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Äldres ensamhet ses som ett vanligt förekommande problem i samhället idag och får utrymme 

i både media, forskning och i det allmänna talet. Hur utbredd är ensamheten och vad förklarar 

den subjektiva ensamheten hos äldre personer? Här undersöks äldres ensamhet ur ett 

makroperspektiv med syftet att studera vad som påverkar upplevelser av ensamhet hos äldre 

personer. Ett strukturfunktionalistiskt konsensusperspektiv ligger som teoretisk bakgrund. Det 

rör sig om en registerstudie då materialet som används är insamlat inom ramen för GERDA, 

en gränsöverskridande gerontologisk regional databas som samlar in empiriskt material om 

äldre och äldres levnadsvillkor. Svaren ges via enkäter som skickats ut till 65-70-75-80- och 

85-åringar bosatta i Västerbotten. Metoden har en primärts kvantitativ ansats och de analyser 

som utförs är bivariata och multivariata sambandsanalyser. Även MCA-analys förekommer, 

en regressionsliknande analys, i förhoppning om att åstadkomma kausal inferens. Resultaten 

visar att ensamboende har störst effekt på den subjektiva ensamheten. De respondenter som 

uppger att de bor ensam löper högre risk för att uppleva ensamhet än de som bor med någon. 

Även utsatthet för ålderism ökar risken för upplevd ensamhet på äldre dagar. Ålder och kön 

har ingen nämnvärd effekt på den upplevda ensamheten hos äldre. Viktiga slutsatser är att 

kronologisk ålder inte påverkar ensamheten. Det samband som visas mellan ålder och 

ensamhet, uppdagas vara ett skensamband efter kontroll för andra variabler. Ett ensamboende 

som karaktäriseras av ofrivillighet har störst effekt på den upplevda ensamheten. I analys dras 

slutsatsen att det kollektiva medvetande som existerar i samhället kan påverka ensamhet hos 

en individ, genom att problematisera ensamboende och vidmakthålla diskurser vari ett det 

råder ett eländesperspektiv på äldre och åldrande.   
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Inledning 

Det kan hända att man läser i dagstidningen, hör av en bekant eller får nys om rön som behandlar 

de äldres ensamhet. Men vem är den äldre och vad förklarar dennes ensamhet? Att vara och 

eller bli äldre är ett tvetydigt begrepp som inte har en precis definition. Att vara äldre kan sägas 

stå i relation till någon som är yngre. På så vis kan en tonåring tillhöra gruppen äldre i ett barns 

ögon. I den definitionen frågar man sig: äldre än vem? Att personligen uppfatta sig själv som 

sig äldre kan bero på fysisk eller psykisk hälsa, en fysiskt frisk person kan känna mindre 

tillhörighet till äldre som grupp än den som drabbats av sjukdom eller åldersrelaterade 

funktionsförsämringar. Äldre som grupp kan innebära en annan avgränsning som inte står i 

relation till någon specifik person, utan som står i relation till samhällets definition av vad det 

innebär att vara äldre. Det avgränsas då ofta till kronologisk ålder. När äldre omnämns i denna 

uppsats avser det ålder i kronologisk mening, där avgränsningen för att tillhöra gruppen äldre 

går vid 65 år och uppåt. Den kronologiska avgränsningen vid 65 års ålder är vanligt 

förekommande när vi pratar om äldre och åldrande i Sverige (Jönsson 2009 s. 96). I och med 

att medellivslängden i Sverige år 2015 var 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män, kan man dra 

en slutsats om att gruppen äldre är en heterogen grupp med individuella skillnader (SCB, 2016).  

 

Hur man ser på äldre kan skilja sig mellan olika länder och kulturer. Även över tid kan synen 

på den åldrande personen ha varierat. Tornstam (2010 s. 108) skriver att en stereotyp 

uppfattning om äldre är att de är sjuka, ensamma, rigida och förslöade. Som man kan förstå är 

den representativa bilden av äldre i Sverige idag inte alltför sällan negativt framställd, då hög 

ålder ofta sammankopplas med beroende och nedsatt funktion. För att återgå till Tornstam 

(2010 s. 107 ff) skriver han även att dessa stereotypa uppfattningar om äldre, som han benämner 

som myter, ofta inte känns igen av de äldre själva. Dessa myter och förutfattade meningar om 

gruppen äldre kan kopplas ihop med ålderism.  

 

Ålderism är ett  begrepp som Robert Butler (1969) myntade i slutet av 60-talet för att 

sammanfatta de föreställningar och den diskriminering som riktas mot en person baserat på 

dennes ålder. Ålderism år idag ett relativt vedertaget begrepp inom forskningen och börjar få 

spridning i allmänheten, om än det inte är lika välkänt som de andra -ismerna. Från att i början 

definiera ålderism som stereotypa förställningar och diskriminering riktat mot andra 

åldersgrupper, både yngre och äldre, har Butler över tid kommit att omdefiniera begreppet till 

att stereotypa föreställningar och diskriminering riktas mot den äldre åldersgruppen (Butler 

1980).  

 

Det är lätt att sköljas med av den bilden av den äldre människan som en ensam stackare som 

behöver hjälp, den beroende människan som behöver insatser från samhället för att klara sin 

vardag. Vad visste jag egentligen om äldre som vara annat än äldre som skapad av stereotyper, 

homogeniserande mediabilder och allmänt struntprat? Det eländesperspektiv med stora rubriker 

som likställer gammal med ensam existerar inte, åtminstone inte i den utsträckning som det 

talas om i det allmänna rummet. Det är en överdrift vars låga sanningshalt fått sitt fäste i 

allmänheten. Andelen äldre som uppger sig känna ensamhet i studier varierar från 7 procent till 

50 procent, där studiens design, metodval, utförande och målgrupp påverkar resultatet 
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(Cedersund och Ågren 2017). Faktum är att gruppen äldre inte uppvisar högre frekvenser av 

ensamhet än andra åldersgrupper (Andersson 1998; Pinquart & Sörensen 2001; Dykstra m.fl 

2005; Tornstam, 2010 s, 164 ff; Malmberg & Ågren 2011; Yang & Victor 2012). Enligt min 

mening är det är talet om de ensamma äldre som bekymrar och marginaliserar.   

 

Som Andersson (2013 s. 393) påpekar finns det ett undantag i äldres ensamhet och det är att 

det finns en viss tendens hos de allra äldsta att uppge högre grad av ensamhet än hos resten av 

befolkningen. Mer exakt förklarar han ensamheten som en svag U-kurva eftersom ensamhet 

tenderar vara högst uppmätt i de yngre och allra äldsta åldersgrupperna i studier som utförts 

Med andra ord är det inte speciellt relevant för en 65-åring, eller en 75-åring för den delen.  

 

Syfte och frågeställningar 

I forskningen om äldre anläggs ofta ett mikroperspektiv på ensamheten hos äldre (Cedersund 

och Ågren 2017; Shiovitz- Ezra, Shemesh och McDonell/Naughton 2018). Samtidigt pratar 

man ofta om äldre som en grupp när man tillskriver dessa människor olika egenskaper. Vilka 

faktorer påverkar ensamheten hos en åldrande befolkning på en mer generell nivå än den 

individuella?  Hur kan man förklara och förstå denna ensamhet, faktorer som inte kopplar an 

direkt till individen. Syftet är att undersöka äldres subjektiva ensamhet sett utifrån ett 

makroperspektiv utifrån aggregerade empiriska data. På så sätt skriver sig denna studie i 

traditionen av registerforskning. 

 

En viktig aspekt är distinktionen mellan subjektiv och objektiv ensamhet, om människor känner 

sig ensamma eller om det är forskaren som mäter ensamhet genom t.ex. godtyckligt valda 

indikatorer på sociala kontakter och nätverk. Distinktionerna mellan de olika formerna av 

ensamhet blir viktiga att reda ut och särskilja för att sedan kunna studera. Den objektiva 

ensamheten är av observerbar karaktär, det vill säga kan bedömas utifrån kontakter med olika 

människor. Det kan beskrivas som ett bristtillstånd i det sociala nätverket. Den subjektiva 

ensamheten syftar till huruvida en person känner sig ensam eller ej, något en annan för blotta 

ögat ej kan se (Brülde (2007). Huvudfokus ligger på att studera den subjektiva ensamheten och 

vad som påverkar att de äldre upplever ensamhet. 

Utifrån detta övergripande syfte har följande mer avgränsade frågeställningar formulerats: 

 

- Finns det ett samband mellan objektiv och subjektiv ensamhet? 

- Vilka faktorer påverkar den äldres upplevda ensamhet? 

- Finns det ett samband mellan erfarenhet av ålderism och upplevd ensamhet?  

Teoretisk utgångspunkt 
Utgångspunkten är ett strukturfunktionalistiskt durkheimianskt makroperspektiv på ensamhet.  

Med det menas ett samhällsperspektiv på ensamheten snarare än ett individperspektiv. Det finns 

många som står bakom ett strukturalistiskt perspektiv med ett tankesätt om konsensus. En som 
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givit ett av de stora bidragen till detta synsätt, en av sociologins förgrundsgestalter, är Emile 

Durkheim. Han var, genom sin studie om självmordet 1897, en av de första som antog en 

kvantitativ ansats gentemot sociala fenomen. Hans studieobjekt grundade sig inte i individen, 

utan i samhället som helhet. Enligt honom är samhället sui genereis, vilket innebär att samhället 

är ett unikt område av verkligheten. Det kan inte studeras enbart genom de individer som verkar 

inom samhället eftersom summan av helheten inte är densamma som summan av delarna 

(Durkheim 1978 s. 24 ff). Han menar att sociala fenomen bör studeras utifrån som yttre ting 

oberoende det subjekt som föreställer sig det, som sociala faktum. Dessa sociala fakta eller ting 

kännetecknas av att de i sig inte kan ändras av ren viljekraft. Durkheims förklaring av sociala 

fakta och fenomen: 
 

Ett socialt fakta känns igen på den yttre tvingande makt som den utövar – eller kan utöva – på 

individerna; och närvaron av denna makt känns i sin tur igen på antingen att det finns någon 

bestämd sanktion, eller att detta faktum gör motstånd mot varje individuellt försök att besegra 

det. Ett socialt fenomen kan emellertid också definieras genom sin utbredning inom gruppen 

förutsatt att man – i enlighet med föregående anmärkningar – som en andra väsentlig egenskap 

tillägger att det existerar oberoende av de individuella former det då antar. (Durkheim 1978 s. 

26) 

 

Ensamheten som upplevs av äldre skulle kunna prövas som ett socialt fakta, som ett yttre ting 

med en funktion, enligt Durkheims teori. Det betyder att vi söker svaret för äldres påstådda 

ensamhet i samhället snarare än hos individen, eftersom ett socialt fakta existerar oberoende av 

individen.  

 

En annan viktig durkheimiansk teoretisk kategori är kollektivt medvetande, vilken betecknar 

de övertygelser och känslor som ligger gemensamt hos genomsnittet av medlemmarna i ett 

samhälle. Det kan jämföras med till exempel tradition, en sedvänja eller ett mode, som med ett 

visst socialt tvång eller tryck tränger sig på de individuella medlemmarna. De individuella 

känslorna och övertygelserna förutsätter det kollektiva medvetandets existens, men ska ändock 

skiljas från att analytiskt studeras hos dem enskilt. Det kollektiva medvetandet utvecklas genom 

sina egna lagar och är större än summan av de individuella medvetandena, vilket bidrar till att 

de ej kan reduceras till dessa. 

  

Durkheims sociologi bygger alltså på att kollektiva fenomen måste förklaras som sociala fakta. 

Man ska inte söka motiv och förklaringar hos individen, utan detta ska ske på samhällsnivå 

(Durkheim 1993). Durkheim kopplas samman med den metodologiska kollektivismen, vilket 

innebär att man ur forskningssynpunkt ska förhålla sig till kollektiva enheter istället för 

individer. (Gilje och Grimen 2007, s 213 ff). Den teoretiska bakgrunden ligger i Durkheims 

formulering om att fenomen i samhället bör studeras från den kollektiva nivån snarare än den 

individuella nivån. I en förenklad analogi med Durkheim kommer subjektiv ensamhet betraktas 

och studeras som ett socialt faktum, så som Durkheim betraktade självmordet, där förklaringar 

för detta sociala faktum finnes i samhällets struktur och organisering.  



7 
 

Kunskapsöversikt 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk grund för de begrepp och koncept som används i studien. 

Även relevanta inslag från tidigare studier tas upp i kunskapsöversikten.  Det kommer även en 

redogörelse för forskning om; 1) olika former av ensamhet; 2) äldre i diskurser, och; 3) 

ålderism. 

Ålder, äldre och åldrande 

Ålder och åldrande är mer än de år du levt, det kan inte enbart ses utifrån ett kronologiskt 

perspektiv. Berg (2007 s. 189 ff) nämner, utöver den kronologiska åldern, även biologisk-, 

psykologisk- och social ålder som alternativ, vilket belyser det faktum att åldrandet skiljer sig 

väldigt mycket mellan individer. Den kronologiska åldern räknas utefter de år man har levt, den 

biologiska åldern berättar hur en individ fungerar fysiologiskt, den psykologiska åldern 

innefattar individens förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön runtomkring och till detta 

tillhör intelligens, minne, inlärningsförmåga och personlighet. Den sociala åldern refererar till 

hur en individs sociala kontakter samt dennes position i samhället som helhet och dennes 

ställning i olika grupper.  Åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och 

sociala processer, vilka vi fortfarande söker kunskap om (Berg 2007 s. 11).  

 

Att bli äldre är en process, åldrandet står ingen utanför. Att prata om att bli äldre kan innehålla 

olika innebörder. En tonåring kan ivrigt vänta på att bli äldre, medan en medelålders person 

menar att tiden går alldeles för fort, åren går och alltmer tydliga linjer träder fram på huden som 

ett tecken på tiden som går. Det går att påstå att bli äldre förenas med både positiva känslor och 

negativa känslor. Att vara äldre behöver inte bara ses som någonting man är, utan det kan ses 

som någonting man blir genom att man ser på äldre och åldrande som en process. En process 

som inte bara bör betraktas utifrån en kronologisk ordning.  Genom att man pratar om äldre 

som något man blir, som något ständigt pågående öppnar man upp för att se åldrandet utifrån 

biologiskt-, psykologisk-, och socialt åldrande. Det öppnar upp för ett heterogent synsätt på de 

äldre i vårt samhälle. Att bli äldre är förenat med positiva och negativa associationer. Som 

Ernsth-Bravell (2011 s. 50) skriver delar många ett synsätt på äldre och åldrande som är förenat 

med negativa föreställningar. Men som Tornstam (2010) visar i sin forskning kan många 

föreställningar som råder om äldre i samhället motbevisas. Att vara äldre och att åldras är inte 

bara ett elände förenat med slöhet, sjukdom och ensamhet. Äldre är aktiva idag högt upp i 

åldrarna, fler pensionärer reser, arbetar efter pensionen, har nya relationer, sexuella relationer 

och enbart 8,6 procent av de över 65 år hade hemtjänst år 2015 och 4,2 procent bodde på särskilt 

boende 2015 (Socialstyrelsen 2017).  

 

Äldre i diskurser 

Diskurs som begrepp har aningen olika betydelser utifrån olika stora tänkare, dock finns en 

allmän förklaring av vad en diskurs innebär; a) avser ett sätt att tala och tänka om ett fenomen; 

b) vårt sätt att se på verkligenheten uttrycks genom olika diskurser, och dessa diskurser gör 

mycket starkt intryck på vår verklighetsuppfattning; c) det finns inte enbart en diskurs, utan 
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flera diskurser råder samtidigt1. Alvesson och Karreman (2000) gör ett försök att reda ut och 

klargöra vad en diskurs syftar till. De utgår ifrån en uppdelning där diskurs kan begripas utifrån, 

vad de menar är, två stora och rätt så olika perspektiv på diskurs som begrepp. Den första 

förklaringen syftar till att diskurs studerar social text, både talad och skriven i dess sociala 

pågående kontext. Den andra rådande meningen om diskurs och dess begrepp är att man 

studerar den sociala verkligheten som diskursivt konstruerad och vidmakthållen. Den sociala 

verkligenheten skapas genom språket. I den senare begreppsformuleringen ser man diskurser 

som generella och utbredda system som formar och artikulerar idéer under en viss tidsperiod.  

 

Diskurser kopplat till äldre och åldrande kan förstås som rådande bilder i samhället om åldrande 

och hur det får oss att tänka om de äldre. Några exempel på rådande diskurser är; lyckat åldrande 

(eng. successful ageing), äldre som ensamma och myter kring äldre och åldrande. Senare i 

kunskapsöversikten kommer en fördjupning av diskursen som rymmer äldre som ensamma, då 

den är diskursen är relevant i uppsatsen. Diskursen som innehåller myter om äldre och åldrande 

samt stereotypa föreställningar om gruppen äldre, kopplas till en ålderistisk diskurs i uppsatsen.  

 

Former av ensamhet 

Ensamhet är ett område som intresserat forskare under en längre tid. Ett av de tidiga bidragen 

gällande ensamhetsforskningen är en artikel skriven av Freida Fromm-Reichmann (1959). I 

denna avhandlar hon flera varianter av vad ensamhet kan innebära och det hon söker är den 

genuina formen av ensamhet. Fromm-Reichmann menar att denna genuina form av ensamhet 

karaktäriseras av den ångest som följer i dess spår och detta är den form av ensamhet som 

psykiatriker ska behandla. I hennes mening om ensamhet ligger fokus på upplevelser snarare 

än på objektiva mått.   

 

Ensamhet är följaktligen ett komplext begrepp med mångdimensionell innebörd. Människor 

kan känna tillfällig ensamhet, ständig ensamhet, njuta av ensamheten eller plågas av den. Den 

ena kan bo ensam utan att känna ensamhet samtidigt som den andre kan bo med andra 

människor och trots detta lida av ensamhet. Det finns inget konkret facit över vad ensamhet är 

och hur det ska upplevas, det bildas en tydlig uppdelning mellan när jag anser mig vara ensam 

och när jag förväntas uppleva mig som ensam. Andersson (2013 s. 389) menar att 

språkförbistring är ett skäl till att distinktionerna för ensamhet blir otydliga, då man inte alltid 

skiljer mellan begrepp som ensam, ensamstående och ensamhet. Vidare menar han som rimlig 

uppdelning att ensam betyder att någon är fysiskt ensam, ensamstående är ett mått för civilstånd 

och ensamhet är en upplevelse. 

  

Det är viktigt att man skiljer på formerna av ensamhet för att få en trovärdig studie. Att bo 

ensam och lida av ensamhet kan innebära två helt olika saker, det kan för den ene vara ett val i 

livet att bo själv medan den andre kanske bor själv på grund av skilsmässa eller dödsfall. Detta 

i sin påverkar hur dennes upplevda ensamhet tar sin form, oavsett hur det ser ut på avstånd. I 

                                                           
1 Nationalencyklopedin, diskurs. 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diskurs (hämtad 2018-12-

16)  
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ett annat exempel kan den som bor ihop med sin partner som sambo eller maka/make uppleva 

ensamhet trots att den näste tror sig veta att ensamhet inte upplevs i den konstellationen. Detta 

skvallrar om vikten av en avgränsning av begreppet och tydlig riktning i hur man använder sig 

av ensamhet och hur man låter det gestaltas. 

    

En distinktion av ensamhet är den mellan objektiv och subjektiv ensamhet. Objektiv ensamhet 

syftar till ett yttre tillstånd av ensamhet där brist på sociala kontakter uppstår, vilket kan vara 

mer eller mindre tillfälligt. Objektiv ensamhet kan beskrivas som ett bristtillstånd i det sociala 

nätverket, och man brukar då främst syfta till intimsfären (Brülde 2007 s. 222). En vidare 

förklaring på vad intimsfären syftar till beskrivs inte, men min egen tolkning, inom ramen för 

denna uppsats, är att intimsfären innefattar familj, släkt och vänner. Fortsatt menar Brülde (2007 

s. 250) att objektiv ensamhet kan ha olika mening, som till exempel att sakna en kärlekspartner, 

sakna vänner eller att bo ensam. Där den objektiva ensamheten på sitt vis går att observera och 

mäta av andra är den subjektiva ensamheten av annan karaktär.  

 

Subjektiv ensamhet syftar till individens upplevelse av huruvida denne känner sig ensam eller 

ej, oberoende av det sociala kontaktnätet. Detta liknar Anderssons (2013 s. 389 ff) olika 

distinktioner av ensamhet, som nämnts ovan, med skillnad att han inte benämnt dem som 

objektiv och subjektiv ensamhet. Den senare formen av ensamhet räknas ofta till en negativ 

form av ensamhet, en oönskad känsla som vi bör råda bot på och kan enligt min mening kopplas 

nära samman med den typ av ensamhet Frieda Fromm-Reichmann sökte efter. 

 

Ytterligare en form av ensamhet som brukar dyka upp i media och forskning är frekvenser av 

ensamboende. Denna typ av ensamhet ska inte förväxlas med den subjektiva ensamheten. En 

existerande uppfattning är att svenskar är ett ensamt folk och denna föreställning kopplas ihop 

med individualismen som råder i Sverige. ESS-data pekar dock i motsatt riktning. Enligt detta 

är svenskar mindre ensamma än många andra länder i Europa, med betoning på den subjektiva 

ensamheten. En förklaring till detta kan vara att vi på grund av individualismen har hög förmåga 

att välja vårt egna umgänge (Brülde och Fors 2015).  

 

Diskurser om äldre och ensamhet 

När det i allmänhet pratas om äldre och åldrande ligger inte ensamheten långt utanför 

diskussionen. I både forskning och media kan man ta del av rubriker som målar upp ett 

likhetstecken mellan åldrande och ensamhet.  

 

Ett exempel på framställningen av att ålder är förenat med ensamhet är ”An Epidemic of 

Loneliness”, skriven av Ishani Kar-Purkayasth. Scott (2011) skriver i en korrespondens till 

novellen att det stora fokuset på äldre som ensamma bidrar negativt till uppfattningen av den 

senare delen av livet och drar uppmärksamheten från den ensamhet som faktiskt existerar i alla 

åldersgrupper. Diskursen om äldre som ensamma kan alltså sägas ha två negativa effekter; både 

bidra till fördomar mot åldrandet samt att det drar fokus från ensamhet i andra åldersgrupper. 

Trots att detta inte är grundat i forskning, utan baseras på respons till en studie om ensamhet, 

ligger det en poäng i hur vi med forskning om ensamhet bidrar till hur man ser på äldre kontra 

ensamhet. Ensamhet existerar i alla åldersgrupper, men ställs ofta i relation med hög ålder.  
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Äldres ensamhet förklaras ofta genom skeenden hos individen, så som förlust av funktioner, 

sjukdom och förlust av partner och annat kontaktnät medan den svenska ensamheten gällande 

alla åldrar kopplas ihop med generella förklaringar på en helt annan nivå. Ta som exempel Erik 

Gandinis dokumentär The Swedish Theory of Love som sänder på SVT den 8 januari 2018, där 

den svenska ensamheten tar sitt avstamp i den politiska riktningen mot individualism på 70-

talet. 

 

Det är inte att förringa det faktum att äldre människor kan uppleva ensamhet. Det finns otaliga 

studier som beskriver äldres ensamhet utifrån mikro- och mesoperspektiv, som försöker förstå 

vad som leder till känslor av ensamhet samt vilka insatser som måste till för att minska 

ensamheten bland äldre. Och det i sig är positivt, att söka kunskap om ensamhet, förståelse för 

den negativa ensamhetens karaktär och dess indikationer är viktigt i alla åldersgrupper, och 

ingenting som bör vara utmärkande i sig för enbart äldre. Det är på vilket sätt forskare, media 

och människor i allmänhet pratar om äldres ensamhet som är avgörande. Som många andra 

aspekter av åldrandet och äldre som grupp råder ett homogent synsätt som bidrar till 

upprätthållandet av de samhälleliga myter som Tornstam (2010 s. 106 ff) ägnat mycket av sin 

forskning åt. Den fråga läsaren bör fundera över: hur påverkar dessa föreställningar de egna 

attityderna till det personliga åldrandet och ålderdomen för de som befinner sig i det skedet i 

livet?  

 

Det finns således delade meningar vad gäller de äldres ensamhet. Det finns de forskare som 

lägger stort fokus och problematiserar de äldre ensamhet och skapar skillnader mellan ung och 

gammal. Samtidigt existerar en motpol där man vill uppmärksamma på likheter mellan 

åldersgrupperna, där man argumenterar för att ensamhet är relativt proportionerligt 

förekommande i alla åldersgrupper med små skillnader. Det man kan peka ut är att det verkar 

finnas en u-kurva i frekvensen av ensamhet där man upplever sig mer ensam i början och i slutet 

av sitt liv (Andersson 2013 s. 393).  

 

Ålderism 

Ålderism är ett begrepp som myntades av Robert Butler 1969 och som sedan dess omdefinierats 

och omförhandlats i olika sammanhang och av olika forskare. I Butlers mening uppstår ålderism 

när en åldersgrupp riktar fördomar mot en annan åldersgrupp. Han menar att dessa fördomar 

ligger hos de i medelåldern och riktar sig mot både äldre och yngre åldersgrupper. I hans senare 

arbete menade han att ålderism kan vara både positivt och negativt, dock tenderar att i regel få 

negativa konsekvenser genom att det skapar självuppfyllande profetior (Butler 1980).  

 

Palmore (1978) har argumenterat för att äldre människor bör ses som en minoritet i samhället 

och i hans forskning avgränsade han begreppet ålderism till att innefatta enbart stereotypa 

föreställningar och diskriminering gentemot den äldre åldersgruppen.  

 

När forskare idag använder ålderism som begrepp handlar det i regel om fördomar gentemot 

den äldre åldersgruppen och i denna uppsats avgränsas ålderism till att beröra de som i 
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kronologisk mening anses vara äldre och inte åldersgrupper generellt. Det är inte bara forskning 

som menar att ålderism är något som äldre utsätt för, utan detta förekommer även u andra 

sammanhang. Ett exempel är på ålderism som riktar sig mot de äldre och ej andra åldersgrupper 

är WHO:s kampanj mot ålderism, där den åldrande befolkningen lyfts fram som utsatta för 

stereotyper, fördomar och diskriminering (WHO 2018). På deras hemsida där de har 

information om kampanjen framkommer det att de i hög ålder utsätts för ålderism, inte att både 

unga och gamla utsätts för ålderism.  

 

Avgränsningen av begreppet går i linje med Ayalon & Tesch-Römers (2018 s. 109-113) 

definition av begreppet. De menar att ålderism uppstår när vi negligerar skillnaderna mellan 

individer, övergeneraliserar och behandlar äldre personer på ett stereotypt sätt. Vi pratar om 

äldre människor i allmänhet och om åldrandet som process, snarare än att lyfta fram de mängder 

av olikheter och unika inslag som existerar i varje människas liv.  Även diskriminering 

gentemot äldre som grundar sig i dennes ålder, alltså åldersdiskriminering, ses som del av 

ålderismen. En skillnad mellan diskriminering och stereotypa föreställningar är att 

diskriminering är av en explicit karaktär, medan de stereotypa föreställningarna är mer implicita 

och svårare att få ett grepp om.  

 

Butlers initiala bidrag till begreppet ålderism målar upp en bild av medelålders människor som 

innehar stereotypa föreställningar gentemot- och diskriminerar de som är yngre än dem och de 

som är äldre än dem. I senare skede formas detta om till ålderism i forskning nästan uteslutande 

innebär att äldre utsätts för stereotypa föreställningar, fördomar och diskriminering. Är det 

enbart yngre och medelålders människor som utsätter äldre för ålderism? Forskning har visat 

att ålderism inte enbart förekommer inte bara i yngre åldersgrupper riktat mot äldre, utan att 

även äldre utsätter andra äldre för ålderism. Levy (2001) adresserar i sin artikel The Enemy 

Within genom att studera ålderism på en implicit nivå. Hon menar att ålderistiska attityder ofta 

riktas, av den äldre, mot den äldre själv och att detta sker dunkelt, omedvetet. Detta i sin tur 

leder till att negativa ålderistiska attityder införlivas i den äldres liv och dessa färgar dennes sätt 

att se på sig själv och sin omgivning (Levy 2001; Levy och Banaji 2002).  

 

Minichiello, Browne och Kending (2000) har intervjuat äldre personer om bland annat ålderism 

och hur de ser på ålder. De har visat på att en äldre på flera sätt kan distansera sig från att 

gruppen äldre, genom att beskriva sig själv med att ha en positiv attityd, genom att inte se 

gammal ut eller agera gammal, porträttera sig själv som intellektuell och liknande. I de 

sammanställda intervjuerna som Minichiello et al. (2000) har utfört framkommer det att 

åldrande alltså är någonting som en del anstränger sig för att motverka. 

 

Sammanfattningsvis upplever de äldre sitt åldrande som negativt och de hittar sätt motsätta sig 

de stereotypa bilder som tillskrivs äldre, vilket i mina ögon innebär två saker: dessa äldre 

uppfattar ålderism även om de inte på förhand känner till begreppet och kan uttala explicit att 

ålderism är vad de utsatts för, samt att äldre hittar strategier för att alienera sig från dessa 

stereotypa föreställningar genom att se personer som ingår i samma grupp som dem som ”de 

andra”. Det som Miniciello et al (2000) hittat i sin studie bekräftar Cremmin´s (1992) arbete 

om att äldre räknas man sig själv som först när man känner sig äldre.  
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Ålderism i Sverige 

Begreppet ålderism introducerades år 1997 av Lars Andersson, som ett alternativ till det smalare 

begreppet åldersdiskriminering. År 2008 gav han ut en bok med namnet Ålderism och ville med 

den betona att äldre behandlas diskriminerande och på ett stereotypt sätt, inte bara i andra delar 

av världen, utan även i Sverige. Anderssons (2008 s. 11) definition av ålderism innefattar 

stereotypa föreställningar eller diskriminering med utgångspunkt i en persons ålder, med fokus 

på de äldre åldersgrupper och inte ålder generellt. Det är denna definition som kommer att 

användas som utgångspunkt i denna uppsats. Andersson (2008 s. 63-98) skriver om olika 

områden där ålderismens förekomst har studerats. Dessa områden är: i media; i språket, på 

arbetslivet och inom hälso- och sjukvården. Han tar upp både internationella studier och 

ålderism kopplat till det svenska samhället.  

 

Hur ser det ut med ålderism inom politiken? Ålderism är ett sparsamt använt begrepp inom 

politiken i Sverige, som gjorde entré i politiken i mitten av 2010-talet för att sedan få en 

försvagad ställning. Som exempel omnämns begreppet i utredningen slutbetänkandet 

Äldrepolitik för framtiden, där man även deklarerar att ålderstrappan bör rivas. 2008 lades ålder 

till som grund för diskriminering, vilket är en framgång för bekämpningen av ålderismen i 

samhället. Efter detta kan man se att ålderism som begrepp gjorts osynlig i svensk politik för 

att ge utrymme till det smalare och mer allmänt kända begreppet åldersdiskriminering 

(Heikkinen och Krekula 2008). Även om det är bra att åldersdiskriminering uppmärksammas, 

försummas den dimension som behandlar stereotyper, förutfattade meningar och fördomar i 

jämförelse med om man pratar om ålderism som belyser både stereotyper, förutfattade 

meningar och fördomar, samt diskriminering.  

 

Ålderismen är inte lika självklart etablerat som begrepp i jämförelse med de andra –ismerna i 

det svenska samhället, så som sexism och rasism, men begreppet har sedan Lars Andersson 

introducerade det blivit mer omtalat och fler forskare i Sverige har intresserat sig för begreppet 

(se till exempel Jönsson 2001, Tornstam 2006, m.fl.). Trots att allt fler menar att ålderism 

existerar i det svenska samhället finns även invändningar mot detta, som tydliggjorts av Birgitta 

Odén (2004) då hon menar att det inte finns empiriska belägg för att ålderismen är utbredd i 

Sverige och att begreppet i sig är en, med antydan olämplig, import från Butlers Amerika. Hon 

riktar kritik mot utredningen SENIOR 2005 (SOU 2002) för att inte lyssna på de äldre och 

menar att det i SOM-undersökningarna inte visats marginalisering utan äldre, enbart 

segregering. Mer än ett par har lämnat motreaktion på denna artikel och Birgitta Odéns ord. 

Tornstam (2004) menar att bara för att det är värre på andra ställen betyder inte det att 

ålderismen inte finns i Sverige och framhåller att verkligheten inte är svartvit. Andersson (2004) 

svarar med artikeln ”Ålderism – det finns!”, och Axelsson menar att Odén förvrider fakta i sitt 

påstående om att det inte finns empiriska belägg för ålderism. I sin studie om ålderism 

konstaterar Snellman (2009) att äldre inte alltid kopplar ihop negativa händelser eller 

diskriminerande företeelser med sin ålder. Detta kan påverka möjligheterna att studera den 

upplevda ålderismen hos äldre.  
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Metod 
Den metodologiska ansatsen är primärt kvantitativ och det empiriska underlaget är insamlat 

genom enkätutskick till äldre personer och har utförts inom ramen för GERDA-projektet. Det 

rör sig om registerforskning där redan insamlat material har studerats med hjälp av primärt 

kvantitativa analysmetoder. 
 

Undersökningsmetod 

Denna studie baseras på empiriskt material från redan existerande databaser, vilket innebär att 

detta rör sig om registerforskning utifrån empiriska material insamlat i svenska Västerbotten 

och finska Österbotten. I denna studie används uteslutande det empiriska material som samlats 

in i Västerbotten. Motiveringen är att uppsatsen avhandlar ensamhet och ålderism i Sverige, 

samt dess diskurser, vilket leder till det logiska valet att exkludera uppgifter insamlade från 

Finland. En djupare presentation av det insamlade materialet, och metod för insamling kommer 

nedan. 

 

Det empiriska underlaget är insamlat genom enkätutskick till äldre personer och har utförts 

inom ramen för GERDA-projektet. GERDA är en gränsöverskridande gerontologisk regional 

databas som samlar in empiriskt material om äldre och äldres levnadsvillkor i Västerbotten och 

Österbotten. Inom ramen för projektet har enkäter skickats ut till personer över 65 år, i de två 

länen. Första utskicket skedde 2005, det andra under hösten 2010 och det tredje skickades ut 

under hösten 2016. Materialet som används i denna uppsats kommer från sammanställningen 

av de enkäter som skickades ut under hösten 2016 till 65-, 70-, 75-, 80- och 85-åringar. Det har 

gjorts en distinktion mellan den svensktalande delen av Österbotten och den finsktalande delen 

av Österbotten genom att kalla den finsktalande delen av Österbotten för Pohjanmaa. Det 

empiriska material som insamlats via enkäterna har sedan kodats in i SPSS.   

 

Att använda frågeformulär, som distribueras genom postutskick, anses lämpligt: a) när man ska 

samla in empiriskt material från ett stort antal respondenter som befinner sig på olika platser; 

b) när informationen som efter frågas vara relativt kortfattad och okontroversiell; c) när det 

sociala klimatet är tillräckligt öppet för att ärliga och fullständiga svar ska kunna ges; d) när 

behovet för standardiserade data från identiska frågor finns; e) när respondenterna kan förväntas 

vara i stånd att läsa och förstå frågorna (Denscome 2009 s.208). 2016 års enkät skickades ut till 

14 805 respondenter vilket motiverar ett utskick av frågeformulär som metodval. Huvudsyftet 

med GERDA och grundandet av den regionala kunskapsbasen är att skapa kunskaps- och 

kompetensutveckling i nära samarbete med olika parter (GERDA Botnia 2008), vilket innebär 

att man eftersträvar standardiserade data för att kunna skapa denna kunskapsbank. Metodvalet 

är väl valt efter alla ovanstående punkter. Vad gäller sista punkten om allas möjlighet att svara 

har det inkommit enkäter med notering från anhöriga om uteblivet svar på grund av till exempel 

demenssjukdom, ett bortfall som är svårhanterligt oavsett metodval.   

 

 

 

http://gerda.novia.fi/assets/Uploads/NY-GERDA-Botniaplan-29-09-2008.pdf
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Urval och bortfall 

Urvalet bygger på adressuttag från Riksskatteverket (SPAR) i Sverige. I Västerbotten skickades 

enkäten ut till samtliga födda 1930, 1935, 1940, 1945 och 1950 i de mindre kommunerna (då 

Skellefteå och Umeå exkluderade). Inom de två kommuner med högst befolkningsantal, alltså 

Skellefteå och Umeå, skickades enkäten ut till en tredjedel av de som är födda ovanstående år. 

Detta gjordes för att säkerställa en betryggande representativitet. I landskapet Österbotten som 

2010 bestod av 17 kommuner skickades enkäterna ut till samtliga i respektive ålderskategori 

med undantag för Vasa, där enkäten skickades ut till 50 procent av invånarna i ålderskategorin. 

Ungefär 51 procent av invånarna i landskapet Österbotten har svenska som modersmål och 

därför skickades en svensk version av enkäten ut till svensktalande finländare medan resterande 

med finska som modersmål fick en finsk enkät skickat till sig.   

 

Av de 14 805 utskickade enkäter var det 9 386 stycken som besvarades. Då det naturliga 

bortfallet (externt bortfall) exkluderats uppgick svarsfrekvensen till 63,3 procent. Av 6 222 

utskickade enkäter i Västerbotten besvarades 4 375 enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 70,8 procent. Av 3 751 utskickade enkäter i den svensktalande delen av Österbotten 

besvarades 2 296 stycken, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 61,7 procent. Slutligen 

skickades 4 832 enkäter ut till Pohjanmaa där 2 715 enkäter besvarades, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 54,9 procent. Det naturliga bortfallet avser obesvarade enkäter som visats 

genom returer från posten, personer som valt att inte svara av, personer som avlidit eller om 

personerna själva, anhöriga eller vårdpersonal meddelat att de av olika skäl inte har kapacitet 

att svara på frågorna. I detta bortfall urskiljer sig de som är de som ej svarat av vilja och de som 

anses vara onåbara, vilket innebär de som är avflyttade, har avlidit eller ej svarat på grund av 

sjukdom. 2016 redovisas 68 enkäter som onåbara.  

 

Analysmetod 

I studien används bivariata och multivariata statistiska analyser, de senarenämnda i förhoppning 

om att åstadkomma kausal inferens. Bivariat analys syftar till att studera eventuell statistisk 

samvariation mellan två variabler, medan en multivariat analys möjliggör kontroll 

(konstathållning) för andra i sammanhanget relevanta variabler som kan inverka på 

samvariationen mellan två givna variabler. Konstanthållning möjliggör också identifiering av 

skensamband. Ett skensamband innebär att två variabler uppvisar ett samband, men att det 

sambandet sedan försvinner eller försvagas när man kontrollerar för andra faktorer. Ett 

skensamband är alltså inte ett ”äkta” samband (Bryman och Cramer 2005 s. 11). En multivariat 

regressionsliknande metod kommer att användas för att kontrollera samband och uppdaga 

skensamband. 

 

Den huvudsakliga analys som gjorts på materialet fokuserar på att hitta de faktorer som har 

effekt på den subjektiva ensamheten. MCA-analys (Multiple Classification Analysis), är en 

analysmetod som är relativt enkel att använda och som ger förhållandevis mycket information 

som enkelt går att tolka. MCA-analysen är en typ av variansanalys som bland annat ger 

betakoefficienter som resultat. Dessa koefficienter visar betydelsen av eller visar styrkan hos 

en oberoende variabel för att förklara variationen i en beroende variabel, detta givet att variabler 
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i analysen inte tillåts påverka sambandet, det vill säga att de kontrolleras eller hålls konstanta. 

(Cigéhn och Åberg 1990).  

 

Läsningen och förståelsen av en MCA-analys underlättas i de fall då de beroende variablerna 

behandlas som dikotomier, vilket har tagits i beaktande vid val av analysmetod. De variabler 

som materialet utgör lämpar sig för att omkodas till en dikotomi, om den inte ursprungligen var 

det, snarare än att kodas om till intervallskalor för att passa i en linjär regressionsanalys, som 

till exempel en logistisk regression eller multipel regression. En analys och tolkning av de 

resultat som produceras genom MCA-analys kan emellertid försvåras av interaktionseffekter. 

Dessa interaktionseffekter går dock inte obemärkta förbi, de avslöjas i ANOVA-variansanalys 

som föregår MCA-analysen.  

 

Ett problem med MCA-analys av dikotomi är att skattningarna blir osäkra när man har en 

dikotomi med alltför skev fördelning (med värden utanför intervallet (10-90), dessa kan räknas 

som opålitliga för resultaten och måste tas i beaktning vid val av metod. Om det förefaller att 

man har dikotomier med väldigt skev fördelning hänvisas logitanalys som lämpligare metod 

(Cigéhn och Åberg 1990). I det här fallet är bedömningen att MCA-analys är lämplig då ingen 

dikotomi befinner sig utanför intervallet för vilket skevhet som anses inom spannet för pålitlig 

skattning (om än det i vissa fall kan ligga på gränsen) enligt ovanstående källa och det är en 

lämplig metod till de typer av variabler som används. De är i flera fall uppställda som 

dikotomier eller så förefaller det sig lämpligt att omkoda variablerna till dikotomier utan att 

förlora själva kärnan av hur frågan ställs i materialet och hur det besvaras.   

 

Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2017) beskrivs de ställningstaganden man 

bör tänkta igenom innan, under och vid publicering av sitt arbete. Det finns flertalet riktlinjer 

och regler man ska förhålla sig till och ”riktig forskning” ska etikprövas. Även om denna 

uppsats inte är föremål för en etikprövning bör de etiska kraven vara uppfyllda.  

 

Uppsatsen baseras på empiriskt material från en databas som är insamlat via ett erkänt 

forskningsprojekt, GERDA, som har genomgått etisk prövning. De fyra etiska huvudkraven är 

begrundade och anses vara godkända. Dessa fyra kraven är informationskravet, 

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenterna har fått 

information om forskningsprojektet och dess syfte i samband med utskick av enkäter, de har 

lämnat sitt samtycke till att medverka genom att svara på enkäten och skicka in den, de är 

avkodade och de forskare med flera som tar del av den empiriska slutprodukten vet ej vilka 

personer som har deltagit och vad de har svarat. Nyttjandekravet anses godkänt då jag i samband 

med skrivandet av uppsatsen har skickat in en ansökan om att få använda materialet som samlats 

in från GERDA tillsammans med mitt syfte och min metod.  

 

En generell etisk regel är att man öppet ska redovisa metoder och resultat (Vetenskapsrådet, 

2017). I uppsatsen framkommer det tydligt vilken metod som använts för att få fram resultaten, 

hur dessa metoder använts och när de använts. Strävan är att visa upp en transparent process 

som möjliggör att andra ska kunna replikera studien och kontrollera resultaten. En del 
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operationaliseringar har gjort och dessa redovisas tydligt och i bilagor till uppsatsen 

framkommer vilka frågor från frågeformuläret som används och hur de frågorna är ställda.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten syftar på tillförlitligheten av en mätning och huruvida man får samma resultat om 

man om samma mätning utförs igen eller om en annan forskare får samma tolkning av ett 

resultat. För att en hög extern reliabilitet ska uppnås bör resultatet vara lika vid upprepade 

mätningar oberoende av vem som utför mätningarna. (Bryman och Cramer 2005 s. 76). 

Frågorna som används i uppsatsen finns redovisade i bilagor, vilket möjliggör att läsaren kan 

skaffa sig en viss uppfattning om reliabiliteten.  

 

Intern reliabilitet syftar till att kontrollera så att operationaliseringar på skalnivå mäter samma 

sak. Med andra ord kontrollerar man så att variabler som kategoriseras samman vid 

operationalisering syftar på att mäta samma sak, att det finns en in. Den inre konsistensen mäts 

vanligtvis med Cronbach´s alfa och en tumregel är att värdet efter att ha testat för inre konsistens 

ska vara åtminstone 0,8 för att anses vara godtagbart, det vill säga att man kan dra slutsatsen att 

varje punkt på skalan mäter ungefär samma sak (Bryman och Cramer 2005 s. 77). Det är viktigt 

vid operationaliseringar gällande till exempel identifiering av ålderism, subjektiv ensamhet och 

objektiv ensamhet. I dessa fall har olika frågor slagits ihop för att representera ett koncept i 

uppsatsen. Cronbach’s alpha har utförts på dessa för att säkerställa att den interna reliabiliteten 

är stark. Identifiering av ålderism har Cronbach´s alpha 0,884 och subjektiva ensamheten har 

Cronbach´s alpha 0,738, den objektiva ensamheten 0,462. 

 

Validitet 

Validiteten avser att man mäter det som ska mätas, alltså att det man mäter reflekterar det 

koncept/begrepp som man undersöker (Bryman och Cramer 2005 s. 77). Validiteten kan 

uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella 

definitionen. Transparens har varit viktigt under hela uppsatsen, för att visa läsaren hur de olika 

koncepten och begreppen har operationaliserats från sina ursprungliga frågor. I vissa fall har 

överväganden behövt göras i operationaliseringar mellan validitet och anpassning till den 

statistiska analys som används.  

Definitioner och operationaliseringar  
Här följer en redovisning av de centrala variablerna i uppsatsen och hur de har 

operationaliserats, vilka frågor de innehåller och i de fall omkodningar har skett redovisas de 

nedan.  Fullständig översikt av frågorna som använts i uppsatsen finnes i bilaga 1.  

 

Identifiering av ålderism – Operationaliseringen av identifiering av ålderism utgår ifrån frågor 

i enkäten som behandlar vad respondenterna tror att det finns för generell inställning till äldre i 

samhället.  
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Identifiering av ålderism baserat på samhällets generella inställning till äldre baseras på frågor 

gällande inställning respondenterna tror det finns gentemot äldre i samhället. I enkäter 

efterfrågas vilka inställningar respondenterna generellt menar att det finns till äldre inom ramen 

för följande medier, institutioner och områden i samhället: i dagstidningar; på TV; i reklamen; 

inom politiken; på arbetsmarknaden; inom hälso-och sjukvård; i affärer och banker; i 

kulturella sammanhang; i det språk som används; i humor; i det sätt på vilket äldres kroppar 

framställs; i ekonomin; inom juridiken; i grannskapet samt; inom pensionärsorganisationer. 

Respondenterna har svarat positiv, neutral, negativ eller vet ej. I de fall som respondenterna 

uppger att de menar att det finns en generellt negativ inställning till äldre tolkas som 

identifiering av ålderism. Frekvenserna över hur respondenterna har svarat kommer att 

redovisas i genomgången av det empiriska materialet.  

 

Ett index över identifiering av ålderism har skapats för att kunna användas i sambandsanalyser. 

Först har en dikotomi skapats där den ena gruppen består av de som svarat att det råder en 

generellt negativ inställning till äldre i samhället. I andra gruppen finns de respondenter som 

svarat positiv, neutral, vet ej samt de som inte svarat alls. Denna dikotomi har gjort på samtliga 

medier, institutioner och områden, varefter alla dessa har slagits ihop till ett index. I indexet 

finns nummer mellan 0-13. Värdet 0 innebär att respondenten identifierar ålderism på ett 

område och för varje etta innebär detta att respondenten antingen har svarat att det finns 

generellt positiv eller neutral inställning till äldre på det området, att de inte vet eller att de ej 

har svarat. Ju lägre siffra i indexet innebär högre indikation på identifiering av ålderism i 

samhället. Siffran 0 innebär att respondenten identifierat ålderism på samtliga områden i 

samhället, medan 13 innebär att respondenten ej tror att det råder ålderism alls i samhället.  

 

Erfarenheter av ålderism –Respondenterna har fått svara på frågan: har du det senaste året blivit 

behandlad som ”gammal”? Om respondenterna svarar ja på denna fråga tolkas det inom ramen 

för denna uppsats som att de blivit utsatt för ålderism.  

 

Subjektiv ensamhet – respondenterna har svarat på frågorna: känner du dig väldigt ensam? och;  

lider du av ensamhet? ifall att respondenterna svarar ja på en eller båda av dessa frågor tolkas 

det i uppsatsen som att de upplever subjektiv ensamhet.  

 

Objektiv ensamhet – i uppsatsen baseras objektiv ensamhet på hur ofta man har kontakt med 

personer i sin närhet. Respondenterna har blivit tillfrågade hur ofta de har kontakt med sin 

make/maka/sambo/särbo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, övrig släkt, vänner och grannar. 

De har svarat med hjälp av svarsalternativen: flera gånger i veckan; flera gånger i månaden; 

några gånger per år; aldrig eller; personen finns ej.  

 

Den objektiva ensamheten har operationaliserats genom att initialt dela in svaren i en dikotomi. 

Att ha kontakt flera gånger i veckan och flera gånger i månaden har delats in i en grupp som 

innebär att de ha kontakt ofta. De respondenter som i uppsatsen har svarat att har kontakt flera 

gånger om året, aldrig eller att personen ej finns, är kodat om till en andra grupp, som innebär 

att man sällan eller aldrig har kontakt.  
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Denna dikotomi har sedan delats in i ett index som visar alla kontakter som personen har utan 

att det specificeras vem denna kontakt sker med. Indexskalan går från 0-8 där 0 innebär att man 

inte har kontakt med någon eller att kontakt med de olika grupperna sker väldigt sällan. Om 

personen ligger på en 8 på skalan innebär detta att personen har kontakt med samtliga personer 

ofta.  

 

För att möjliggöra användning av variabeln objektiv ensamhet i MCA-analysen har detta index 

sedan delats in i tre olika grupper där de med värde 0-3 på skalan delats in i en grupp. De med 

värde 4-6 delats in i en andra grupp och de med värde 7-8 delats in i en tredje grupp. Indexet i 

sin rena form kommer att redovisas i resultatdelen, likväl som grupperingen. 

 

Ensamboende – uppger att man bor ensam eller att man är särbo = ensamboende, resterande 

svarsalternativ representerar någon form av gemensamboende. Dessa alternativ är att man bor 

med: maka/make/sambo; syskon; barn; barnbarn; annan släkting; någon annan, vem?; flera 

generationer, eller; andra alternativ.  

Ensamhet och ålderism i empirisk belysning 
I följande kapitel kommer en deskriptiv redovisning av resultaten som gjorts av analyserna från 

det empiriska materialet. I efterföljande kapitel redovisas den regressionsliknande MCA-

analysen och där framkommer en mer analytisk beskrivning som inkluderar kausal inferens. 

 

Subjektiv och objektiv ensamhet 

Det centrala i uppsatsen är äldres upplevda ensamhet. 17,3 procent av de äldre uppger att de 

upplever subjektiv ensamhet. Relationen mellan om man känner sig ensam och huruvida man 

lider av ensamhet visas i tabell 1. Av de som känner dig väldigt ensam är det ungefär två 

tredjedelar, alltså 66,9 procent, som även uppger att de lider av sin ensamhet. 4,6 procent har 

svarat att de inte upplever ensamhet, eller så har svar uteblivit från den frågan, samtidigt som 

dessa respondenter uppger att de lider av sin ensamhet. Antalet respondenter som upplever 

subjektiv ensamhet är betydande, men långt ifrån de 50 procent, som vissa tidigare studier visat. 

Detta bevittnar att studiens utformning spelar in på resultatet för äldres upplevda ensamhet, men 

är även ett tecken på att de personer som är 65 år och äldre i Västerbotten är relativt förskonande 

från den upplevda ensamheten om man refererar till tidigare forskning. Dock är 17 procent av 

4095 respondenteter en betydande siffra och ett så pass högt antal att det lämpar sig för att 

statistiskt undersöka samband mellan den subjektiva ensamheten och vad som kan påverka att 

en person känner sig ensam. 
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Tabell 1: Subjektiv ensamhet – känner sig väldigt ensam i relation till att lida av 

ensamhet. (Andelar i procent och absoluta frekvenser)  

___________________________________________________________________________ 

   Väldigt ensam Ej väldigt ensam  

___________________________________________________________________________ 

Lider av ensamhet  66,9    4,6 ***   

Lider ej av ensamhet  33,1    95,4 ***   

___________________________________________________________________________ 

N=   360   3735 

___________________________________________________________________________ 

 

Den objektiva ensamheten förklaras genom hur ofta respondenterna har kontakt med olika 

människor i sin närhet. Hur ofta kontakterna sker samt hur många man har kontakt med ofta 

redovisas genom ett index. Det presenteras inte i indexet vem som respondenten har kontakt 

med, utan bara hur många olika grupper av personer som respondenten har kontakt med. En 

överblick av detta index visas i tabell 2.  

 

Det är väldigt få respondenter som sällan eller aldrig har kontakt med någon, enbart 0,5 procent 

av samtliga respondenter har uppgett att de träffar samtliga grupper några gånger per år, aldrig 

eller att personen inte finns. Drygt 15 procent av de svarande har ofta kontakt med 1-3 av någon 

av dessa: make/maka/sambo/särbo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, övriga släktningar, 

vänner eller grannar. Det vanligaste är att man ofta har kontakt med 5 eller 6 av någon i 

kategorierna ovan. Det är över hälften av respondenterna som uppger att de ofta har kontakt 

med 5-6 olika kategorier med personer. Att träffa alla 8 kategorierna ofta är ovanligt, enbart 0,8 

procent uppger detta. Majoriteten av respondenterna uppger att de har kontakt med 5-6 olika 

grupper av personer ofta, vilket visar att majoriteten av de äldre har flera kontakter med andra 

i sin omgivning. Det är alltså väldigt få respondenter som har få kontakter med andra 

människor, majoriteten av de äldre sitter inte hemma helt ensam, utan kan ses ha ett ganska rikt 

kontaktnät. 

 

Tabell 2: Index över hur många grupper av personer man har kontakt med ofta. 

(Andelar i procent av samtliga respondenter).  

___________________________________________________________________________ 

   Andel respondenter  Kumulativ procent 

 Index objektiv ensamhet 

___________________________________________________________________________ 

0    0,5  0,5 

1   1,6  2,1 

2   4,2  6,3 

3   9,5  15,8 

4   16,5  32,2 

5   28,8  61,0 

6   26,8  87,8 
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7   11,4  99,2 

8   0,8  100,0 

___________________________________________________________________________  

N=    3155 

_______________________________________________________________________

  

 

Indexet visar inte vem personerna har kontakt med, enbart hur många kontakter de har ofta. 

Därför har analyser utförts med syfte att undersöka hur många som har kontakt med sin nära 

familj. Detta genom att helt enkelt genom att ta fram frekvenser för analys och dessa har visat 

att 68,1 procent av respondenterna har kontakt med make/maka/sambo/särbo flera gånger i 

veckan, 53 procent har kontakt med sina barn flera gånger i veckan, 26,9 procent har kontakt 

med sina barnbarn flera gånger i veckan, syskon har 15,6 procent kontakt med flera gånger i 

veckan, 2,7 procent har kontakt med sina föräldrar flera gånger i veckan och 3,1 procent har 

kontakt med övrig släkt flera gånger i veckan. Vad gäller vänner så uppger 28,6 procent av 

respondenterna att de har kontakt med sina vänner flera gånger i veckan och 35,9 procent av 

respondenterna uppger att de har kontakt med sina grannar flera gånger i veckan. Detta visar 

att majoriteten av respondenterna har kontant med sin nära familj flera gånger i veckan, mer 

sällan vad gäller grannar och vänner. 

 

I en sambandsanalys av den subjektiva och objektiva ensamheten ser vi att det förekommer ett 

statistiskt signifikant samband mellan de två. De med fler kontakter förefaller uppleva ensamhet 

i lägre utsträckning än de som har färre kontakter med andra människor. Enligt denna 

sambandsanalys utan kontroll för andra faktorer finns det ett samband mellan kontakt med 

andra och den upplevda ensamheten.  

 

Tabell 3: Index över hur många grupper av personer man har kontakt med ofta och om 

respondenterna är subjektivt ensam eller ej. (Andelar I procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

 Index objektiv ensamhet 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

___________________________________________________________________________ 

   

S. Ensam 60,0 48,0 42,3 21,8 18,1 12,3 9,1 7,5 8,3***

   

Ej S. Ensam 40,0 52,0 57,7 78,2 81,9 87,7 90,9 92,5 91,7*** 

___________________________________________________________________________

N= 15 50 130 298 514 904 843 359 24 

___________________________________________________________________________ 

Ålder och ensamhet 

I sambandsanalys mellan ålder och ensamhet visar det sig att respondenterna upplever sig mer 

ensam ju äldre de blir och detta samband är statistiskt signifikant. Enbart 10,7 procent av 65-
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åringarna upplever subjektiv ensamhet, medan hela 35,6 procent av 85-åringarna uppger att de 

upplever subjektiv ensamhet. En översikt över detta kan du ta del tabell 4.  Det är ett intressant 

samband som går i linje med diskursen om äldre som ensamma, och kommer att inkluderas i 

multivariata analyser för att se om effekten på den subjektiva ensamheten kvarstår efter kontroll 

av andra variabler.  

Tabell 4: Subjektiv ensamhet beroende på ålder. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 
____________________________________________________________________________ 

                                               65 år           70 år            75 år           80 år            85 år  

____________________________________________________________________________ 

Subjektiv ensamhet                10,7     13,8     19,8    26,8   35,6  

Ej subjektiv ensamhet            89,3   86,2   80,2    73,2     64,4  *** 

____________________________________________________________________________ 

n=                                        1199 1338 851 585 340 

____________________________________________________________________________ 

 

Ensamboende 

Att bo ensam är en form av objektiv ensamhet, den är enkel att mäta. Antingen bor du själv 

eller är särbo, vilket är en form av ensamboende, eller så bor du med någon. I det empiriska 

materialet får respondenterna själva uppge om de bor ensam eller bor med någon. 29,4 procent 

av respondenterna uppger att de bor ensam. 33,0 procent av de som bor ensam svarar att de 

upplever ensamhet, medan 11 procent av de som inte bor själv uppger subjektiv ensamhet. Vid 

multivariat analys där civilstånd tas i beaktning framkommer det att de ensamboende som är 

gift, sambo eller änka/änkling upplever ensamhet i större utsträckning än de som är skild eller 

ogift. 48,2 procent av de gifta och ensamboende, 50 procent de som är sambo och ensamboende 

samt 38,5 procent av de som är änka/änkling och ensamboende uppger subjektiv ensamhet 

medan 27 procent av de skilda och 27,6 procent av de ogifta som är ensamboende upplever 

ensamhet. Ensamboende och civilstånd blir intressant att testa i en MCA-analys för att 

kontrollera samband med den subjektiva ensamheten.  

De som är änka/änkling, gift eller sambo upplever sig mer ensam om de bor själv än de som är 

antingen skild eller ogift. De som är änka/änkling har förlorat sin partner genom att denne 

avlidit medan ensamboende som benämner sig som sambo eller gift antagligen har sin partner 

vid liv.  

 

Ett antagande kan vara att dessa möjligt har flyttat till ett mer anpassat boende, alternativt 

vårdhem. Dessa kan antas vara ofrivilligt ensamma i sin boendesituation, till skillnad från de 

som uppger att de är ogift eller skild. Även om de som är skild eller ogift kanske inte frivilligt 

valt detta, så kan inte dessa former av civilstånd kopplas till ofrivillighet vad gäller det faktum 

att de bor själv. Vi kan anta att respondenterna som anger att de är skild eller ogift har haft ett 

val angående ensamboende i högre utsträckning än de som är änka/änkling, gift eller sambo.  

 

Ofrivilligheten i att bo själv med grund i en persons civilstånd kan kopplas ihop med att man 

upplever sig ensam eller ej. Slutsatsen är att de som ofrivilligt bor ensam, upplever subjektiv 

ensamhet i större utsträckning. Om man själv valt att bo ensam betyder inte det att man upplever 
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sig mer ensam. Det finns variationer av upplevd ensamhet hos de äldre som bor själv beroende 

på om det är ofrivilligt eller ej.  

 

Erfarenhet av ålderism 

10,7 procent av respondenterna uppger att de har blivit utsatt för ålderism det senaste året. 

Ytterligare 10,6 procent uppger att de inte vet om de blivit utsatt för ålderism det senaste året 

och majoriteten av de svarande, det vill säga 76,9 procent av respondenterna, uppger att de ej 

har blivit utsatt för ålderism det senaste året. En relativt liten del av respondenterna uppger att 

de veterligen blivit utsatt för ålderism, trots detta ligger det i intervallet för vad som accepteras 

vad gäller skevhet i dikotomi i MCA-analys. Det gäller att vara medveten om den skevhet som 

existerar i beroende variabeln vid läsning av resultat från analysen.  

 

Identifiering av ålderism 

Identifiering av ålderism innebär att respondenterna anser att det råder en generellt negativ 

inställning gentemot äldre i samhället. I frekvenstabell 1. framkommer i vilken utsträckning 

respondenterna anser att det förekommer positiv, neutral eller negativ inställning gentemot 

äldre i medier, institutioner och olika områden i samhället.  

 

De områden som är mest intressant att framhäva i uppsatsen är de som fått högst frekvens av 

identifiering av ålderism, det vill säga de medier, institutioner och områden där flest 

respondenter menar att det råder en generellt negativ bild gentemot äldre. Dessa är; på 

arbetsmarknaden; i det sätt vilket äldres kroppar framställs; i ekonomin; i reklamen och; inom 

hälso- och sjukvård. Andelen respondenter som identifierar ålderism inom dessa områden är: 

41,5; 38,5; 36,5; 31,9 respektive 25,4 procent. 

En stor andel av respondenterna har svarat vet ej, eller valt att inte svara alls på frågorna om 

den generella inställningen till äldre i samhället. De respondenter som gjort valet att inte svara 

eller svarat vet ej, är intressanta att ta hänsyn till. Varför är det så att en stor del av 

respondenterna inte tar ställning i frågan om den generella inställningen till äldre i samhället? 

Spekulationer kan vara att personerna inte förstår frågan, anser den vara oviktigt eller så vet de 

helt enkelt inte vad de tänker om samhällets inställning till äldre. Det kan vara så att 

respondenterna anser att det inte råder någon speciell inställning till äldre, kanske fäster man 

inte vikt på ålder som en speciell kategori.  
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Frekvenstabell 1: Generell inställning till äldre i samhället. (Andelar i procent av samtliga 

respondenter och absoluta frekvenser inom parentes).  

I dagstidningar 

Positiv Neutral Negativ Vet ej Ej svar 

13,9 (609) 52,9 (2314) 14,1 (615) 10,8 (473) 8,3 (364)  

På TV 

13,8 (602) 50,1 (2190) 18,1 (793) 9,5 (417) 8,5 (373)  

 

I reklamen 

4,3 (189) 36,4 (1594) 31,9 (1396) 16,8 (736) 10,5 (460) 

Inom politiken 

4,9 (213) 30,9 (1352) 42,2 (1848) 11,8 (517) 10,2 (445) 

På arbetsmarknaden 

6,1 (268) 25,3 (1109) 41,5 (1814) 16,0 (699) 11,1 (485) 

Inom hälso- och sjukvård 

21,1 (923) 37,9 (1657) 25,4 (1110) 6,8 (296) 8,9 (389) 

I affärer, banker 

18,7 (818) 45,5 (1989) 16,9 (740)  9,7 (425) 9,2 (403) 

I kulturella sammanhang 

12,6 (551) 45,5 (1990) 6,8 (297) 24,5 (1073) 10,6 (464) 

I det språk som används 

6,7 (295) 41,4 (1813) 20,5 (895) 20,9 (914) 10,5 (458) 

I humor 

12,3 (540) 41,0 (1793) 19,4 (847) 15,9 (697) 11,4 (498) 

I det sätt på vilket äldres kroppar framställs 

2,5 (111) 32,6 (1428) 38,2 (1671) 16,5 (720) 10,2 (445) 

I ekonomin 

5,9 (256) 33,3 (1456) 36,5 (1596) 14,5 (634) 9,9 (433) 

Inom juridiken 

2,8 (123) 37,3 (1634) 13,2 (576) 36,4 (1594) 10,2 (448) 

 

 

Förklaringar till subjektiv ensamhet 
Äldres ensamhet är omdiskuterat i både media och forskning, det är ingenting nytt. I allmänt 

tal framförs ofta den äldre personen som ensam, någon vi i samhället har en skyldighet att se 
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efter. 17,3 procent av respondenterna upplever ensamhet och samband mellan subjektiv 

ensamhet och objektiv ensamhet har kontrollerats, samt huruvida respondenten bor ensam eller 

ej. Vidare är det av intresse att se hur de förklarade variablerna ovan och andra kontrollvariabler 

påverkar varandra. För att göra detta har en MCA-analys utförts för att kontrollera samband 

med ett antal variabler och se vilka effekter de har på den subjektiva ensamheten.  

 

Det finns inga 2-vägsinteraktioner mellan variablerna av signifikans och ännu högre 

interaktioner är inte att tala om, vilket stärker modellen. Modellen utifrån analysen har 

R²=0,124, vilket innebär att 12,4 procent av variationen i den beroende variabeln (subjektiv 

ensamhet) förklaras av variationerna i resterande variabler, vilka är de oberoende variablerna.  

 

I utformandet av den slutgiltiga modellen har olika faktorer testats för samband, så som 

exempelvis boendeort, civilstånd, ekonomi, för att få fram den bästa modellen. Värdet som står 

utskrivet är efter kontroll för andra faktorer. Variabler i det existerande registerdatat har valts 

ut för kontroll för att se vilka effekter de har på den subjektiva ensamheten. De faktorer som 

har visat små effekter, interagerat med andra variabler och på liknande sätt inte givit något 

substantiellt skrivs inte ut i materialet. Det finns variabler som visat små effekter på den 

subjektiva ensamheten, men som återfinns i den slutgiltiga modellen på grund av sitt 

substantiella värde. Dessa innefattar faktorer som vanligtvis förekommer i forskning och ses 

som viktiga inslag när man kontrollerar för samband. Kön är en sådan faktor.  

 

Kön har ett väldigt svagt samband med den subjektiva ensamheten och det har gjorts 

överväganden över huruvida kön bör uteslutas från modellen eller ej. Efter att ha uteslutit kön 

och jämfört modellen före och efter kan det konstateras att uteslutandes av kön i princip inte 

förändrar de andra värdena. Det kan därför sägas att kön har en effekt som inte i sig är intressant 

för resultatet rent statistiskt, men är intressant i en substantiell mening. Kön förekommer ofta i 

forskningssammanhang som en faktor för att jämföra skillnader och har inte sällan en betydande 

effekt i analyser. Det är intressant att vad gäller den upplevda ensamheten hos äldre så spelar 

det ingen större roll om personen är kvinna eller man och det är ett resultat värt att ta upp. 

Därför inkluderas kön i analysen.  

 

Även respondentens ålder spelar liten roll för den subjektiva ensamheten. I sambandsanalys har 

det visat sig att respondenten upplever sig mer ensam ju äldre denne är, men den kronologiska 

ålderns effekt på den subjektiva ensamheten sjunker efter kontroll av andra variabler. Ålder är 

i detta fall ett skensamband.  

 

Att bo ensam, har i modellen, den största effekten på den subjektiva ensamheten. Civilstånd 

testades att inkluderas i modellen, men visade sig både icke signifikant samt fanns det en 

interaktion med ensamboende, vilket innebär att de två variablerna gav utslag för att mäta 

samma sak. Näst störst effekt är det mellan erfarenhet av ålderism och subjektiv ensamhet, en 

effekt som till och med är större än den effekt som den objektiva ensamheten har på den 

subjektiva ensamheten.  
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0,207 

Modell 1. Subjektiv ensamhet och erfarenhet av ålderism med kontroll för ålder, kön, 

ensamboende och objektiv ensamhet. (Beta-koefficienter efter kontroll för övriga variabler 

i modellen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det man kan se är alltså att kön och ålder inte har någon större effekt den uppleva ensamheten 

hos äldre. Dessa två strukturella faktorer som ofta är spelar stor roll, har i det här fallet en liten 

påverkan på hur den äldre personen upplever sin ensamhet. Den kronologiska åldern spelar inte 

in på den subjektiva ensamheten, än mindre påverkan har det om personen är kvinna eller man. 

Det vittnar om att den subjektiva ensamheten inte är särskilt avgränsad till äldre, utan kan tillika 

förekomma i andra åldrar, vilket vi vet att den gör. Det går inte heller påstå att en känsla av 

ensamhet är mer vanligt förekommande hos män eller hos kvinnor. Här ser vi alltså en likhet 

mellan könen snarare än en skillnad.  

 

Att det finns ett samband mellan objektiv ensamhet och upplevd ensamhet är redan klarlagt och 

vad som visas nu är att objektiv ensamhet har effekt på den subjektiva ensamheten även vid 

kontroll av andra faktorer. Den objektiva ensamheten har en svag effekt. Dock inte lika stor 

som ensamboende och om personen blivit utsatt för ålderism. Att ha ett kontaktnät runt sig är 

en skyddande faktor i den sociala världen, så det faktum att den objektiva ensamheten har en 

effekt på den subjektiva ensamheten känns som ett rimligt resonemang. Det är ett resultat som 

är logiskt, på samma vis som sambandet mellan ensamboende och subjektiv ensamhet känns 

logiskt. Risken för att en person ska uppleva sig ensam blir större om denne ofta är ensam i 

objektiv bemärkelse, även om dessa två typer av ensamhet är skiljbara och av olika karaktär. 

 

Utsatthet för ålderism är vad som, efter ensamboende, har störst påverkan den äldre personens 

upplevda ensamhet. Utsatthet för ålderism gäller i detta fall att ha blivit behandlad som gammal, 

vilket kan innebär att personen upplever sig tillskrivas negativa egenskaper baserat på 

förutfattade meningar. Det kan vara så att den som utsatts för ålderism initialiserar de negativa 

föreställningarna som framställs om äldre och kopplar ihop det med sin egen person. Kanske 

kan det vara så att personen som upplever sig utsatt för ålderism gör sig extra utsatt och därmed 

drabbas hårdare av ensamheten som upplevd.  

 

Ålder 

Kön 

Ensamboende 

Erf. Ålderism 

Obj. Ensamhet 

Subjektiv ensamhet 

R² = 0,124 
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Ensamboende, utsatthet för åldersism och den objektiva ensamheten är faktorer som 

tillsammans förklarar en väsentlig del den subjektiva ensamheten hos äldre. Det är inte den 

kronologiska åldern i sig, eller vilken könstillhörighet som är avgörande om man kommer att 

uppleva ensamhet på äldre dagar. De faktorer som inverkar på den subjektiva ensamheten är 

inte statiska faktorer som man i sig självt inte kan ändra på, utan det är faktorer som kan ses 

som tillfälliga eller förändringsbenägna som påverkar ensamheten. Det i sig inger hopp i 

kampen mot ensamheten, som i media speglas som särskilt utbredd hos äldre. 

  

Övergripande empiriska slutsatser 

• Kön och ålder, strukturella faktorer som vanligtvis förekommer i forskning, visar små 

effekter på den upplevda ensamheten hos äldre personer.  

• Ålder som i sambandsanalys visar ett signifikant statistiskt samband visar sig vara ett 

skensamband efter utförd kontroll för andra variabler i analysen. 

• Ensamboende har störst effekt på den subjektiva ensamheten. Den ensamboende 

respondentens civilstånd påverkar huruvida denne upplever sig ensam eller ej. De som 

är skilda eller ogifta och bor ensamma är mindre ensamma än de som är gifta, sambo 

eller änka/änkling och är ensamboende. Huruvida man har varit delaktig i sitt beslut att 

bo ensam, vilket att vara ogift och skild kan innebära, har betydelse för upplevelsen av 

ensamheten. De som har förlorat en partner genom att den avlidit eller på andra sätt inte 

bor med denne även om de är gift har löper större risk för subjektiv ensamhet genom 

sitt ensamboende.   

• Att ha blivit utsatt för ålderism har effekt på den subjektiva ensamheten. Det har en 

positiv effekt på den subjektiva ensamheten, vilket innebär att den som blivit utsatt för 

ålderism upplever sig mer ensam än den som inte blivit utsatt för ålderism.  

• Identifiering/erkännande av ålderism som generell inställning till äldre i samhället har 

relativt låg svarsfrekvens. Många av respondenterna har uppgett att de ej vet eller valt 

att inte svara alls, vilket leder till slutsatsen att detta inte verkar vara en relevant fråga 

för många, eller att de kanske helt enkelt inte har reflekterat över detta tidigare. Att det 

är så pass många respondenter som valt att inte svara eller svara att de inte vet är ett 

intressant resultat i sig. Det innebär att det är svårt att göra analyser kring hur detta 

relaterar till ensamhet. Det väcker många frågor och kan kopplas till okunnigheten om 

ålderismen i samhället.  

 

Analys  
Analysen är strukturerad efter upplägget att ensamhet, i dess olika former, beskrivs och kopplas 

till teori i kapitlets första del. Efter det följer analys som rör ålderism och de empiriska fynden 

i uppsatsen ställs mot teori och tidigare forskning. 

Ensamhet 

Att som äldre uppleva sig ensamhet förekommer hos ca 17 procent, vilket går i linje med vad 

Cedersund och Ågren (2017) skriver om att frekvensen av ensamhet hos äldre brukar uppgå till 
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mellan 7-50 procent i studier. Ensamhet är inte ett specifikt problem som enbart existerar hos 

gruppen äldre, men det är ett ämne som det ofta lyfts fram i både medier och forskning. I de 

flesta studier ligger fokuset på den äldre individen som ensam. Ålder visar sig inte ha någon 

egentlig effekt på den subjektiva ensamheten och det inte finns några belägg för att prata om de 

äldre som grupp, som mer ensam än till exempel ungdomar. Detta får stöd i tidigare studier som 

framhäver att ensamhet inte förekommer i större utsträckning i åldersgruppen äldre, jämfört 

med andra åldersgrupper. (Andersson 1998; Pinquart & Sörensen 2001; Dykstra m.fl 2005; 

Tornstam, 2010 s, 164 ff; Malmberg & Ågren 2011; Yang & Victor 2012). Det är alltså inte 

den höga åldern som förklarar ensamheten hos personer, vilket bekräftar det Tornstam (2010) 

har kommit fram till angående existerande myter om äldre och åldrande. Det finns inte belägg 

för påståendet att upplevelse av ensamhet är en specifik känsla som ökar med antalet levda år.  

 

Att påstå att äldre är objektivt ensamma i form att tunt kontaktnät är ett ohållbart påstående 

utifrån resultaten från registerdatat ur GERDA. Majoriteten av våra äldre har kontakt med flera 

olika grupper av människor ofta, medan en relativt låg andel enbart har ett fåtal täta kontakter. 

Objektiv ensamhet har effekt på den subjektiva ensamheten på så sätt att ju färre kontakter man 

har med människor, desto större risk är det för den äldre att uppleva subjektiv ensamhet. Dock 

så har detta relativt låg förklaringsgrad på den subjektiva ensamheten. Som Andersson (2013 s. 

389) skriver, finns inget konkret facit över när man ska uppleva ensamhet och det går inte att 

säga att man är ensam beroende på hur många kontakter man har med människor i kring sig. 

Durkheim talar om ett kollektivt medvetande, att samhället har ett gemensamt sätt att tänka som 

påverkar individen. På liknande sätt kan en norm eller ett tankesätt om äldre som ensamma 

påverka den subjektiva ensamheten hos individen. I ett samhälle där det råder en norm om 

gemenskap och där ett extrovert förhållningssätt premieras påverkas den upplevda ensamheten 

hos individen. Trots att den äldre egentligen inte är särskilt ensam i en objektiv mening, 

upplever den äldre ensamhet på grund av kollektivets förutfattade mening om hur det är att vara 

äldre. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att individen har inflytande över hur denne 

uppfattar sin ensamhet, utan kan påverkas av de diskurser som råder i samhället.  

 

Att bo ensam är en form av objektiv ensamhet och det visar sig att ensamboendet har störst 

effekt på den objektiva ensamheten.  Att bo ensam har en positiv effekt på den subjektiva 

ensamheten, vilket innebär att ensamboende ökar risken för att den äldre ska uppleva ensamhet. 

Civilstånd påverkar hur skört det är för en person att bo ensam, i förhållande till upplevd 

ensamhet. Det resultaten framkommer i sambandsanalys mellan ensamboende, civilstånd och 

subjektiv ensamhet. Det visar att de som är gifta eller änka/änkling och bor ensam upplever sig 

ensam i större utsträckning än de som är ogift eller skild och bor ensam. Skälet till varför de en 

del av respondenterna som är gifta även bor ensam framkommer inte i registerdatat. En 

spekulation kring varför vissa respondenter som är gifta även bor ensam kan vara att deras 

partner har flyttat in på särskilt boende eller liknade.  Exempel på detta kan vara att ens partner 

har gått bort eller att denne att personer, trots att de är gifta, inte kan bo med varandra. En rimlig 

slutsats för de som är gift och ensamboende kan vara att partnern har flyttat in på särskilt boende 

eller liknade. Slutsatsen av   de ensamboende är att de som är änka/änkling, gift och sambo 

upplever mer ensamhet om de bor själv än de som är skild eller ogift. Skälet till detta kan vara 

att de som är änka/änkling, gifta eller sambo har ett ensamboende som karaktäriseras av 
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ofrivillighet. Det går inte helt att utesluta att de som är ogifta eller skilda och som samtidigt bor 

ensam, gör detta av egen villighet. Det kan vara så att även dessa personer bor ensam ofrivilligt. 

Dock karaktäriseras änkornas/änklingarnas, de giftas och de samboendes ensamhet av en tydlig 

förlust, till skillnad från de ogifta.  De har haft en partner som de bor med, men av någon 

anledning har de förlorat denna partner, som antingen har avlidit eller tvingats flytta. De 

respondenter som är skilda och bor själv kan även klassas in i kategorin som förlorat någon av 

ovilja, men de kan även vara nöjd med beslutet om att ta ut skilsmässa och bo själv. De ogifta 

däremot kan inte sägas ha utsatts för förlust i samma generella mening.  

 

Man kan se ensamboende och dess effekt utifrån ett makroperspektiv. I dokumentären The 

Swedish Theory of Love är man inne på modernisering och individualism som orsaker till att 

ensamhushållen ökar i Sverige. Ensamboende och individualism är dock inte bara av ondo, som 

Brülde och Fors (2015) skriver är svenskar mindre ensamma än många andra nationaliteter i 

Europa. Detta förklarar de med att individualismen i Sverige leder till fria val och att vi har hög 

frihet att välja vårt eget umgänge. Denna förklaring stämmer överens med den analys som gjorts 

i denna uppsats mellan ensamboende och civilstånd. I de fall ensamboende kan tolkas som ett 

fritt val är sannolikheten större att individen inte upplever ensamhet.  

 

Infallsvinkeln i dokumentären The Swedish Theory of Love vittnar också om någonting annat 

än bara modernisering och individualism. Det vittnar om ett kollektivt medvetande i samhället 

som ser ensamboende som ett problem. De kollektiva övertygelserna och känslorna förenar 

ensamboende med negativa förställningar om detta problem, som i sin tur påverkar den enskilde 

individens upplevelse av ensamhet.  

 

Ålderism 

Den andel av respondenterna som uppger att de har erfarenheter av ålderism är relativt låg, 

enbart ungefär 10 procent det senaste året. Andelen som erfarit ålderism skulle kunna öka något 

om man skulle efterfråga mer än ett år tillbaka i tiden, men resultatet kan också spegla det 

Snellman (2009) skriver i sin avhandling, att äldre inte kopplar ihop ålder och händelser i sitt 

liv i stor utsträckning. Händelser av diskriminerande art kan kopplas till andra personliga 

egenskaper som inte rör ålder. Den låga rapporteringen av upplevd ålderism kan som 

Minichiello, Browne och Jending (2000) skriver, förklaras genom att man inte upplever sig som 

gammal genom att på olika sätt distansera sig från gruppen äldre. En rädsla för att tillhöra de 

äldre innebär att individen hittar strategier för att motverka sitt eget åldrande eller på olika sätt 

stöta det ifrån sig. De strategier som respondenterna i Minichello, Browne och Jendings (2000) 

studie uppger för att distansera sig från gruppen äldre är intressanta. Det handlar bland annat 

om att se ung ut och agera ung, men än mer intressant är att man även gör detta genom att 

framställa sig själv genom en positiv attityd och framhäva sig som intellektuell. Det vittnar om 

att ålderism finns och att de myter som finns gentemot den äldre åldersgruppen lever vidare och 

kvar hos både yngre och äldre. Att respondenterna i denna studie uppger en låg frekvens av 

utsatt ålderism måste inte nödvändigtvis handla om att man inte upplever ålderism, utan att man 

distanserar sig från gruppen äldre och ser sig själv med en möjlig positiv attityd. En slutsats är 

att det finns en tanke om "äldre som de andra", även inom gruppen äldre.  
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Ålderismen som personen blir utsatt för har effekt på den upplevda ensamheten. Den enskilde 

personen kan inte ensam påverka den ålderism som existerar i samhället och det kan vara svårt 

för denne att värja sig mot ålderismens uttryck. Ensamheten hos äldre omskrivs i media som ett 

problem och utsatthet för ålderism är med och bidrar till detta problem. Ensamhet blir en av 

ålderismens negativa effekter som manifesteras i individen. Det är samhället som skapar 

föreställningar om äldre, skapar ålderismen som den enskilde upplever och påverkas av. Att ha 

blivit utsatt för ålderism har effekt på huruvida man upplever subjektiv ensamhet eller ej, vilket 

visar på att åldersism har negativa effekter, en slutsats som finner stöd i definitioner av 

ålderismens effekter (Butler 1980; Ayalon & Tesch-Römer 2018; m.fl.). I samma anda som 

Durkheim menar jag att de ålderistiska attityder och negativa föreställningar som finns i 

samhället bildar ett kollektivt tänk om äldre och ”hur den äldre är”, vilket påverkar individen. 

Som Levy och Banaji (2002) skriver sker detta på implicit nivå och leder till att negativa 

attityder gentemot äldre införlivas i den äldres liv. Ålderism kan alltså ses som en faktor på 

samhällelig nivå, som påverkar den individuella personens upplevelse av ensamhet. Det leder 

till att den äldre begränsar till stereotyper och föreställningar om hur äldre ska vara. En av dessa 

föreställningar som existerar i samhället är just att äldre personer är ensamma (Tornstam 2010). 

 

De medier, institutioner och områden där 25 procent eller fler av respondenterna identifierar 

ålderism är intressant, vilket är: på arbetsmarknaden; i det sätt vilket äldres kroppar framställs; 

i ekonomin; i reklamen och; inom hälso- och sjukvård. Att det är dessa områden som uppvisar 

högst andel identifierad ålderism stämmer bra överens med de områden som Andersson (2008 

s. 63-95) beskriver i sin bok. Jag drar slutsatsen att ålderismen är som mest utbredd inom dessa 

områden, eftersom både tidigare studier identifierat ålderism där samt att respondenterna 

identifierar ålderism i hög utsträckning inom dessa områden.  

Ytterligare av intresse är de svar som uteblivit eller där respondenterna svarat vet ej, på frågan 

om den generella inställningen till äldre i samhället.  De flesta av de respondenter som svarat 

uppger att de tror attityder mot äldre i samhället är neutrala. Relativt många anser att det råder 

en negativ inställning gentemot äldre, vilket med andra ord innebär att de identifierar ålderism 

i samhället. Det är anmärkningsvärt att en stor del av respondenterna väljer att inte svara på hur 

de tror andra tänker om äldre i samhället. Uppemot 24,5 procent av respondenterna svarar att 

de inte vet vad inställning som finns i samhällets delar och det interna bortfallet uppgår till 

mellan 8,3-11,4 procent. Detta kan ha olika innebörder och spekulationer kan vara att många 

äldre inte har insikt i den ålderistiska diskursen som råder i samhället. Det kan kanske vara så 

att man helt enkelt tycker att detta är en ointressant fråga, man saknar helt enkelt kunskap för 

att kunna svara.  

 Det har visat sig att många äldre inte är bekanta med ålderism som begrepp (Andersson 2008), 

vilket försvårar möjligheterna att undersöka respondenternas attityd kring begreppet. I denna 

studie medför operationaliseringen av identifieringen av ålderism att respondenterna istället 

svarar på attityder mot äldre i samhället, vilket i min mening främjar respondenternas förmåga 

att ta ställning i frågan. Trots detta är det en stor majoritet som inte tar ställning i frågan, vilket 

kan innebära att man inte kopplar ihop ålder med negativa attityder och föreställningar eller att 

många äldre personer inte tycker sig uppmärksamma ålderism i samhället. Det kan också finnas 
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en förklaring i ålderismens implicita karaktär (Levy och Beneji 2002), som leder till att 

respondenterna inte uppfattar ålderismen i samhället.  

Det finns dock forskning som tillkännager den ålderistiska diskursen och bekräftar att det råder 

missgynnsam inställning gentemot äldre. Lars Tornstam (2010) har i sin forskning bidragit till 

att visa på hur attityder och föreställningar pekar mot en felaktig bild av hur det är att åldras i 

Sverige idag. Det finns många myter om äldre och åldrande som bidrar till negativa 

föreställningar och förstärker man kan resonera att detta innebär att den ålderistiska diskursen 

får kraft att leva vidare. Ålderism som upplevd av den äldre avspeglar sig på dennes subjektiva 

ensamhet genom att personen som blivit utsatt för ålderism känner sig mer ensam än den som 

inte blivit utsatt för ålderism. Den objektiva ensamheten har en relativt låg påverkan på den 

subjektiva ensamheten, där man upplever sig mindre ensam ju fler täta kontakter man har. 

Ytterligare en förklaring till upplevd ensamhet hos äldre är huruvida personen bor ensam eller 

ej. Om man bor ensam så ökar risken för subjektiv ensamhet. Att bo ensam har större påverkan 

på den subjektiva ensamheten än både utsatthet för ålderism och objektiv ensamhet. Det 

kollektiva medvetandet, normer och diskurser i samhället påverkar hur den äldre uppfattar sin 

ensamhet. Det kan vara myter om äldre som ensamma, norm som går emot ensamboende och 

hur det idag i media målas upp som ett problem. Ålderism är svårt att mäta och det går att 

spekulera kring en rådande okunskap runt ålderismen som begrepp och hur den kan komma till 

utryck i samhället och i den enskildes liv.  

 

Avslutande diskussion 
Nedan följer en diskussion om utmaningar som uppkommit i skrivandet. Det är en genomgång 

och resonemang kring den objektiva ensamheten, den subjektiva ensamheten och en 

redogörelse för tankarna kring begreppet ålderism i uppsatsen.  

 

En stor utmaning i operationaliseringarna inför analyserna var att komma på ett passande sätt 

för hur representationen av den objektiva ensamheten skulle se ut. Det visade sig vara svårt att 

på ett objektivt sätt hitta ett bra mått på den objektiva ensamheten. Å ena sidan ska den 

operationaliseringen och användningen av variabler ta fasta på begreppet objektiv ensamhet, 

samtidigt det måste göras överväganden sedda ur ett statistiskt perspektiv. Så två frågor ställdes: 

mäter den nya variabeln det som ska mätas, alltså objektiv ensamhet, och går det att analysera 

genom vald metod? Ja, den mäter kontakter med andra människor, på ett sätt som är kompatibelt 

med MCA-analys. För att kompensera för svagheter i operationaliseringen väger jag upp med 

insyn i hur det hela gått till. En tydlig förklaring till vad den objektiva ensamheten innebär i 

denna uppsats och en dörr som står öppen för kritik ifall det upplevs som otillräckligt. För syftet 

finner jag det tillräckligt, om än lite besvärande att en objektiv syn på ensamhet kan innebära 

så mycket i olika sammanhang. Förslagsvis borde ett tydligt mått på hur objektiv ensamhet bör 

mätas ta fram, det borde klargöras vad den objektiva ensamheten innebär i samhället idag. En 

person kan sitta hemma framför datorn utan att träffa folk fysiskt, utan att uppleva sig ensam. 

Hur tolkar man den objektiva ensamheten i en situation? En situation som blir alltmer vanlig 

idag när teknik, datorer och internet är en självklarhet i många hem i Sverige. En representation 
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av objektiv ensamhet bör arbetas fram. Ett mått som är rätt i tiden och tar med, inte bara den 

vanliga fysiska kontakten så som kaffe och dopp med sällskap, utan vänner man e-mailar, 

kontakter via Skype, vänner via forum och så vidare.  

 

Måttet på den objektiva ensamheten i uppsatsen har relativt låg inre konsistens, men jag valde 

att använda operationaliseringen i uppsatsen ändå efter ett avvägande mellan inre konsistens 

och anpassning för den analysmetoden av begreppet. Den inre konsistensen för objektiv 

ensamhet skulle ha gynnats av att delas upp i kategorier i operationaliseringen, snarare än en 

skala som jag gjort i uppsatsen, Initialt gjorde jag detta, men förkastade idén eftersom att det 

blev flera grupper för den objektiva ensamheten som var svårt att enhetligt få in i den slutgiltiga 

MCA-analysen. Interaktioner mellan de olika objektiva ensamheterna delat upp efter familj, 

vänner o.s.v. uppstod och jag fick inget helhetsintryck över den objektiva ensamheten. Jag anser 

att den objektiva ensamheten som begrepp i uppsatsen är hållbart även om den inre konsistensen 

är låg. Jag kan säga att fler kontakter med människor i de olika kategorierna bidrar till att den 

upplevda ensamheten verkar bli lägre, men att detta samband blir svagare efter kontroll. Antalet 

kontakter med människor avgör inte huruvida en människa upplever sig ensam eller ej, men ett 

större antal kontakter minskar åtminstone risken för upplevd ensamhet. Jag kan inte säga vilket 

av kontakterna som kan ses som största skyddsfaktorn för subjektiv ensamhet. Är de som har 

kontakt med sin familj mindre ensam än de som har kontakt med vänner eller är det tvärtom? 

Att jag inte kan svara på dessa frågor är inte avgörande i min uppsats.  

 

Vad gäller den subjektiva ensamheten hade högre inre konsistens varit att önska. Efter 

sammanslagning av variabler för att skapa en variabel för den subjektiva ensamheten mättes 

den inre konsistensen, som fick en Cronbach´s Alpha på 0,738. Jag har valt att godta det värdet 

eftersom att det visar på relativt hög inre konsistens i en statistisk mening, om än man hade 

önskat på ett värde på minst 0,8. När man tittar närmare på hur fördelningen ser ut mellan de 

som känner sig ensam och de som lider av sin ensamhet, ser vi att en majoritet av de som känner 

sig ensam även lider av sin ensamhet. Det är rimligt och logiskt i en substantiell mening. Man 

måste inte lida av sin ensamhet bara för att man känner sig ensam, men det är rimligt att många 

som känner av en ensamhet även lider av det. Det som förvirrar är att 122 respondenter svarar 

att de lider av ensamhet, utan att för den skull känna sig ensam. Möjligtvis kan det vara så att 

respondenterna inte svarat på att de känner sig ensam, de kan helt enkelt ha lämnat den rutan 

tom, eller så har de svarat att de inte känner sig ensam och sedan svarat att de lider av ensamhet. 

Hur går det ihop? Kan det vara så att de själv upplever att de är objektivt ensam, kanske 

ofrivilligt, men att de inte känner sig ensam? Operationaliseringen av den subjektiva 

ensamheten försvaras ändå med att respondenten upplever ensamheten på något vis genom att 

enbart ha svarat ja på den ena av de två frågor som ingår i operationaliseringen. Därmed 

särskiljer sig den subjektiva ensamheten från både ensamboende och objektiv ensamhet. Det 

finns en tydlig syftning till vad den subjektiva ensamheten behandlar, en känsla kring ensamhet 

hos individen, oberoende av hur andra uppfattar dennes ensamhet. I och med det är 

operationaliseringen godtagbar i en substantiell mening.  

 

Erfarenhet av ålderism baseras på om respondenten blivit behandlad som gammal under det 

senaste året. Initialt var tanken att erfarenhet av ålderism skulle baseras på om respondenten 
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blivit behandlad som gammal samt om denne blivit utsatt för diskriminering på grund av ålder 

det senaste året. Det var enbart 3,6 procent av respondenterna som hade svarat att de blivit utsatt 

för diskriminering det senaste året, 5 procent svarade att de ej vet och resterande uppger att de 

inte blivit utsatt för diskrimineringen. På grund av den skeva spridningen av svaren valde jag 

att inte ta med diskriminering i operationaliseringen av ålderism baserat på erfarenhet. Att 

inkludera diskriminering skulle stärka den teoretiska kopplingen till ålderism, men på 

bekostnad av statistiska analyser som skulle lämna mycket att önska.  

 

Det vore bättre om man skulle kunna ha inkluderat diskriminering i erfarenheten av ålderism, 

eftersom det skulle representera ålderismen, så som jag definierar den på ett bättre sätt. Då 

skulle en bättre helhet av begreppet ålderism bli representerat i uppsatsen. Förhoppningsvis är 

diskriminering mot äldre på grund av ålder låg i samhället, men man skulle även kunna tänka 

sig att man får andra svar om man ställer frågan annorlunda i framtiden. 

 

För det första efterfrågas diskriminering under det senaste året, vilket innebär att respondenter 

kan ha blivit utsatt för diskriminering tidigare utan att uppge detta. Ett annat dilemma är att man 

frågar om respondenten blivit utsatt av diskriminering på grund av ålder. Det skulle kunna vara 

så att respondenten utsatts för diskriminering, men inte kan koppla det till ålder och därför 

svarar nej. Respondenterna har haft möjlighet att svara att de inte vet om de blivit 

diskriminerade på grund av ålder eller ej, vilket 5 procent av respondenterna har svarat. Man 

kan tänka sig att vissa av dessa blivit diskriminerade, men att de ej vet om det berott på ålder 

eller ej. Och så finns det dem som kan ha svarat att de helt enkelt inte vet om de blivit 

diskriminerade eller ej.  Sammanfattningsvis tänker jag att man skulle kunna få högre frekvens 

av respondenter som anger att de utsatts för diskriminering om man ställer frågan annorlunda.  

 

Frågor om hur identifiering i samhället påverkar individen och dennes sätt att hantera ensamhet, 

om medvetenhet av ålderismens existens förändrar hur man upplever det när ålderism riktas 

mot ens person? Kan man värja sig mot dessa ålderistiska strömningar och begreppsligöra dem 

som ett samhällsproblem snarare än ett individuellt problem? Vad fyller ålderismen i samhället 

för funktion? Det är funderingar som uppkommit, men som varit svåra att svara på utifrån det 

empiriska material och svårigheten om att dra slutsatser kring hur äldre ser på den existerande 

ålderismen i samhället.  

 

Det skulle vara intressant att studera dessa fenomen i större skala, på samhällsnivå där flera 

samhällen jämförs. Den upplevda ensamheten som undersökningsobjekt, det sociala faktumet 

som ska förstås utifrån de olika samhällenas sociala villkor.  
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Bilaga 1 - frågor ur enkäten som använts i uppsatsen 
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För kännedom: det förekommer ingen fråga om ålder i materialet, utan det finns inkodat i 

SPSS utifrån vilket ID-nummer personen har. De som har skickat ut enkäterna vet alltså vilket 

årtal respondenten är född och har därav kännedom om respondenternas ålder. Det är därför 

frågan om ålder saknas i denna sammanställning, helt enkelt för att den inte existerar i 

frågeformuläret som skickats ut.  
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Bilaga 2 - tabeller 

 

Tabell 1: Index över hur ofta man har kontakt med nära familj och huruvida man 

upplever subjektiv ensamhet eller ej. 1=kontakt flera gånger i veckan; 2=kontakt flera 

gånger i månaden; 3=kontakt flera gånger om året; 4=aldrig kontakt (Andelar i procent 

av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Subjektivt ensam Ej subjektivt ensam 

 Index objektiv ensamhet 

___________________________________________________________________________ 

1,0  15,6 84,4  

1,5 12,3 87,7 

2,0 26,7 73,3 

2,5 32,4 67,6 

3,0 44,3 55,7 

3,5 33,3 66,7  

4,0 62,5 37,5 ***  

___________________________________________________________________________

N= 4053 

 

 

Table 2: Subjektiv ensamhet beroende på ensamboende och civilstatus. De som är 

ensamboende. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

__________________________________________________________________________ 

  Gift Sambo Skild  Ogift  Änka/änkl. 

___________________________________________________________________________ 

Subjektiv ensamhet 48,2 50,0   27,0   27,6   38,5  

Ej subjektiv ensamhet 51,8  50,0   73,0   72,4   61,5 *** 

___________________________________________________________________________ 

n=  56 2  289  203  603 

___________________________________________________________________________ 

 

Table 3: Subjektiv ensamhet beroende på ensamboende och civilstatus. De som ej är 

ensamboende. (Andelar i procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

  Gift Sambo Skild  Ogift  Änka/änkl. 

___________________________________________________________________________ 

Subjektiv ensamhet 10,7  11,3   16,7   8,3   27,3  
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Ej subjektiv ensamhet 89,3  88,7   83,3   91,7   72,7 * 

___________________________________________________________________________ 

N=  2538 389  188  12  33  

__________________________________________________________________________ 

 (p= 0,069) 
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Tabell 3: Index över hur ofta man har kontakt med familj och släkt och huruvida man 

upplever subjektiv ensamhet eller ej. 1=kontakt flera gånger i veckan; 2=kontakt flera 

gånger i månaden; 3=kontakt flera gånger om året; 4=aldrig kontakt (Andelar I procent 

av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Subjektivt ensam Ej subjektivt ensam 

 Index objektiv ensamhet 

___________________________________________________________________________ 

1,0 19,0 81,0   

1,33 7,1 92,9 

1,5 11,9 88,1 

1,67 8,7 91,3 

2,0 15,4 84,6  

2,33 16,7 83,3 

2,5 15,9 84,1 

2,67 6,3 93,8 

3,0 25,0 75,0 

3,33 22,2 77,8 

3,5 39,3 60,7 

3,67 42,9 57,1 

4,0 52,0 48,0  

___________________________________________________________________________

n= 4049 

p-värdet = 0,000 

 

Tabell 4: Index över hur ofta man har kontakt med vänner och bekanta och huruvida 

man upplever subjektiv ensamhet eller ej. 1=kontakt flera gånger i veckan; 2=kontakt 

flera gånger i månaden; 3=kontakt flera gånger om året; 4=aldrig kontakt (Andelar I 

procent av samtliga respondenter). 

___________________________________________________________________________ 

   Subjektivt ensam Ej subjektivt ensam 

Index objektiv ensamhet 

___________________________________________________________________________ 

1,0 19,4 80,6   

1,33 11,1 88,9 

1,5 23,9 76,1 

1,67 11,6 88,4 

2,0 15,5 84,5 

2,33 13,8 86,2 

2,5 25,6 74,4 

2,67 18,5 81,5 

3,0 33,0 67,0 

3,33 36,4 63,6 
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3,5 72,7 27,3 

3,67 31,3 68,8 

4,0 47,6 52,4 

___________________________________________________________________________

n= 4177 

p-värdet = 0,000 

 

 


