utifrån de valda 

primärdokumenten. Övervägande redovisade dock forskningsdokumenten empiriskt 

resultat som pekade på att kvinnorna uppvisade högre grad av ensamhet vilket även 

avsåg intensiteten i ensamhetsupplevelserna. Även strategierna för hur äldre kvinnor 

och män hanterade sina ensamhetskänslor visade sig skilja sig åt. Den praktiska nyttan 

av studiens resultat kan sägas vara vikten av att inte betrakta ålderdomen som en 

isolerad och homogen företeelse. Eftersom vi lever allt längre blir ålderdomen som 

livsfas betraktat en allt längre period av våra liv. Att analysera ålderdomen 

vetenskapligt liksom ur ett praktikerforum, som föremål för olika samhällsinsatser, 

ställer krav på förståelsen om att ålderdomen inte kan ses som ett enhetligt och 

homogent livsstadium. Att ta hänsyn till såväl den tredje som den fjärde åldern är av 

betydelse då äldre människors ensamhet diskuteras och studeras. Moderna 

socialgerontologiska teorier kan sägas utmana kvarlevda föreställningar som handlar om 

äldres ensamhet. Att betrakta åldrandet som en process kan sägas ta fasta på 

ålderdomens särskilda livsbetingelser på ett sätt som tillåter och främjar utveckling hos 

den äldre människan utifrån dennes villkor. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Denna selektiva kunskapsöversikt har genomförts med en kvalitativ ansats. Den 

forskning som har fått fungera som primärdokument har sökts i databaser och varit 

publicerade mellan åren 1985-2012. Val av annan tidsperiod skulle ha kunnat påverka 

resultatet liksom val av sökdatabaser. För att avgränsa och finna relevanta studier inom 

området avgränsades sökningarna genom valda nyckelord. Valet av sökord och vårt sätt 

att kombinera sökbegrepp har påverkat valet av primärdokument i studien. Studiens 

valda teman har använts för att tolka och analysera det som framkom i 

primärdokumenten. Vid tolkning av primärdokumenten har vi försökt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till vår egen förförståelse för att så långt som möjligt objektivt kunna 

analysera dokumenten. Flera av studiens primärdokument är presenterade på engelska 

vilket kan ha föranlett feltolkningar och översättningar som inte varit korrekta. 

Generaliserbarheten i studien kan sägas ha påverkats av att äldres upplevda ensamhet i 

primärdokumenten inte bara har studerats ur Svenska förhållanden utan även omfattat 
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forskning som pekar på internationella förhållanden. Resultaten i studien har 

presenterats genom hermeneutisk tolkning där primärdokumenten analyserats utifrån 

valda teorier.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har vi tagit del av empiriskt material som redogjort för ensamhetsupplevelser 

hos äldre människor. Vi har genom våra teman tagit fasta på variabler så som 

rollförlust, hälsa och kön. Ett övergripande förslag på vidare forskning är att studera den 

tredje ålderns särskilda betingelser ytterligare. Flera intressanta aspekter av äldres 

ensamhet kom att fånga vårt intresse under arbetets gång med denna studie. Två mera 

preciserade förslag på fortsatt forskning kan vara dels att studera personer som ingår i 

den tredje åldern med fokus på bostadsort som variabel för att finna eventuella 

geografiska skillnader i ensamhetsupplevelser. Ytterligare ett område som vi vill lyfta 

fram som uppslag för framtida forskning kan vara att undersöka hur förändringar i 

familjestrukturen påverkar äldre människors upplevelse av ensamhet. 
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