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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka äldre personers 

deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. Då känslan av ensamheten kan ge stora 

negativa effekter för den äldre är det viktigt att öka förståelsen och kunskapen om de fenomen och 

faktorer som påverkar och leder till mer gemenskap och välbefinnande.  

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och det insamlade materialet har analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. Antonovskys salutogena perspektiv har använts som teoretisk 

referensram. Sex personer i åldern 75-90 år har deltagit i semistrukturerade intervjuer. Deltagarna 

ingick i frivilligorganisationen Äldrekontakts sociala gruppaktivitet vilket är riktad till ensamma äldre 

som söker gemenskap.  

 

I resultatet framkom tre olika teman vilket sammanfattar de faktorer som ledde till och påverkade de 

äldres deltagande i den sociala gruppaktiviteten. De teman som ingår är: förändringsgrunder, 

förutsättningar och fördelar. Temat förändringsgrunder belyser att motivet för de äldre att delta i 

aktiviteten grundar sig i en önskan om en ökad gemenskap då relationerna blivit färre och att det hade 

uppstått en känsla av ensamhet. Vidare framkommer att deltagarnas förhållningssätt riktades mot 

välbefinnande genom att vara aktiv, att ha en stärkande inställning och att våga exponera sig. Temat 

förutsättningar beskriver villkor för ett deltagande i aktiviteten. Yttre faktorer var stödet att komma till 

och från aktiviteten och att det var anspråkslöst att delta. Den inre faktorn var att deltagarna hade 

tillräckligt med ork så att aktiveten gick att genomföra. Temat fördelar visar på de vinster som uppkom 

i och med deltagandet i denna gruppaktivitet. Denna aktivitet berikade vardagen genom att det blev ett 

avbrott i det vardagliga livet och att det fanns något att se fram emot. Deltagarna blev sedda och hörda 

då det fanns någon att samtala med och något att prata om samt att det skapades nya bekantskaper. En 

känsla av att bli omhändertagen uppstod vilket uttrycktes genom en tacksamhet att få delta och att det 

kändes tryggt att medverka i aktiviteten.  

 

Resultatet har analyserats genom Antonovskys salutogena perspektiv och tre slutsatser har framtagits. 

Dessa tre teman har identifierats som en process. Temat förändringsgrunder har visat sig vara en 

grundförutsättning för resterande process och det har också framkommit att deltagarna har en hög 

känsla av sammanhang. Denna kunskap kan hjälpa de äldre och de som vill stödja ensamma äldre att ta 

steget från ensamhet till gemenskap. 

 

Nyckelord: äldre personer, ensamhet, gemenskap, social aktivitet, hälsofrämjande faktorer, KASAM. 

 
 
  



 
 

From Loneliness to Togetherness  
and  

What Makes It Happen 
 

A study of factors that impact older people’s path from loneliness to togetherness. 
 

Summary 

The purpose of the study is to increase understanding of the factors that can lead to and affect older 

people's participation in a social group activity directed to lonely elderly. Since the feeling of loneliness 

has such a large impact on elderly, it is important to increase the understanding and knowledge of the 

phenomena and factors that affect and lead to increased togetherness and wellbeing.  

 

The study is a qualitative interview study and the data collected has been analyzed by qualitative content 

analysis with an inductive approach. Antonovsky's salutogenic perspective has been used as a theoretical 

framework. Six people aged 75-90 years participated in semi-structured interviews. The participants 

were part of the voluntary organization Äldrekontakt's social group activity directed to lonely elderly 

looking for togetherness. 

 

The result revealed three different themes that summarize the factors that led to and affected the 

elderly’s participation in the social group activity. The applicable themes are: incentives, essentials and 

benefits. The theme of incentives illuminates how the motive for the elderly to participate in the activity 

is based in a desire for increased togetherness since relationships had become fewer and a sense of 

loneliness had arisen. Furthermore, the participants approach was shown to be directed towards 

wellbeing by being active, by having a reinforcing strategy and by daring to expose themselves. The 

theme essentials describes the conditions necessary for participation in the activity. External factors 

were travel support to and from the activity and unpretentious expectations. The internal factor was that 

the participants had sufficient stamina to complete the activity. The theme of benefits shows the gains 

that arose in connection with the participation in this group activity. This activity enriched their 

everyday lives by providing a break from the mundane and something to anticipate. Participants were 

seen and heard since there was someone to talk to and something to talk about resulting in the creation 

of new acquaintances. A feeling of being taken care of arose which was expressed through gratitude for 

being able to participate and feeling secure while participating. 

 

The result has been analyzed via Antonovsky’s salutogenic perspective and three conclusions have been 

drawn. The three themes have been identified as a process. The theme incentives has been shown to be 

a prerequisite for the remaining process and it has also been noted that the participants have a high 

sense of coherence. This knowledge can help elderly and those who support lonely elderly to take the 

step from loneliness to togetherness. 

 

Keywords: elderly, loneliness, togetherness, social activity, health-promoting factors, SOC 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................. 1 

Ensamhet och isolering ................................................................................................ 1 
Ensamhetens risker .................................................................................................... 2 
Gemenskapens betydelse ............................................................................................ 3 
Stöd för minskad ensamhet och ökad gemenskap ....................................................... 3 

Forskning om insatser ............................................................................................................................ 3 

Frivilliga insatser .................................................................................................................................... 4 

Äldrekontakts kaffestund ....................................................................................................................... 4 

I riktning mot ökat välmående .................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................ 6 

Teoretisk referensram ............................................................ 6 

Antonovskys salutogena perspektiv ............................................................................ 6 
Känslan av sammanhang (KASAM) ...................................................................................................... 6 

Forskning och KASAM .................................................................................................7 

Metod ...................................................................................... 8 

Design ......................................................................................................................... 8 
Deltagare ..................................................................................................................... 8 
Datainsamling ............................................................................................................. 9 
Dataanalys .................................................................................................................. 10 
Förförståelse .............................................................................................................. 11 
Etiska överväganden .................................................................................................. 11 

Resultat .................................................................................. 13 

Förändringsgrunder .................................................................................................. 14 
Önskan om samvaro ............................................................................................................................. 14 

Förhållningssätt .................................................................................................................................... 15 

Förutsättningar .......................................................................................................... 17 
Yttre faktorer ........................................................................................................................................ 17 

Inre faktor ............................................................................................................................................. 18 

Fördelar ..................................................................................................................... 19 
Berikar vardagen .................................................................................................................................. 19 

Att bli sedd och hörd ............................................................................................................................20 

Att känna sig omhändertagen .............................................................................................................. 21 

Metoddiskussion .................................................................... 22 

Val av metod .............................................................................................................. 22 
Val av teoretisk referensram ..................................................................................... 23 
Förförståelse ............................................................................................................. 23 

Resultatdiskussion ................................................................ 24 

Förändringsgrunder ihop med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ...... 24 
Förutsättningar ihop med hanterbarhet .................................................................. 25 
Fördelar ihop med meningsfullhet ........................................................................... 26 
Tre teman och känslan av sammanhang ................................................................... 26 
Möjligheter till förändring ......................................................................................... 27 

Slutsats ................................................................................. 29 



 
 

Referenser ............................................................................. 31 

Bilagor .................................................................................. 34 

Bilaga 1 ...................................................................................................................... 34 
Bilaga 2 ...................................................................................................................... 35 

 

 



1 
 

Inledning 

De flesta äldre är aktiva och har ett socialt umgänge och besväras därmed inte direkt av ensamheten 

men det är ett stort problem för de äldre som har bristande relationer och där deras ensamhet påverkar 

deras dagliga liv och hälsa (Agahi, Lennartsson, Östeman & Wånell, 2010). Den ofrivilliga ensamheten 

är sammankopplad med stress, obehagliga känslor och ångest (Strang, 2014). Däremot kan det vara 

svårt att kompensera för den ofrivilliga ensamheten, när partner och vänner går bort, särskilt för 

personer som kommit upp i en högre ålder (Jönsson & Harnett, 2015). Människan är i grunden en social 

varelse och vill gärna söka sig till gemenskap och det finns organisationer som kan anordna aktiviteter 

vilket underlättar för den äldre att komma in i nya sammanhang och som ger en ökad samvaro och 

gemenskap (ibid.). Men det är däremot inte alltid lätt att ta de steg som behövs göras för att ändra 

situationen när ensamheten tränger sig på. För steget till förändring måste i slutändan göras av den 

äldre själv. För vissa är processen att gå från ensamheten till gemenskap enkel medan för andra kan den 

vara besvärligare och för ytterligare några blir det ingenting och dessa äldre blir då kvar i sin ensamhet.    

 

Då känslan av ensamheten kan ge negativa effekter för den äldre är det viktigt att öka förståelsen och 

kunskapen om de fenomen och faktorer som påverkar och leder till mer gemenskap och välbefinnande. 

Genom att studera äldre personer som redan har valt att ta steget för att förändra sin situation 

underlättas förståelsen om processerna i sökandet av en ny gemenskap och vad värdet kan bli om man 

väljer att delta i en aktivitet. Med ökad kunskap ökar möjligheterna att hjälpa de som behöver mer stöd. 

Bakgrund 

Genom att det finns en begreppsförvirring gällande orden ensamhet och isolering börjar avsnittet med 

en förklarande del av begreppen. Forskningen visar att det finns vissa risker med ensamhet och några 

av dessa risker redovisas i den följande delen. Därefter blir det en beskrivning om gemenskapens 

betydelse för människan och individen. Vidare kommer en redovisning av olika stöd som ges för att 

minska ensamheten och öka gemenskapen vilket redogörs i avsnittet forskning om insatser, frivilliga 

insatser och Äldrekontakts kaffestunder. Avsnittet bakgrund avslutas med en förklarande del om en 

process som kan leda till ett ökat välmående. 

Ensamhet och isolering 

Ensamhet är en känsla och en subjektiv upplevelse och den utgår från den enskilda människans tolkning 

av verkligheten (Nilsson, 2012). Då upplevelsen av ensamhet är personlig kan det uppstå såväl positiva 

som negativa känslor om den egna ensamheten (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är bara den egna 

personen som kan bedöma graden av ensamhet då det är en subjektiv upplevelse medan social isolering 

är ett objektivt mätbart mått som visar hur många sociala relationer personen har och vilken typ av 

relation den består av (Strang, 2014). Man kan därmed ha en känsla av ensamhet samtidigt som det 

finns sociala relationer eller vara socialt isolerad utan att känna sig ensam.  
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Ensamhetens risker 

Forskningen har på olika sätt försökt beräkna ensamheten och dess upplevelser samtidigt är det svårt 

då begreppet ensamhet kan ses på olika sätt. Andersson (2013) skriver att empirikerna menar att 20-50 

procent av alla människor upplever ensamhet ofta eller ibland. Av personer över 65 år, i Sverige, är det 

cirka 20 procent som ibland har ensamhetskänslor 0ch 10 procent som ofta har denna känsla (Rundgren 

& Larsson, 2010). I en studie gällande personer över 78 år visade det sig att ca 20-40 % uppgav att de 

ibland eller ofta hade en känsla av ensamhet (Taube, Kristensson, Midlöv, Holst & Jakobsson, 2013).  

Av de 93 000 äldre som hade hemtjänst 2013, där tre av fyra av de äldre var 80 år eller äldre, visade det 

sig att över 50 % av de äldre besvärades av sin ensamhet och närmare 60 % upplevde besvär som 

ängslan, oro eller ångest (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Under ålderdomen förekommer oftare känslor av ensamheten men det tycks ändå vara ungdomarna 

som drabbas mer äldre (Jönsson & Harnett, 2015). Samtidigt är det viktigt att förstå att det finns 

föreställningar om att hög ålder innebär ensamhet och isolering, vilket är felaktigt, däremot är ensamhet 

ett stort problem vilket skapar lidande hos många äldre (ibid.).  

 

Forskning visar att risken ökar bland de äldre att lida av psykisk ohälsa om det sociala kapitalet är 

begränsat (Forsman, 2012). Senare i livet begränsas förutsättningarna för att upprätthålla relationer och 

ett socialt deltagande då de platser som tidigare varit tillgängliga, som organisationslivet och 

arbetsplatser, blir mer svårtillgängliga och/eller avslutade (Agahi, Lennartsson, Östeman & Wånell, 

2010).  Äldre människor vandrar in och ur sin ensamhet över tid men med stigande ålder finns det en 

generell ökning av en känsla av ensamhet (Dahlberg, Andersson, McKee & Lennartsson, 2015). Utöver 

denna känsla av ensamhet finns det även en enhetlig nedgång av livstillfredsställelse för personer som 

är över 80 år (Berg 2008). En studie visar att ensamhet och depression är starkt anknutna till varandra 

men att alla äldre som är deprimerade är inte ensamma däremot kan ensamhet ses som en riskfaktor 

för depression. Utöver detta visade samma studie att ensamhet även kunde leda till högt blodtryck, 

sömnsvårigheter och en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar (Luanaigh & Lawlor 2008).   

 

I en studie om äldres vardag framkom det att samtliga de äldre uppfattade sig som ensamma ibland men 

även att några upplevde sig som ständigt ensamma. Samtidigt beskrev de äldre att ensamheten var en 

naturlig och oundviklig del i åldrandet. Det skedde däremot en ökad grad av isolering på grund av: 

funktionsnedsättning som minskad rörlighet, syn- och hörselförmåga, nära anhöriga avlidit eller att 

andra familjemedlemmar var för upptagna för att umgås (Pettigrew & Roberts, 2008). Det är främst en 

sorts ensamhet människan vill undvika, den som innebär en ofrivillig ensamhet, där man saknar familj, 

vänner och sociala kontakter och den är kopplad till oro, ångest och illabefinnande (Cacioppo & Patrick, 

2008).  Det forskas även på den så kallade sociala smärtan, vilket definieras som ensamhet, övergivenhet 

och utstötthet. Det framkommer att det finns ett neurofysiologiskt samband som visar att ensamhet kan 

göra ont då samma delar av hjärnan som reagerar vid fysisk smärta också reagerar starkt vid social 

smärta (Eisenberger 2012; Eisenberger, Lieberman, & Williams, 2003).  
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Gemenskapens betydelse 

Människans överlevnad är byggd på tryggheten av att vara i grupp, så behovet av gemenskap och 

grupptillhörighet är djupt rotad i människans väsen (Strang, 2014). Gemenskap kan ses som den kvalitet 

som uppstår i möten mellan personer i ett visst sammanhang och själva gemenskapen måste medföra 

något för de som är inblandade. Den meningsfulla gemenskapen skapas och hålls levande i samspelet 

mellan människor och gemenskapens själ är växlingen mellan det invanda och det nya som blir till 

tillsammans med andra människor. Känslan av sammanhang innebär att det finns en känsla av att vara 

del i en betydelsebärande social värld och att det finns goda möjligheter till att bli bekräftad i den 

gemenskap som man ingår i (Stenberg, 2011).  

 

Den sociala gemenskapen är en viktig del som gynnar de äldres hälsa och välbefinnande. Forskning, 

både svensk och internationell, visar att det finns ett behov av gemensamma samlingsplatser som kan 

ge äldre en möjlighet att umgås under trevliga former (Statens folkhälsoinstitut, 2009). För att främja 

psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är det nödvändigt att aktivt upprätthålla de sociala nätverken 

för äldre människor (Forsman, 2012). Vartefter partners, syskon och vänner avlider är det betydelsefullt 

att äldre ges bra möjligheter att utveckla nya relationer och en möjlighet att upprätthålla dessa så att de 

kan uppleva social gemenskap och känna sig som en del i samhället (Statistiska centralbyrån, 2006). 

Det finns även en möjlighet att aktiviteter som syftar till att öka sociala kontakter samt en känsla av 

gemenskap skulle kunna minska självmordsrisken (Mellkvist Fässberg et. al., 2012).  

Stöd för minskad ensamhet och ökad gemenskap 

Även om det har forskats mycket om ensamhetens konsekvenser så finns det ett tomrum gällande vad 

som hjälper, hur man hjälper, vem som hjälper och vem som ska vara drivande så att den äldre förflyttar 

sig i riktning från ensamhet till mer gemenskap, för att på så sätt uppnå bättre hälsa och välbefinnande. 

Dessa områden kommer att beskrivas i följande avsnitt: forskning om insatser, frivilliga insatser, 

Äldrekontakts kaffestund och i riktning mot ökat välmående.  

Forskning om insatser 

Det finns ett fortsatt intresse av fysiska och sociala aktiviteter kvar hos de äldre som tidigare varit aktiva 

men när hälsan och orken avtar kan det däremot behövas ett stöd. Det finns också en samhällelig vinst 

i att stödja de verksamheter som hjälper äldre att minska ensamheten och möjliggöra social gemenskap 

(Agahi, Lennartsson, Österman & Wånell, 2010). 

 

Välgörenhetsorganisationen Age UK skriver i dokumentet ”Promising approaches” att under de senaste 

åren har det förekommit ett antal försök att föra samman vad som är känt om effektiviteten av insatser 

som gjorts gällande ensamhet men de slutsatser som framkommit har ofta och delvis varit motsägande. 

Det framförs också att det finns en brist på studier som håller en hög bevisgrad gällande effekterna av 

olika insatser men att det ändå är viktigt, för utvecklingen och för att få en större förståelse om vad som 

fungerar, att använda sig utav de studier som innehåller en lägre bevisgrad (Age UK, 2015). 
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Det finns en stor sammanställande studie om vad som kan göras för att minska ensamhet. I den studien 

söktes graden av framgång i arbetet att förebygga eller minska social isolering och ensamhet hos äldre. 

En genomgång av publikationer gjordes gällande äldre och ensamhet som hade publicerats under 

perioden 1970-2002. Totalt studerades 83 forskningsartiklar vilket var baserade på 49 olika studier. 

Resultatet visade att de gruppbaserade aktiviteterna var betydligt mer framgångsrika än enskilda 

individinsatser, så kallade en-till-en insatser. Det var också viktigt att ha identifierat en tydlig målgrupp 

(Cattan, White, Bond & Learmouth, 2005). En annan studie visade att det var sannolikt att de aktiviteter 

där äldre aktivt deltog var mer effektiva än andra aktiviteter (Dickens, Richards, Greaves & Campbell, 

2011). 

 

Det är viktigt att den äldre själv tar kontroll över sin ensamhet och gör något åt den, framhöll de äldre 

själva, enligt en studie. Där kom det också fram att den äldre själv borde ta kontakt med andra personer.  

Genom att det fanns mat och dryck blev det också enklare med de sociala kontakterna och det skapades 

på så sätt en gemenskap (Pettigrew & Roberts, 2008). 

Frivilliga insatser 

I de nordiska länderna finns ett stort intresse för frivilliga insatser för att hjälpa äldre att bryta sin 

ensamhet och på så sätt skapa en samvaro och gemenskap. Denna insats görs oftast genom en så kallad 

besöks- eller väntjänst. Kyrkan, diakoniorganisationer och Röda korset har varit de största aktörerna 

följt av andra humanitära organisationer och pensionärsföreningar (Szebehely, 2005). Att skapa 

möjlighet till gemenskap kan ske på många olika sätt och ofta ingår någon form av mat och dryck i mötet. 

Ibland går en enskild volontär hem till den äldre för en stunds fika och ibland finns det träfflokaler där 

det anordnas olika aktiviteter. En relativt ny möjlighet är att den äldre får komma hem till en värdfamilj 

och där tillsammans med andra äldre får fika och umgås under en stunds gemenskap.  

Äldrekontakts kaffestund 

I den ideella föreningen Äldrekontakt skapas nya mötesplatser för den äldre i hemmet hos en värdfamilj. 

Syftet är att praktiskt hjälpa till att så att äldre ges en möjligt att komma i kontakt med andra människor 

och träffa nya vänner och bli del av en ny gemenskap och på så sätt minska sin ensamhet. Träffarna är 

till för de äldre som lever själva och som inte träffar sin släkt eller vänner så ofta och har behov av stöd 

att skapa nya kontakter och praktisk hjälp för att komma till en träffpunkt. En gång i månaden träffas 

den lokala gruppen hemma hos en värdfamilj som anordnar en fika och det blir en stunds gemenskap 

tillsammans för de äldre och volontärerna. Äldrekontakt startades 2008 och har inspirerats av den 

engelska välgörenhetsorganisationen Contact the Elderly och deras volontärsmodell, vilket startade 

redan 1965 med att anordna lokala ”tea-parties” med syfte att hjälpa isolerade äldre (Äldrekontakt, u.å.). 

 

Något som de flesta äldre har gjort under hela sitt liv har varit att träffas och umgås över en kopp kaffe 

och några bullar. Så när orken inte riktigt räcker till för att själv anordna en fikastund eller att det inte 

finns några kvar att bjuda in kan det underlätta om det finns andra som kan hjälpa till för att öka 

gemenskapen och på så sätt minska ensamheten. Genom att fika är ett så naturligt och trivsamt sätt att 

umgås på, som alla kan göra oavsett ålder, är det en enkel och trevlig aktivitet som främjar gemenskap.  
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Även forskningen visar att kaffestunden har betydelse. Kaffet i sig har en stor betydelse för våra sociala 

möten visar Sigfridsson (2005) och sociala relationer bakas in i kakorna menar Hägg (2013) i Kafferep 

som kulturarv. Samtalet när man träffas och själva småpratet vid fikastunden har en viktig funktion i 

vårt sociala samspel och det svetsar oss samman (Adelswärd 1991, 2009). Måltidsforskaren Nyberg 

(2009) har påvisat att det blir både kroppsliga och själsliga konsekvenser för personal om fikapausen 

uteblir, då det är viktigt att få känna tillhörighet och att ingå i ett sammanhang. 

I riktning mot ökat välmående 

Ensamhet kan följaktligen vara ett problem för vissa äldre. För att närma sig ett ökat välmående kan den 

äldre söka sig till mer gemenskap och därmed minska sin känsla av ensamhet. Att börja i gruppaktivitet 

skulle då kunna vara ett sätt som förändrade situationen. Men för att ta steget dit krävs både vilja och 

motivation. Utifrån de egna resurserna måste den äldre själv genomföra förändringen med allt vad det 

innebär och det är inte alltid helt enkelt. 

 

För att må bättre krävs det en aktiv handling och man måste också utsätta sig för tillräckligt mycket 

välgörande påverkan, och det är inte alltid varken lätt eller bekvämt, menar läkaren Malmström (2014). 

Han betonar att om man mår dåligt och vill må bättre måste man helt enkelt göra mer av det man gjort 

för lite av den senaste tiden. Så det är i själva verket både jobbigt och krävande att kunna ha ett bra liv. 

Det glöms oftast bort att de processer som leder till en ökat välmående är obekväma, ansträngande, 

jobbiga och påfrestande. Om man inte regelbundet utmanar sig själv kroppsligen, och belastar det 

intellektuella såväl som det känslomässiga, tappar man den själsliga spänsten. Det handlar om att 

utmana sig själv så att man inte fastnar och istället göra någonting som förändrar ens situation.  Det är 

på det sättet man förflyttar sig i riktning mot friskhet (ibid.).  

 

Utifrån det här tankesättet så bör den som känner sig ensam börja leta efter vad man mår bättre av. 

Saknas det gemenskap bör man helt enkelt göra mer av aktiviteter som ger gemenskap då man har gjort 

för lite av det den senaste tiden. Men den äldre måste också vara beredd att göra någonting aktivt för 

det krävs en ansträngning att ta sig ur ensamheten: ”… ensamhet har dessutom en tendens att skapa 

mer ensamhet. Ju längre man varit ensam, desto svårare får man att hitta tillbaka till gemenskap.” 

(Strang, 2014 s. 30). Finns motivationen och kraften att ta steget till en förändring ökar också 

möjligheterna att man mår bättre för: ”I den stunden man blir sedd känner man att man delar en 

gemenskap, och det känns välgörande.” (Strang, 2014, sid 75). 

 

Det finns många olika sätt en människa påverkas på och som ligger till grund för vilka vägval som görs. 

En väg till förändring kan ses genom personens motiv, förmågor och resurser av att kunna förändra den 

egna situationen. Genom att studera äldre personer som redan tagit steget och förändrat sin situation 

inhämtas förståelse och kunskap om vad som sker i processerna att gå från ensamhet till gemenskap. 

Denna vetskap skulle kunna stödja äldre som ännu inte tagit detta steg till gemenskap.   
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Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka äldre personers 

deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre.  

Teoretisk referensram 

I den här studien valdes sociologen Antonovskys salutogena perspektiv som teoretisk referensram vilket 

sedan kommer att användas i resultatdiskussionen. Anledningen till valet är perspektivets riktning mot 

hälsa och vilka resurser och faktorer som främjar hälsan och välmåendet. I följande avsnitt redogörs 

Antonovoskys salutogena perspektiv, känsla av sammanhang och forskning om KASAM. 

Antonovskys salutogena perspektiv 

Under livets gång utsätts människan för såväl fysiska, psykiska som sociala påfrestningar och mängden 

och graden av de här prövningarna är olika för var och en. Varför vissa personer psykiskt klarar dessa 

påfrestande händelser utan att bli sjuka var länge en gåta. Ett sätt att förstå dessa processer är att studera 

de personer som riktar sig mot friskhet och välmående vilket då ger en mer positiv hälsoriktning. Det 

här synsättet benämns som det salutogena perspektivet och undersöker orsaken till hälsa. 

 

Sociologen Antonovsky (2005) utvecklade det salutogena perspektivet. Genom hans stressforskning 

konstaterade han att vissa personer blev sjuka av stress medan andra inte utvecklade någon sjukdom.  

Han såg att olika stressande faktorer gav spänningstillstånd. Detta stresstillstånd måste individen sedan 

själv försöka hantera på något sätt. Beroende på hur framgångsrik stresshanteringen var hos individen 

ledde detta i sin tur i en riktning mot sjukdom eller mot hälsa. Från det salutogena perspektivet 

utvecklade sedan Antonovsky begreppet känsla av sammanhang (KASAM). 

Känslan av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky (2005) visade att de personer som lyckades bevara en känsla av sammanhang i sitt liv 

förblev friskare eller rörde sig i riktning mot ökad friskhet, trots både fysiska och psykiska påfrestningar. 

Gemensamma drag hos de personer som alltid orkade eller klarade sig var att de bevarade en stark 

känsla av sammanhang. Utifrån detta skapade Antonovsky begreppet känsla av sammanhang, KASAM.  

Människan kan bäras av en stark KASAM medan motsatsen bryter ner henne i stället (Strang, 2007). 

 

Graden av KASAM bedöms utifrån kognitiva och känslomässiga komponenter och som var och en är 

graderande. En person som har en hög nivå i samtliga tre kategorier bedömds ha en stark KASAM.  

Modellens tre komponenter är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avser i 

vilken grad upplevelsen, av inre och yttre stimuli, är förnuftsmässigt begripliga för personen och att den 

inkommande informationen är strukturerad på ett sammanhängande och tydlig sätt. Finns det en hög 

grad av begriplighet finns det en förväntan att kunna förutsäga hur livet och händelser kommer att 

gestalta sig och vid oväntade händelser att det finns en förmåga att göra dom gripbara, i alla fall. 

Hanterbarhet står för i vilken utsträckning personen upplever att det finns resurser till förfogande och 

att dessa resurser hjälper till att möta de krav som uppkommer från de påfrestningar som personen blir 

utsatt för. En resurs kan vara den egna inre kontrollen. En annan resurs kan vara en yttre resurs och 
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som kontrolleras av andra. Det är då någon eller något som personen litar på och räknar med som till 

exempel en partner, vän, läkare, historien eller Gud. Vid en hög grad av hanterbarhet upplever personen 

sig inte som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar en orättvist. Otrevliga och olyckliga 

saker händer i livet och när det så sker går det att omhänderta, bearbeta och därefter komma vidare. 

Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning livet känns meningsfullt och de krav som ställs, i alla 

fall en del av dem, är värda en investering och värda att engagera sig i. En person som har högt värde på 

meningsfullhet drar sig inte för att möta den uppkomma utmaningen och ställer in sig på att söka 

mening och gör sitt bästa för att komma igenom situationen. Meningsfullheten är den komponent som 

är motivationsdrivande för individen (Antonovsky, 2005). 

 

Enligt Antonovsky är det beroende på hur stark KASAM en person har som avgör om följderna av en 

händelse kommer att bli skadliga, neutrala eller hälsobringande. Så i slutändan är framgångsrik 

problemhantering beroende av KASAM i sin helhet. Det finns ingen försäkran om att det salutogena 

perspektivet löser problemen i de komplicerade mönster som en människas liv utgör. Men perspektivet 

kan i alla fall hjälpa till att få en djupare kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning, för att skapa 

en rörelse i riktning mot friskhet (Antonovsky, 2005). KASAM är därmed bara ett sätt att se individens 

egna möjligheter och resurser på och blir följaktligen endast en del i sambandet av orsak och verkan. 

Forskning och KASAM 

Utgångspunkten i den här studien är hämtat från det salutogena synsättet vilket innebär att man 

studerar vad som leder till friskhet. Ett salutogent synsätt fokusera på hälsans ursprung och är frågande 

om hur människan röra sig mer mot hälsa än ohälsa (Antonovsky, 2005). Begreppet används ofta i 

relation till områden som hälsa, livskvalitet och välbefinnande. 

 

I en stor studie gällande sammanhanget mellan känsla av sammanhang och livskvalitet gick man igenom 

458 vetenskapliga artiklar och 13 avhandlingar (Eriksson & Lindström, 2007). Slutsatsen i studien var 

att KASAM verkar ha en inverkan på livskvaliteten och att desto starkare KASAM det fanns desto bättre 

blev livskvaliteten. De longitudinella studierna bekräftade också att det fanns en förutsägbar validitet 

gällande KASAM och ett bra liv. Fynden i studien överensstämde även med de processer som finns för 

att ge människor möjlighet till ett gott liv. Konceptet KASAM kan därmed ses som en hälsoresurs som 

påverkar livskvaliteten (ibid.). 
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Metod 

I avsnittet metod presenteras studiens design. Processen att söka deltagare och vilken information som 

gavs till personerna presenteras i sektionen deltagare. Vidare redogörs för hur insamlandet av data 

skedde och hur materialet därefter analyserades. Sedan kommer en del angående förförståelse och 

avslutningsvis beskrivs de olika etiska överväganden som uppkommit under studien. 

Design 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie och där det insamlade materialet har analyserats genom 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Den kvalitativa designen har som grund att finna 

kunskap om fenomen och om hur det specifika fenomenet ges en mening, tolkas och upplevs av den 

enskilda människan (Henricson & Billhult, 2014). Önskar man beskriva någons upplevelser och 

erfarenheter är en intervjustudie en lämplig metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa 

innehållsanalysen inriktas på tolkning av texter och används ofta inom beteende-, human- och 

vårdvetenskap (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Deltagare 

I denna intervjustudie ingår sex deltagare och deras ålder är mellan 75-90 år, fem stycken kvinnor och 

en man. Samtliga deltagares levde själva efter att deras partner gått bort. Deltagarna hade samtliga varit 

yrkesverksamma men endast kvinnorna hade barn. Som träffpunkt valde jag den ideella föreningen 

Äldrekontakt då deras gruppaktiviteter riktades mot äldre personer som känner sig ensamma. 

 

Redan hösten 2014 träffade jag på en annons i en lokaltidning som beskrev hur en frivilligorganisation 

erbjöd fikaträffar för ensamma äldre. Detta väckte mitt intresse då jag själv redan börjat fundera på 

äldre och deras ensamhet. Föreningen prövar ett nytt sätt att stödja äldre på och många av volontärerna 

är yngre personer som vill göra något gott för de äldre. Så därför valde jag Äldrekontakts fikaträffar som 

utgångspunkt för att studera äldres väg från ensamhet till gemenskap. 

 

Den ideella föreningen Äldrekontakt skapades 2008 med syfte att praktiskt hjälpa äldre att komma till 

ens stunds samvaro i hemmiljö och där kunna lära känna nya vänner. Verksamheten riktar sig till äldre 

som längtar efter gemenskap, är över 75 år, bor själva och sällan träffar släkt eller vänner. Det anordnas 

fikaträffar hemma hos värdfamiljer en gång i månaden och det finns chaufförer som hjälper till att köra. 

Volontärerna är organiserade i lokala grupper och varje grupp har en gruppledare, chaufför med egen 

bil samt ett nätverk av värdfamiljer. Det är samma grupp äldre som träffas varje månad för att underlätta 

så att vänskap kan utvecklas. Föreningen har idag över 35 aktiva grupper och finns bland annat i 

Stockholm, Västerås, Uppsala, Karlstad, Göteborg och Malmö. Äldrekontakt är den enda ideella 

förening i Sverige som utgår från konceptet att man träffas i hemmiljö i grupp och genom fikaträffar ges 

möjlighet till gemenskap och nya vänskapsband. (Äldrekontakt, u.å.).  
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Innan studien påbörjades kontaktades föreningen för godkännande, så att studien kunde bli 

genomförbar, då deras gäster skulle sökas upp och intervjuas. Kriterierna för urvalet av deltagare var att 

de deltog i Äldrekontakts fikaträffar och var över 75 år. Den nedre åldersgränsen sattes vid 75 år då 

föreningen själva riktar sig till äldre över 75 år. Ingen övre åldersgräns sattes vilket ökade möjligheten 

till ett så brett åldersspektrum som möjligt. Vidare skulle de vara ensamboende vilket också ingick i 

Äldrekontakts kriterier. Det fanns också en eftersträvan om få med både kvinnor och män i studien. 

 

Det finns inget bra sätt att i kvalitativ forskning i förväg säkerställa om hur många personer som ska 

intervjuas. ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” menar Kvale 

och Brinkmann (2009, s. 129) och nämner även att 15 +/-10 intervjuer brukar ingå i en studie men också 

att många studier hade faktiskt vunnit på ett minskat antal intervjuer och istället satsat tiden på 

förberedelser och analysen av intervjuerna.  I studien valde jag att intervjua sex personer. Efter dessa 

intervjuer uppstod det en viss mättnad i materialet. Jag upplevde att jag fått reda på vad jag behövde 

veta och beslöt därför att inte genomföra några fler intervjuer.  

 

Samordnarna på Äldrekontakt kontaktades och tanken var att de genom telefonsamtal skulle få tag på 

några äldre som kunde tänka sig att delta i en studie. Efter några försök från deras sida fick idén 

skrinläggas då inga äldre visade något intresse. Nästa idé var att jag själv deltog vid några fikaträffar för 

att berätta om studien och på så sätt få fram några intressenter. Fikaträffarna anordnas en gång i 

månaden vilket gjorde att det blev svårt att finna passande tillfällen inom tidsramen för studien. Därför 

blev det en ordinarie fikaträff och en fikaträff som hölls i en av Äldrekontakts lokaler. En presentation 

om studien gavs vid bägge träffarna samt information om möjligheten att delta. Vid den ena träffen 

visade tre äldre intresse av att delta i studien. Vid den andra träffen visade två äldre intresse av att delta. 

För de som visat intresse av att delta lämnades ett informationsblad (bilaga 1) om studien och vilka som 

var ansvariga samt kontaktuppgifter. I brevet framgick även att de skulle komma att kontaktas igen för 

att tillfrågas om att delta. När de tidigare tillfrågade äldre kontaktades valde de att ingå i studien. 

Därefter bokades ett möte och de själva fick välja var man skulle träffas. Samtliga valde att 

sammankomsten skulle vara i deras egna hem. Då det saknades en person till studien undersökte åter 

igen en av samordnarna och fann en intressent som kontaktades av mig per telefon och ett möte 

bokades. Vid hembesöket lämnades informationsbrevet åter igen till samtliga deltagare. 

Datainsamling 

Genom intervjuforskning försöker forskaren förstå en annan människas värld från dennes synvinkel, 

utveckla en mening från deras erfarenheter och få fram deras levda värld och är därmed 

kunskapsproducerande (Kvale & Brinkmann, 2009). Att använda öppna frågor som fritt kan ställas utan 

en specifik ordning och där turordningen på frågorna anpassas efter vad som framkommer under 

intervjun benämns semistrukturerad intervju och används för att underlätta samspelet vid 

intervjutillfället (Danielsson, 2012). Då syftet i studien var att få fram deltagarnas erfarenheter inom ett 

visst område passade den semistrukturerade intervjumetoden väl då frågorna inte styrdes för mycket 

med risk att förlora information (bilaga 2). Intervjuguiden hade en följdordning men i samtalen med 
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deltagarna fick samtalet styra i vilken ordning frågorna ställdes. En intervjuguide är mer som en 

minneslista om vilka frågor som ska behandlas (Bryman, 2011). Frågan gällande tankar om framtiden 

togs bort efter den första intervjun då den ledde in samtalet på ett område som en av deltagare blev 

besvärad av.  

 

Datainsamlingen gjordes från sex stycken intervjuer, vilka varade mellan en halvtimme upp till femtio 

minuter. Intervjuerna spelades in på inspelningsfunktionen på min mobiltelefon och sändes över till 

min dator som en ljudfil. Därefter togs inspelningarna bort från mobilen. Intervjuerna transkriberades 

sedan ordagrant i sin helhet med det talade språket och med pauser och skratt. Deltagarna hade både 

dialekt och använde uttryck som i ett första skede var enklast att skriva som det uttalades. I ett senare 

skede justerades detta mot ett skrivet språk med hänsyn till förståelse och läsbarhet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen förändrades namnen på intervjupersonerna samt sådant som 

skulle kunna knyta till deltagarnas identitet. 

 

Intervjuerna skedde i deltagarnas hem och några hade noga förberett med kaffe och tillbehör. Jag 

förstod det som vikten av det sociala samspelet samtidigt som det gavs en stund av samvaro för 

deltagaren. De flesta ville även prata om annat än vad som ingick i själva intervjun.  

Dataanalys 

Informationsmaterialet har analyserat genom kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats och på 

en latent nivå.  Den kvalitativa innehållsanalysen inriktas på tolkning av texter och används ofta inom 

beteende-, human- och vårdvetenskap (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Metoden är användbar 

inom många olika forskningsområden då olika slags texter kan användas samt att tolkningen kan ske på 

flera nivåer. Idén med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer utifrån igenkännandet av 

skillnader och likheter i textinnehållet. Dessa skillnader och likheter uttrycks sedan i olika kategorier 

och teman utifrån olika tolkningsnivåer. I varje textmassa finns ett manifest innehåll samt ett latent 

budskap. Innehållet som finns i själva texten, det uppenbara och som finns på en beskrivande nivå 

benämns manifesta nivån och uttrycks i form av olika kategorier. Den latenta nivåns budskap finns dolt 

mellan raderna, är underliggande i texten och förmedlas på en tolkande nivå genom teman. Själva 

analysprocessen har tre olika faser: förberedelse, organisering och rapportering (Granheim & Lundman, 

2004; Lundman & Hällgren Granheim, 2012; Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan användas på två olika sätt, ett induktivt och ett deduktivt sätt 

enligt Elo och Kyngäs (2008). Valet är beroende på vilket syfte studien har. Finns det otillräckligt med 

tidigare kunskap om fenomenet rekommenderas den induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår 

istället ifrån tidigare kunskap och forskning för att undersöka en teori (ibid.). Den kvalitativa 

innehållsanalysen kan även benämnas som konventionell, riktad eller summerande analys (Hseih & 

Shannon, 2005).  Den konventionella analysen har en induktiv kategoriutveckling och kategorierna 

kommer ifrån den hämtade texten. Den riktade analysen har en deduktiv kategoriutveckling och 

analysen utgår från ett relevanta forskningsresultat eller en teori som vägledning för kodningen. I den 

summerande analysen innebär det istället räkning och jämförelser av sökord eller innehåll, vilket sedan 
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följs av tolkning av det underliggande sammanhanget. I första skedet är den summerande analysen 

kvantitativ men utvecklas sedan till en kvalitativ analys då det sker en tolkande fördjupning och når där 

med en latent nivå (ibid.). Då det fanns otillräcklig med kunskap om fenomenet samt att kategorierna 

inhämtats från texterna kan denna studie beskrivas som en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats eller som en konventionell innehållsanalys. 

 

Mitt analysarbete började med att jag först läste igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal 

gånger, för att på så sätt få en helhetsbild. Därefter markerades meningsbärande enheter såsom ord och 

meningar som sågs som relevanta för studiens syfte. Nästa steg var att korta ner meningarna, 

kondensera, till ett mer hanterbart format samtidigt som textens innebörd förblev oförändrad. Därefter 

benämndes de olika kondenserade meningsenheter med koder som sammanföll med själva innehållet. 

Jag organiserades materialet ytterligare och formulerades subkategorier efter de tidigare kodningarna. 

De subkategorier som hade liknande innehåll fördelades i kategorier och slutligen skapades teman. 

Under hela analysarbetet jämfördes de meningsbärande enheterna, koderna, kategorierna och 

tematiseringen med varandra så att inte innebörden i deltagarnas svar förändrades. 

Förförståelse 

Förförståelse kallas den kunskap forskaren har inom det valda området som ska undersökas.  Det är 

viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och inte låta den komma i vägen för det som ska 

studeras (Polit & Beck, 2012). Däremot går det aldrig att utesluta att förförståelsen påverkar själva 

dataanalysen och resultatet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Som utbildad socionom med 

inriktning äldre och genom mitt arbete som biståndshandläggare inom äldreomsorgen finns en viss 

förförståelse för deras upplevelser om ensamhet och gemenskap. 

Etiska överväganden 

Att forska om människor är förenat med ett antal forskningsetiska överväganden och det bör vidtas olika 

åtgärder för att skydda deltagarna från skada till följd av deras deltagande i forskning (Papalia, 2007). 

De etiska och moraliska överväganden som uppkommer under arbetsprocessen i forskningen måste 

omhändertas och hanteras och därför valde jag att ta del av de etiska principer som finns i den 

humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningen och där ingår det fyra huvudkrav: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I de fall en studie görs under utbildning, speciellt på magisternivå, och resultatet önskas revideras till en 

vetenskaplig artikel eller ingå som ett delarbete i en doktorsavhandling behöver datainsamlingen etiskt 

prövas först (Kjellström, 2012). Jag överlämnade en ansökan om etikprövning till Hälsohögskolans 

Forskningsetiska kommitté som beslöt att det inte fanns några forskningsetiska problem med studien. 

Genom arbetet med etikansökan gavs tidigt en möjlighet till reflektion över etiska dilemman som kan 

uppstå vid en kvalitativ forskning. 
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Forskningsproblemet är själva grunden för vilka som ska delta och därefter väljs personer ut med 

hänsyn till minimering av risk och vilket bidrag personen kan tillföra. Det är mycket viktigt att värna om 

integritet och välbefinnande hos utsatta och sårbara grupper (Kjellström, 2012). Äldrekontakts 

fikagrupper riktar sig till äldre personer som längtar efter gemenskap, bor själva och sällan träffar släkt 

eller vänner. I denna studie ingick deltagare som var 75 år eller äldre, som hade relativt god hälsa, och 

som bodde själva i ordinärt boende. Genom att deltagarna själva valt att ingå i fikagrupperna ansåg jag 

inte att de var en utsatt eller sårbar grupp. 

 

Vid intervjutillfället kan det givetvis förekomma känslomässigt laddade stunder och där kommer 

forskarens egen integritet, mognad, kunskap, erfarenhet och rättrådighet in vilket är den avgörande 

faktorn (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid det första intervjutillfället ställdes en fråga om hur det skulle 

gå i framtiden vilket gjorde att deltagaren fördjupade sig i frågan och blev ledsen. Det blev en kort paus 

i samtalet och efter en liten stund tog deltagaren själv upp tråden om de tidigare frågorna. Efter detta 

tillfälle tog jag bort frågeställningen från intervjuguiden då den påverkade deltagaren i en negativ 

riktning. Frågan i sig behövdes inte heller för att uppfylla syftet. 
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Resultat 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka äldre personers 

deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. Studiens resultat redovisas utifrån tre 

olika teman som har haft inflytande på de deltagare som har varit med på Äldrekontakts fikaträffar. 

Följande teman ingår i resultatet: förändringsgrunder, förutsättningar och fördelar.  

 

Temat förändringsgrunder visar motiv och drivkrafter som leder till en förändring. I kategorin önskan 

om samvaro framkommer orsaken till att förändra den egna situation och har byggts upp från 

subkategorierna få relationer, olika ensamheter och steget till förändring. Kategorin förhållningssätt 

visar olika tillvägagångssätt för att bevara ett välmående vilket beskrivs i subkategorierna aktiv som 

person, stärkande inställning och att våga exponera sig.  

 

Temat förutsättningar beskriver vad som behövas för ett deltagande i en aktivitet. Kategorin yttre 

faktorer innehåller subkategorierna stöd att komma till och från träffen samt anspråkslös aktivitet. 

Kategorin inre faktor har sin grund i subkategorin orken måste finnas. 

 

Temat fördelar beskriver aktivitetens betydelse för deltagarna. Detta beskrivs först genom kategorin 

berikar vardagen och subkategorierna avbrott i vardagen och något att se fram emot. Därefter genom 

kategorin att bli sedd och hörd och subkategorierna någon att samtal med och något att prata om och 

nya bekantskaper. Slutligen beskrivs kategorin att känna sig omhändertagen och dess subkategorier 

tacksamhet och trygghet. 

 

Tema  Kategorier Sub-kategorier 

Förändringsgrunder Önskan om samvaro Få relationer 

  Olika ensamheter 

  Steget till förändring 

 Förhållningssätt Aktiv som person  

  Stärkande inställning  

  Att våga exponera sig 

Förutsättningar Yttre faktorer Stöd att komma till 
 och från träffen 

  Anspråkslös aktivitet 

 Inre faktor Orken måste finnas 

Fördelar Berikar vardagen Avbrott i vardagen 

  Något att se fram emot 

 Att bli sedd och hörd Någon att samtala med och  
något att prata om 

  Nya bekantskaper 

 Att känna sig omhändertagen Tacksamhet 

  Trygghet 

 

Figur 1: Sammanställning av resultat 
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Förändringsgrunder 

Temat förändringsgrunder beskriver deltagarnas motiv till att var med i fikagruppen och deras 

drivkrafter för upprätthålla ett välmående. Det gemensamma hos deltagarna är en önskan om samvaro 

då det fanns färre relationer. Deras eget förhållningssätt stödjer dem på ett välgörande sätt genom att 

de väljer att vara aktiva, ha en stärkande inställning samt att de vågar exponera sig genom att möta nya 

människor. Dessa skäl och strategier gav deltagarna motiv och möjligheter till att göra en förändring 

vilket gjorde att de tog steget till att söka sig till Äldrekontakt för att delta i deras fikaträffar. 

Önskan om samvaro 

I kategorin önskan om samvaro visar analysen att deltagarna har en önskan och att det finns ett behov 

av att få vara tillsammans och att få träffa människor. När de tidigare relationerna blev färre uppstod 

det ett behov av samvaro och umgänge med andra människor. Själva ensamheten kunde, i och för sig, 

vara trevlig och skön men bara under förutsättningen att den inte upplevdes för ofta. När vännerna eller 

aktiviteterna började bli för få och känslan av ensamhet ökade eller riskerade att öka togs steget till att 

söka nya kontakter för att på så sätt få mer samvaro. Anledningen för deltagarna att öka gemenskapen 

beskrivs i subkategorierna få relationer, olika ensamheter och steget till förändring. 

Få relationer 

Samtliga av deltagarna i studien lever själva efter att deras partner gått bort. Några av deltagarna 

beskriver att de tidigare haft stora sociala nätverk men att men att dessa nätverk nu har minskat. En av 

de äldre deltagarna upplevde att det var först vid 80-årsåldern som vännerna började försvinna och att 

det är svårt att stå kvar själv när vännerna faller ifrån. Några uttryckte också att de hade några vänner 

kvar men att många vänner var förlorade genom olika sjukdomar. Det beskrevs också som att man inte 

var helt isolerad utan att man hade i alla fall någon kvar att prata med. En väl berest deltagare berättar:” 

It´s difficult to be a survivor. Å de börjar jag märka nu. Jag hade en gammal klasskamrat sen vi var 

åtta år. Hon börjar bli lätt dement och det är deprimerande”. Ett annat sätt att ha vänner på var att 

vara aktiv på nätet och att ha skrivarvänner men även radion, Tv:n och Ipaden sågs som en ersättare för 

vännerna som försvunnit. En deltagare som inte längre ville känna sig ensam efter sin stroke berättar: 

”Så även om jag inte skulle ha Äldrekontakt i fortsättningen så skulle jag åtminstone ha min Ipad”.  Så 

något som föranleder deltagarna att söka en nya gemenskaper är dels att de nu är själva, utan en partner, 

men också på att de egna vännerna försvunnit av olika skäl. 

Olika ensamheter 

Min analys av intervjuerna visar på två olika typer av ensamhetskänslor hos deltagarna. Men bägge 

typerna kan ses som att det leder till att deltagaren söker sig till gemenskap. Den ena känslan handlar 

om att man känner sig ensam trots att det finns andra människor i ens närvaro. En deltagare hade 

upplevt en sådan ensamhet vid ett sjukdomstillfälle. Vid det tillfället fanns det människor runt omkring 

i hemmet men de ingick inte i den normala samvaron utan de utförde ett uppdrag som skulle 

genomföras. Ensamheten blev därmed så mycket påtagligare (denna händelse ledde sedan till att 

deltagaren sökte sig till Äldrekontakt). Denna ensamhetssituation beskrevs som: ” Och jag satt här i min 

ensamhet. Ja, näe det gjorde jag inte för det kom ju folk hela tiden. Men jag satt liksom ensam ändå.” 

Samma typ av ensamhetskänsla hade upplevts av en annan deltagare som tidigare tagit hand om en 
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närstående. Den andra typen av ensamhetskänslor, som flertalet av deltagarna tog upp, skulle kunna 

beskrivas som rädslan inför ensamheten. Denna ensamhet kan ses som något de ville undvika genom 

att hålla sig aktiva. För de flesta kände sig inte direkt ensamma utan beskrev ensamheten som skön, att 

man trivdes med den och att den var positiv då man kunde göra saker själv utan att bli störd. Men i 

samma mening uttryckte de också att de bara ville vara ensamma ibland och absolut inte för ofta. Till 

och med bara tanken på att ofrivilligt vara ensam var mycket besvärande för en av dem. Den deltagare 

som tidigare skött sin närstående berättar om ensamheten som att: ”Det har sina fördelar också faktiskt 

för man har sina egna intressen. Man läser så mycket man vill och så vidare men samtidigt vill man 

inte vara ensam”. Flertalet av deltagarna hade många olika aktiviteter och uttryckte oftast att de bara 

ibland kände av sin ensamhet. Medan några endast hade fikaträffarna som aktivitet och deras känsla av 

ensamheten uttrycktes tydligare. Oavsett graden av ensamhet önskade ändå deltagarna att öka sin 

gemenskap med andra genom att de deltog i fikaträffarna.  

Steget till förändring 

Någonstans på vägen gjorde deltagarna ett aktivt val för att förändra den egna situationen.  Genom att 

de önskade en förändring tog de också steget att förflytta sin från en position till en annan position. Utan 

detta steg och önskan om en förändring skulle ingen förändring skett. Analysen visar på två olika typer 

av skäl hos deltagarna för att vilja förändra sin situation. Det ena skälet till förändring är att vännerna 

försvinner och man känner sig ensam och vill därför öka stunder av gemenskap. Det andra skälet är att 

man tycker om att vara aktiv och göra mycket saker. Det senare skälet skulle kunna ses som om 

deltagaren vill minska risken att för mycket känslor av ensamhet uppstår. Själva steget till förändring 

blev väldigt tydligt i studien när frågan ställdes om vad som avgjorde att deltagaren beslöt att söka 

kontakt för att delta i fikaträffarna med Äldrekontakt. Antingen var det för att man ville delta i något 

trevligt eller utav en händelse nappade på förslaget att delta. Men det fanns också beslut som att något 

måste göras eller att något måste förändras då man var så ensam. Försöken av att själv bygga upp nya 

egna nätverk hade misslyckats och man var i behov av att finna en mening i livet. En sådan vändpunkt 

beskrevs av en deltagare som: ”Bara jag får vara med där istället för allt det här andra. Sedan sa jag 

helt ifrån om hemtjänsten för det gick absolut inte.” En annan deltagare som också hade få vänner kvar 

sa: ”Ja, det var det att jag tyckte att jag måste göra någonting”. 

Förhållningssätt 

I kategorin förhållningssätt visar analysen att deltagarna på olika sätt försöker förhålla sig till det 

dagliga livet och händelser som uppkommer i deras liv på ett stärkande sätt. Deltagarna kan ses som 

aktiva personer då de alltid hade gjort mycket tidigare i sina liv men främst för att de nu fortsätter att 

försöka vara så aktiva som möjligt. De använder också olika knep och strategier för att bevara sitt 

välmående. Vidare vågade deltagarna att möta andra människor och därmed också utsätta sig för en viss 

exponering. Dessa olika förhållningssätt beskrivs genom subkategorierna aktiv som person, stärkande 

inställning och att våga exponera sig. 
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Aktiv som person 

Flera av deltagarna var mycket aktiva och de höll alltid på med någonting, antingen i hemmet eller 

utanför. De uttryckte att de alltid hade varit sådana som personer: de alltid hade pratat mycket, de hade 

alltid försökt och fortsatte försöka och det hade alltid haft saker att göra.  Att vara som man alltid varit 

genomsyrande deras synsätt på sig själva. Den mycket aktiva 90-åringen berättade: ”Därför jag går 

med i allting.  Allting som jag hör är roligt går jag med i, och sedan, antingen slutar jag efter ett tag 

eller så fortsätter jag”. Men en annan deltagare var mer aktiv hemifrån: ”Sedan är det, det här … på 

nätet. Det är varje dag. Vi har blivit skrivarvänner”. Samtliga deltagare var sysselsatta på ett eller annat 

sätt i mer eller mindre grad.  Så utifrån deras engagemang och agerande kan de ses som aktiva personer. 

Stärkande inställning 

Flertalet av deltagaren använde sig utav olika förhållningsätt för att hantera en situation eller för att 

komma ur jobbiga tankar. De försöker att inte skapa för höga förväntningar och försöker att ta livet som 

det är. Deltagarna provar på olika sätt för att bevara sitt välmående och för att på så sätt undvika för 

mycket grubblerier. Ett bra knep, enligt en av deltagarna, är helt enkelt att inte funderade för mycket på 

saken. De valde också att titta på vad som var positivt och inte på det man hade förlorat. En sådant 

stärkande uttryck var: ”Ibland känns det så här- vad sjutton, hur ska det här gå? Och då tänker jag, 

att jag har det så bra och vad ska jag gnälla över.” Ett annat sådant exempel från en av deltagarna som 

arbetade ändå upp till 80 årsåldern är: ”Det finns inga kvar dom är ju borta. Ja, men jag tar livet som 

det är. Det är ju inget att hålla på med”. Ett annat sätt att utrycka denna inställning på är genom 

acceptans till livets händelser. En deltagare som nu nästan förlorat hela sin syn berättar: ”Men det är ju 

så att jag kan inte gå någonstans. Så jag har liksom accepterat utan på något sätt bli ledsen. Nu är 

det som det är och jag kan inte göra någonting.” En deltagare som är närmare 90 år berättar att: ”Man 

är ju naturligtvis tvungen att acceptera ensamheten när man blir så pass gammal”. Genom att påverka 

sig själva på olika sätt försöker deltagarna behålla eller öka sitt välmående. 

Att våga exponera sig 

Det är inte alltid helt enkelt att bara börja umgås och träffa nya människor eller att utveckla relationer. 

Något en person gör som väljer att vara med i ett socialt sammanhang är att de också väljer att utsätta 

sig för exponering med dess fördelar och risker. Graden av hur mycket och på vilket sätt man vill 

exponera sig är individuellt och ingår i processen att möta nya människor. I analysen framkom att det 

fanns olika grader av hur mycket deltagarna ville exponera sig i mötet med andra. För några av dem var 

det väldigt enkelt och lätt att ta kontakt med nya människor medan andra föredrog att hålla sig lite på 

sin kant. Samtliga deltagarna var förstås med på själva fikaträffarna men väl där fanns olika grader av 

exponering. Utöver dessa stunder av gemenskap hade några av deltagarna också lite kontakt med 

varandra via telefon och några försökte även att träffas utanför själva fikaträffen. Exponeringarna 

uttrycktes som att man vågade ringa men de fanns de som inte vågade ta initiativ för att ringa, i alla fall 

inte direkt. En deltagare som funderat mycket om att ringa uttryckte sig att: ”När jag blir lite mer varm 

i kläderna kan jag också ringa och prata med dom”. Det fanns ibland en osäkerhet om hur man skulle 

bete sig eller göra. Detta exempel visar på svårigheterna en av deltagarna hade som ville visa sin 

tacksamhet: ”Men när ska man ringa? Jag ville tacka. Men hon ringde själv och sa - Du behövde inte 

ringa.  Men jag ville bara visa min tacksamhet… Så nu gör jag inte det utan jag har tagit med mig en 
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liten chokladask till var och en.” En av deltagarna kände sig lite utanför i början av fikaträffarna. Det 

handlade även om att man måste ge och ta emot i mötet med andra för att det skulle kunna bli något. 

En deltagare kände att det var stort att träffa nya människor: ”Det är ett stort steg att ta sig med folk 

man inte känner”. Tidigare erfarenheter med besvikelser, från andra sammanhang, levde också kvar. 

Såsom en deltagare berättade som bjudit in till en träff och sedan blev det inget mer av det vilket sedan 

hade påverkat så pass att det fanns en tveksamhet att våga gå in i nya möten och sammanhang. Flertalet 

av deltagarna upplevde dock att det var väldigt enkelt att umgås på dessa fikaträffar och man fick lite 

samspråk och man upplevde att man fick kontakt. 

Förutsättningar 

Temat förutsättningar belyser vad som behövdes och underlättade för deltagarna så att de kom iväg till 

fikaträffarna. Utöver själva stödet att bli hämtad med bil behövdes även ytterligare stöd av någon person 

för att tryggt komma till och från fikaträffen. Vidare var det viktigt att aktiviteten var anspråkslös och 

inte för kravfull. Dessutom behövde deltagarnas hälsa vara så pass god att det fanns tillräckligt med ork 

för att kunna delta. Kategorin yttre faktorer beskriver det stöd som deltagarna behövde men inte själva 

direkt kunde påverka. Kategorin fördelas spå subkategorierna stöd att komma till och från träffen och 

anspråkslös aktivitet. Kategorin inre faktor berör det som sker inom deltagaren och som de själva 

behövde förhålla sig till vilket beskrivs i subkategorin orken måste finnas. 

Yttre faktorer 

I och med ökad ålder förändras ibland rörligheten vilket medför att vissa äldre personer inte kan göra 

som de tidigare har gjort. Ibland hindras de att göra saker för att det saknas ett fysiskt stöd eller för att 

aktiviteten helt enkelt blir för krävande. När det stöd en person behöver finns utanför den egna 

kontrollen kan det ses som en yttre faktor. I kategorin yttre faktorer beskrivs det fysiska stödet som 

deltagarna i den här studien behövde för att kunna ta sig till och från fikaträffen. Vidare beskrivs att 

fikastunden inte krävde så mycket av deltagaren själv utan att aktiviteten var mer anspråkslös. Dessa 

bägge yttre faktorer blir till förutsättningar så att deltagarna kan delta och genomföra fikaträffarna. 

Stöd att komma till och från träffen 

I Äldrekontakts koncept ingår att det ordnas med skjuts till och från träffarna för de äldre. Analysen 

visar att vissa deltagare ibland även behövde ytterligare stöd för att kunna komma iväg på träffen. Det 

framkom att samtliga deltagare hade till viss del nedsatt rörlighet men att alla klarade av att förflytta sig 

självständigt inomhus utan något hjälpmedel. Däremot använde några av deltagarna sig av rollator eller 

annat stöd vid förflyttning utomhus och för dem uppstod det ibland problem när de skulle ta sig ut för 

att komma till träffen. Flera av deltagarna framhöll att de behövde hjälp på olika sätt för att kunna 

komma till fikaträffen. De gavs uttryck för rädsla att ramla i trappor, att man inte såg var man gick och 

att man behövde hjälp att hämta sin rollator. Deltagarna försöker göra så mycket som möjligt själva men 

flertalet av dem behövde ändå något sorts stöd som en av deltagarna berättade: ”Jag kan inte gå och 

bara hålla mig i någon. Utan jag tar rullatorn. Så då går det bra. Jag kan hålla mig i väggen och så 

kan jag gå till hissen och så åker jag ner och så ställer jag mig i trappan och väntar. Då har hon hämtat 

rullatorn som står i cykelrummet.” För en av deltagarna var det viktigt att det fanns någon som kunde 

hjälpa till lite extra. Vid ett tillfälle mådde denna deltagarna inte så bra men ville så gärna komma iväg 



18 
 

på träffen. Personen ifråga vågade ändå åka iväg då det fanns extrahjälp och möjlighet att åka hem 

tidigare om orken inte skulle räcka till. Studien visar att stödet att bli hämtat med bil, och ibland ett 

extra stöd, var en förutsättning för deltagarna att komma iväg till fikaträffarna. Såsom en av deltagarna 

uttryckte det: ”Ja, för det första ju att man inte tar sig. För nu blir man ju hämtad här”. 

Anspråkslös aktivitet 

Att delta i en aktivitet är en viss anspänning och olika aktiviteter kräver olika mycket. De krav som ställs 

på den äldre kan vara avgörande för ett deltagande i en aktivitet. Upplevs stunden av gemenskap som 

för kravfylld eller för svår att genomföra finns det en möjlighet att man inte fortsätter aktiviteten. 

Analysen visar att det verkar vara enkelt att vara med i Äldrekontakts fikaträffar och att kraven inte var 

för högt ställda. Det uttrycktes som att allt var presenterat vilket gjorde att det var enkelt att delta. Detta 

i jämförelse hur svårt eller krävande det kunde vara att bjuda hem folk som en av deltagarna sa: ”För i 

så fall måste jag bjuda in på fika och det kan jag inte. Det blir liksom för komplicerat.” 

Anspråkslösheten uttrycktes i form av att det inte fanns något behov av att ta hand om varandra. Men 

också att den här gemenskapen var annorlunda än andra aktiviteter då den byggde på frivilligheten. 

”Jag kanske ska säga varför jag tycker det här är lite annorlunda än det andra.   … det här är så 

otroligt bra för att det är så frivilligt. Och både från våra sidor, från värdinnornas, värdarnas, helt 

frivilligt”. 

Inre faktor 

0Deltagarna behövde också förhålla sig till sin hälsa och hur mycket de klarade av att göra. Analysen 

visar att det var avgörande för dem att det fanns tillräckligt med ork för att vara aktiv. Kategorin inre 

faktor belyser denna inre förutsättning genom subkategorin orken måste finnas. 

Orken måste finnas 

Hälsan kan förändras i och med ökad ålder och äldre personer orka inte alltid lika mycket som de orkat 

tidigare. Det hindrar dock inte att man vill göra saker men ibland finns orken där och ibland inte. 

Deltagarna i studien beskrev på många olika sätt, just detta, att orken påverkade så mycket det dagliga 

livet. Man hade orkat så mycket innan hälsan blev sämre men att man sedan drog sig undan när den 

försämrades. Vilket kunde uttryckas på följande sätt: ”Jag var med i olika föreningar. Men sen blev 

hälsan sämre så jag orkade inte så mycket”. Det blev svårare att göra saker och svårare att planera då 

man inte visste om man skulle orka eller inte. En av deltagarna funderade på detta sätt: ”Och då har jag 

haft sådana funderingar över vad det är som gör att jag inte kan. Men det att jag inte kan det är 

förenat lite grann med den här ålderdomen, då att man blir äldre och äldre.” Hur mycket man orkade 

ändrades hela tiden vilket medförde att deltagarna fick ta hänsyn till hur mycket de orkade vid varje 

situation och tillfälle. 
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Fördelar 

Temat fördelar sammanfattar olika upplevelser och positiva effekter som framkom hos deltagarna som 

gick på Äldrekontakts fikaträffar. Deras erfarenheter formulerades på många olika sätt men under 

analysarbetet växte det fram tre olika huvudgrenar. Fikaträffarna berikade deltagarnas vardag genom 

att det blev ett avbrott från det vardagliga görandet och det var något som de såg fram emot att göra. 

Utöver detta gav samvaron deltagarna en möjlighet att både bli sedda och hörda. Träffarna gav 

möjligheten till att få samtala med någon och att ha något att prata om. Det skapades även nya 

bekantskaper vilket också gjorde att deltagarna synliggjordes. Slutligen blev träffarna ett sätt för 

deltagarna att för en stund få känna sig omhändertagna. Detta uttrycktes av deltagarna genom deras 

tacksamhet och den känsla av trygghet som de upplevde av att delta i fikaträffarna. Temat fördelar 

delades således upp i tre olika kategorier vilket sedan är fördelade i olika subkategorier. Den första 

kategorin benämns berikar vardagen och består av subkategorierna avbrott i vardagen och något att 

se fram emot. Den andra kategorin att bli sedd och hörd beskrivs i subkategorierna någon att samtal 

med och något att prata om och nya bekantskaper. Den tredje, och sista, kategorin att känna sig 

omhändertagen fördelas på subkategorierna tacksamhet och trygghet. 

Berikar vardagen 

En företeelse som framkom i analysen var att fikaträffarna berikade deltagarnas vardag. Det fanns något 

utöver vardagens rutiner, något som skapade ett avbrott i det dagliga och som de tänkte på under tiden 

mellan fikaträffarna. Själva träffen var något som deltagarna såg fram emot och som blev ett avbrott i 

vardagen vilket gjorde deras vardag rikare. 

Avbrott i vardagen 

Fikaträffarna blev ett avbrott i det dagliga görandet. För deltagarna var dessa stunder ett trevligt och 

intressant sätt att umgås på och en möjlighet att få träffa människor. Träffarna gjorde så att det hände 

någonting och det blev ett avbrott i vardagen såsom en av deltagarna beskrev det: ”Allt är perfekt 

egentligen. Det är ju ett avbrott, det är lite annorlunda.” Deltagarna minskade stunden av ensamhet 

eller isolering då det fanns någonting att göra. Träffarna var något oväntat och överraskande och till och 

med kunde man känna sig som en annan människa efter ett sådant möte. Fikaträffarna gjorde att 

deltagarna höll igång och fick känna sig delaktiga som en deltagare uttryckte det: ”Det händer 

någonting. Det är på något sätt att man är med i matchen på något sätt.” 

Något att se fram emot 

Utöver själva fikaträffen följde upplevelsen också med deltagarna hem i vardagen. Det var något som 

man gick och funderade på efteråt och det fanns som en längtan till kommande träff. Detta yttrade sig 

främst i uttalanden som att fikaträffarna var något som man verkligen såg fram emot och ett nöje att 

göra. En av deltagarna kände så här inför fikaträffarna: ”… men det är klart att det är en, absolut en 

ljuspunkt, hela tiden, och söndagarna blir någonting och jag får träffa dom.” Det var även så att det 

funderades över vilken klädsel man skulle ha vid nästa träff, så att man såg trevligt ut. Träffarna gjorde 

att deltagarna fick något att längta till och som skulle ske igen: ”Jag längtar dit, alltså, varje gång jag 

har varit där.” 
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Att bli sedd och hörd 

Några av deltagarna tyckte väldigt mycket om att prata men även mindre pratsamma deltagare tyckte 

om att umgås och finnas med bland fikagästerna. Kategorin att bli sedd och hörd belyser vad denna 

möjlighet till samvaro och gemenskap gav deltagarna. Även om inte alla sedan var lika pratsamma vid 

själva träffen så fanns det alltid något för dem att ta med sig tillbaka hem för att vid ett senare tillfälle 

berätta om för andra personer. Vidare gav fikaträffarna en möjlighet för deltagarna att få lära känna nya 

bekantskaper och skapa nya umgängesformer. 

Någon att samtala med och något att prata om 

I analysen kom det fram att fikaträffarna var berikande för deltagarna då de fick en möjlighet att träffa 

andra människor och samtala. Det skapades ett tillfälle där de kunde dela med sig av sig själva och ha 

någon att samtala med och något att prata om. Såsom en av deltagarna förklarade deras samtal: ”Jaha, 

har du det trevligt! och så har någon annan någonting annat och på det viset så blir man rikare. Och 

just så här, att man har någonting att tala om.” Detta pratade uttrycktes i ett behov av att få prata, att 

det var trevligt och spännande och att det alltid fanns det något att prata om. En mer pratsam deltagare 

uttryckte sig på följande sätt: ”Så då har man det att prata om. Så det är olika från gång till gång. Det 

är det som är så spännande för annars är det så himla tråkigt.” Det var viktigt för deltagarna att ha 

någon att samtala med och något att prata om vid träffarna. Men minst lika viktigt var det att få 

möjligheten att få tala om för någon annan person, utanför fikaträffen, vad man hade varit med om.  De 

fick med sig något att berätta om för andra när det tog med sig sin upplevelse och historia från 

fikaträffen. ”Åh vad du låter glad!” fick en av deltagarna höra och fick då möjligheten att svara ”Ja du, 

du skulle veta vad jag har varit med om.” och sedan fick hon berätta om sin fikastund. Fikaträffarna 

blev en händelse som gav möjlighet till samtalsämnen både under själva träffen och till nästa träff men 

också som något att återberätta om för andra. På så sätt var det lika viktigt att ha någon att samtala med 

som att ha något att prata om vilket gjorde att deltagarna blev både sedda och hörda. 

Nya bekantskaper 

Fikaträffarna gav också möjlighet för deltagarna att få träffa och lära känna nya bekantskaper och det 

gällde inte bara emellan gästerna utan även med volontärerna. Så här beskrev en av de deltagarna ett 

möte: ”Ja men det är ju samma människor och det är jättetrevligt. Vi pratar ju och nya bekanta. Å så 

blir man bekant med dom som är volontärer.”  Det kunde även uppstå en mer fördjupad vänskap som 

ledde till att man träffades i varandras hem eller hjälptes åt när livet var besvärligt som denna deltagare 

sa om en ny vän: ”tillsammans med henne har jag ju kommit vidare”. Några av deltagarna hörde också 

av sig till andra deltagare i sin fikagrupp och då för att höra hur det var och hur den andre mådde. Men 

ibland ringde man också själv om man kände sig ensam och ville prata lite. Fikaträffarna gav inte bra 

deltagarna en möjlighet till gemenskap utan de fick även möjlighet till att få nya vänner och bekanta och 

på så sätt blev de både sedda och hörda. 
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Att känna sig omhändertagen 

Kategorin omhändertagen handlar om de uttalande deltagarna gjorde efter att ha fått frågorna Vad har 

träffarna för betydelse för dig? och Vad upplever du har förändrats sedan du började fikaträffarna? 

Den sammanslagna upplevelsen för deltagarna kan beskrivas som att få känna sig omhändertagen. De 

uttryckte en tacksamhet för att få och kunna delta i dessa fikaträffar. Det fanns även ett uttryck som kan 

ses som att deltagarna gavs en känsla av trygghet. Subkategorierna tacksamhet och trygghet handlar 

om att känna sig omhändertagen och att få uppleva denna känsla blir en av de fördelar deltagarna får 

när de väljer att delta i dessa fikaträffar. 

 

Tacksamhet 

Samtliga av deltagarna uttryckte någon form av tacksamheten för vad fikaträffarna betydde för dem. 

Upplevelsen de är med om uttrycks som att det är fantastiskt att vara där och att volontärerna är 

underbara. Att det fanns människor som ställde upp för deltagarna upplevdes som stort och att dessa 

träffar var värt allt. En av deltagarna hade uttryckt sig så här vid en fikaträff: ”Från vilken planet 

kommer ni ifrån för att ni öppnar era dörrar… Å sen ställer upp för oss gamla människor.” Det gavs 

även uttryck för att volontärerna var underbara, att träffarna var något enastående, att man kände en 

nöjdhet och att man kunde känna sig helt upprymd efter en träff. Fikastunderna betydde mycket för 

deltagarna och även ännu mer efter att fler vänner gått bort. Det uttrycktes att dessa stunder av samvaro 

var värt allt och till och med bättre än medicin som en deltagare som tidigare drabbats av sjukdom 

uttryckte det ”Sådana skulle det finnas många fler utav. För det de gör är värt varenda krona i 

världen. Det är värt mycket mer än alla mediciner och allt annat.” 

Trygghet 

Det är inte alltid helt bekvämt att gå till nya träffpunkter och att lära känna nya människor. Men 

deltagarna i den här studien beskrev fikastunderna som att det kändes välkomnande och tryggt att 

komma dit och att vara där. Det uttrycktes också som att det var väldigt bra att komma hem till 

volontärerna. Deltagarna upplevde en värme och de kände att det var gott att vara där.  Det kändes som 

att tillvaron var trygg som en av dem beskrev det ”Jag kan inte säga att det är alltid men, för det är en 

stor, alltså ett sån där trygg tillvaro.”  Beskrivningarna var som att det kändes som att träffa vilka gamla 

bekanta som helst och att det var så trevligt. Det fanns en upplevelse av omhändertagande vilket beskrivs 

så här ”Jag tycker att man har blivit så väldigt väl omhändertagen och jag var väldigt imponerad 

över värdinnorna i det här som bjuder oss fyra fem personer som dom inte känner.” 
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Metoddiskussion 

Syftet i den här studien var att öka förståelsen för vilka faktorer som kunde leda till och påverka att äldre 

personer deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. För att kunna uppnå syftet i 

studien användes en kvalitativ intervjustudie där det insamlade materialet analyserades genom 

kvalitativa innehållsanalys med en induktiv ansats. Genom att diskutera forskningsprocessen stärker 

man studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Metoddiskussionen innehåller 

avsnitten: val av metod, val av teoretisk referensram samt förförståelse. 

Val av metod 

Det huvudsakliga syftet med att använda sig utav en kvalitativ design är att man vill skapa kunskap om 

en företeelse så som det tolkas, erfars och vilken mening det utforskade fenomenet ges av människor 

(Henricson & Billhult, 2012). I denna studie gjordes en analys av deltagare, vilka deltog i Äldrekontakts 

fikaträffar, och deras erfarenheter av ensamhet och gemenskap, orsak till deltagande och vilken mening 

fikaträffarna gav dem. En kvalitativ design passade därför väl in för att uppfylla syftet med studien. 

Önskar man beskriva upplevelser och erfarenheter är intervjuer en bra metod (Kvale & Brinkmann, 

2009). Då jag önskade få fram deltagarnas egna upplevelser och erfarenhet upplevde jag att intervjun 

gav möjligheter för deltagarna att framföra sina egna berättelser. En enkätstudie skulle kunna ha 

genomförts men då med risken att förlora själva berättelsen och dess sammanhang. Finns behovet av 

att identifiera variationer gällande likheter och skillnader anses den kvalitativa innehållsanalysen som 

en väl vald metod (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). En annan fördel med 

den metoden är att den tar fram både manifesta och latenta innehåll ifrån den bearbetade texten (ibid.). 

Metoden är väl beprövad vid analys av förmedlad data och utöver det kan den användas på två olika sätt, 

induktivt eller deduktivt, beroende på syftet (Elo & Kyngäs, 2008). Valet av att använda sig av en 

induktiv ansats passade bra då det inte fanns tillräckligt med tidigare kunskap om vilka faktorer som 

ligger till grund hos äldre som förändrat sin situation och deltar i en aktivitet samt att det fanns 

motsägelsefull forskning om vilka insatser som bäst hjälper den äldre. Analysmetoden uppfyllde de 

förväntningar jag hade för att kunna beskriva de variationer, utifrån datamaterialet, som förekom 

gällande likheter och skillnader. Det fanns även en fördel med metoden då det gick att nå en djupare i 

förståelsen genom den latenta nivån. Gällande resultatet så kan en studie som utgår från kvalitativ 

innehållsanalys inte generaliseras men väl överföras till liknande sammanhang som gäller grupper eller 

situationer (Danielsson, 2012).  Denna studie rör en mindre grupp äldre personer som söker gemenskap 

genom fikaträffar men de resultat och insikter som framkommer i studien kan också vara relevanta för 

andra grupper i behov av att söka gemenskap. Däremot bör man vara medveten om att det är en väldigt 

liten och selekterad grupp vilket givetvis kan påverka generaliserbarheten. 

 

Vid själva analysarbetet fick jag gå fram och tillbaka många gånger för att säkerställa att innehållet från 

intervjutexten, meningsenheten, kondenseringen, koderna och kategorierna hänge samman. För att 

utveckla de olika teman som sedan uppkom fick jag lägga undan studien vid ett flertal tillfällen så att 

min tankeverksamhet han processa all inkommen information. Detta definierar Polit och Beck (2006) 

som ”den röda tråden” som finns i kategori efter kategori. Svårigheterna med analysarbetet var 

ställningstagandet om hur textnära jag skulle vara med risk att förlora helheten samtidigt som det 
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behövdes en viss abstraktion för att kunna tolka och skapa kategorier och teman. Här gick jag fram och 

tillbaka i textmassorna och koderna tills jag hittade en form som sedan genomsyrade det slutliga arbetet.  

Insamlandet och bearbetningen av intervjuerna samt analysarbetet blev uppdelat som i tre olika 

omgångar under en period av cirka ett och ett halvt år. Detta ser jag som en fördel då jag kunnat processa 

materialet bättre. För det första genom att jag fick en distans till intervjupersonerna och deras berättelse 

och på så sätt blev materialet tydligare. För det andra att själva tiden gjorde att jag kunde analysera och 

bearbeta materialet bättre, vilket gav en djupare förståelse för de företeelser som förekom. 

Val av teoretisk referensram 

I studien gjordes valet att använda Antonovskys salutogena perspektiv som utgångspunkt och teoretisk 

referensram.  Anledningen till mitt val var att perspektivet utforskar vad som främjar det friska hos en 

person samt att det är den egna personens aktiva val som krävs för att närma sig ett välmående. Genom 

att använda detta perspektiv skapades förutsättningar att se deltagarnas egna val och möjligheter och i 

vilken hälsoinriktning de själva valde att följa. Samtidigt var det inte alltid lätt att hålla sig till 

perspektivet utan emellanåt fick jag stanna upp och tänkta till för att återfå riktningen.  

 

I studien skulle andra perspektiv kunna ha använts så som det sociokulturella perspektivet. Detta 

perspektiv menar att människan inte bara är en enskild individ utan de finns i grupper och i sociala 

sammanhang och det är när vi är tillsammans med andra som vi verkligen blir till en människa. 

Nackdelen med ett sådant perspektiv är att trots att vi alla är delar av ett socialt sammanhang så finns 

det individuella erfarenheter och varje person agerar från sina egna kunskaper. Beroende på val av den 

teoretiska referensramen hade resultatet kanske blivit annorlunda och är något att tänka på i fortsatta 

studier. 

Förförståelse 

Förförståelsen bör diskuteras i avsnittet för metoddiskussion, efter att först beskrivits i metod delen 

(Henricson, 2012). Jag valde att tolka och analysera i relation med min förförståelse då den inte gick 

eller var önskvärt att bortse ifrån den. I tolkningen av den kvalitativa innehållsanalysen är själva 

förförståelsen är en förutsättning, enligt Graneheim och Lundman (2004). Det finns vissa svårigheter 

att inte ta med sin förförståelse då det handlar om erfarenheter och värderingar som man har med sig 

från livet. Förförståelsen innefattar bland annat teoretisk kunskap, egna erfarenheter samt förutfattade 

meningar och det är svårt att sätta dessa förförståelser inom parantes (Lundman & Hällergren 

Graneheim, 2012). Det fanns en förförståelse hos mig om äldre personer utifrån min profession som 

socionom med inriktning äldre och min yrkesverksamhet som biståndshandläggare inom 

äldreomsorgen. Innan studiens start fanns även tankar och idéer om äldres livsvärld. Vid insamlingen 

och bearbetningen av data fanns det ändå en strävan att vara medveten om mina förutfattade meningar 

och undersöka andra möjliga tolkningar. Vid intervjutillfället lät jag därför deltagarna prata fritt utifrån 

frågeställningarna och jag försökte att inte lägga in värderande tilläggsfrågor för att på så sätt vara så 

neutral som möjligt. Vartefter intervjumaterialet sedan bearbetades upplevde jag även att det blev 

lättare att hantera kontexten och frigöra mig från mina egna inre idéer. 

  



24 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka 

äldre personers deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. I resultatet framkom tre 

olika teman: förändringsgrunder, förutsättningar och fördelar. Dessa teman kommer att tillsammans 

med den teoretiska referensramen och tidigare forskning diskuteras i det här avsnittet.  

 

I den här studien, som utgår från det salutogena perspektivet, har den vägledande frågeställningen varit: 

”vilka faktorer bidrar till att skapa en rörelse mot den friska polen?” (Antonovsky, 2005, s. 39). Utifrån 

denna formulering som funnit i bakgrunden uppkom så de tre teman som sedan blev studiens resultat. 

Genom att sedan utforska dessa teman, mot Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) 

och de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, ökar förståelsen av en del av 

de processer och faktorer som utspelar sig i en individs väg till förändring. 

Förändringsgrunder ihop med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

I temat förändringsgrunder ingår alla de tre komponenter som sedan bildar KASAM. I kategorin 

önskan om samvaro kom det fram ett behov av ökad gemenskap hos deltagarna. Både ensamhet och 

gemenskap har många dimensioner och kan ses på en glidande skala från total ensamhet till absolut 

gemenskap. Några av deltagarna gav uttryck för sin ensamhet medan några andra inte direkt upplevde 

den men såg den mer som något man inte ville riskera att uppleva. Den ofrivilliga ensamheten är något 

som människan vill undvika då den skapar oro, stress och ångest (Cacioppo & Patrick, 2008; Strang, 

2014). För några av deltagarna var ensamheten ett uppenbart problem som behövdes lösas men för 

några andra kan det mer ses som en önskan att utöka gemenskapen. Om det finns en risk att uppleva 

obehagliga känslor kan man se till att sysselsätta sig tillräckligt mycket så att man slipper känna efter 

(Strang, 2014). Men oavsett var deltagarna befann sig på ensamhets- och gemensamhetskalan så sökte 

de sig till fikaträffarna för att göra en förändring. Det finns en förståelse hos deltagarna för sin situation 

och dess konsekvenser vilket leder till komponenten begriplighet enligt KASAM. När det förekommer 

en hög grad av förnuftsmässig begriplighet finns det en beräkning hos individen att förutse hur livet och 

händelser kommer att utveckla sig (Antonovsky, 2005).  Utifrån det som beskrivits så har de här 

deltagarna en förståelse om den egna situationen och de tog även de steg som behövdes så att det blev 

en förändring. För det är först när personen själv förstår sin situation som tanken om en förändring kan 

skapas och ur den begripligheten uppstår sedan motivationen till förändring. Så en viktig del för att 

kunna förändra något är man förstår vad som händer och sedan vet vad man ska göra. Denna 

begriplighet fanns tydligt hos deltagarna. 

 

Kategorin förhållningsätt beskriver olika tillvägagångssätt som deltagarna använde sig utav i vardagen 

för att hantera och ta hand om olika händelser. De flesta av dem visade sig vara aktiva som personer då 

de på olika sätt engagerade sig, antingen i eller utanför hemmet. Flertalet av deltagarna berättade att de 

under hela sitt liv varit aktiva som personer och att det även nu försökte göra så mycket så de kunde och 

orkade. De uttryckte att de använde olika knep för att må bättre och det fanns en acceptans till vad som 

hände i deras liv. Vidare vågade de också utsätta sig för exponering genom att möta andra människor. 

De olika förhållningssätten som finns hos deltagarna kan ses som varierande sätt att hantera stress på 
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och ingår i komponenten hanterbarhet. Antonovsky (2005) menar att stressorer inte ska bedömas som 

något fult och som inte alltid måste bekämpas utan istället handlar det om vilken typ av stress som 

förekommer samt hur framgångsrik upplösningen av spänningen är vilket innebär att stressorer mycket 

väl kan vara hälsofrämjande. Deltagarna uttrycker att det händer både olyckliga och otrevliga saker i 

livets men att detta går att hantera och att bearbeta. Detta visar att deltagarna kan ses som de har en 

hög grad av hanterbarhet då de kunde hanterade situationer och händelser på ett konstruktivt sätt. 

Denna hanterbarhet gör det möjligt för dem att ta hand om sig själva och rikta in sig mot välmående. 

 

Enligt Antonovsky (2005) är meningsfullheten den komponent som är motivationsdrivande och som 

berör i vilken grad livet känns meningsfullt och att de krav som ställs är värda att göra en investering i 

samt värdiga ett engagemang. Personer som har ett högt värde på meningsfullhet drar sig inte för att ta 

tag i den situation som uppkommit, söker mening och försöker sedan att göra sitt bästa. Deltagarna tog 

steget till förändring när de sökte kontakt och valde sedan att bli delaktiga i en gemenskap som 

fikaträffarna. Vidare vara de delaktiga i det vardagliga livet och i sitt välmående. Utifrån komponenten 

meningsfullhet upplevs de här deltagarna som att de tycker att livet är meningsfullt och att det är värt 

att engagera sig i. Genom att deltagarna kan ses ha en hög grad av meningsfullhet ger de dem motivation 

till att fortsätta påverka sina liv i en riktning som leder mot hälsa. De tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet har betydelse för den goda hälsan och kan tillämpas till det goda 

åldrandet (Hagberg, 2002). 

 

Det framkom tidigare i studien att forskningen visade att äldre personer vandrar in och ur sin ensamhet 

och att det fanns en generell ökning av ensamhet i och med stigande ålder (Dahlberg, Andersson, McKee 

& Lennartsson, 2015) samt att en studie visade att de äldre upplevde ensamheten som en naturlig och 

oundviklig del i och med åldrandet (Pettigrew & Roberts, 2008). Detta överensstämmer med vad som 

kom fram i studien där de äldsta deltagarna uttryckte tydligare sin ensamhet och flertalet av deltagarna 

upplevde ensamheten som en naturlig del i åldrandet. 

Förutsättningar ihop med hanterbarhet 

Temat förutsättningar beskriver de yttre faktorer, som stöd att komma till träffen och att aktiviteten var 

anspråkslös, att den helt enkelt inte var för kravfull. Temat visar också på en inre faktor som att orken 

måste finnas för orka med en aktivitet. Deltagarna beskrev deras situation som att utan det stöd som 

gavs till dem så skulle flera av dem inte kunna medverka i aktiviteten. Vidare fanns det stunder där den 

dagliga formen och orken påverkade hur mycket man kunde klara av.  
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Även detta tema ingår i komponenten hanterbarhet. Begreppet står för i vilken grad en person upplever 

vilka resurser som finns tillgängliga och att dessa resurser sedan stöttar personen att möta de krav som 

kommer ifrån de påfrestningar de blir utsatta för (Antonovsky, 2005). De yttre resurserna räknade och 

litade deltagarna på då de visste att de blev hämtade och hjälpta när behov fanns. Själva fikaträffen, som 

hålls av volontärerna, ställde också rimliga krav på deltagarna. Deltagarna ork var en ständig följeslagare 

och det var något som de behövde ta hänsyn. Men vanligtvis hade de en tillräckligt god hälsa och deltog 

vanligtvis i aktiviteten. Utifrån detta kan deltagarna ses ha en hög grad av hanterbarhet där både yttre 

och inre resurser är tillgängliga och stöttande.  

 

Men skulle de yttre resurserna försvinna eller vara för krävande skulle det troligtvis påverka möjligheten 

till ett delta i fikastunden. Vidare skulle graden av deltagande påverkas om de inte längre orkade lika 

mycket som tidigare. Många äldre har funktionsnedsättningar som försvårar delaktigheten (Jönsson & 

Harnett, 2015). Forskningen visar också att graden av isolering ökar vart efter personen får någon form 

av funktionsnedsättning (Pettigrew & Roberts, 2008).  

Fördelar ihop med meningsfullhet 

Temat fördelar sammanfattar deltagarnas upplevelser av att gå på Äldrekontakts fikaträffar. Stunden 

av gemenskap berikar deras vardag genom att det är ett avbrott i vardagen samt att aktiviteten är något 

att se framemot. Deltagarna blir både sedda och hörda genom att det fanns någon att samtala med och 

något att prata om. Fikaträffen gav dem en möjlighet till att kunna träffa nya bekantskaper. Känsla att 

bli omhändertagen visade sig i genom uttryck av tacksamhet och trygghet. Människan har alltid haft ett 

behov av sammanhang och att få höra till någonstans, så att för en stund få bli sedd upphäver och 

motverkar denna känsla av ensamhet (Strang, 2014). Att ha möjlighet till en samlingsplats är viktig då 

gemenskapen har en betydande del för äldres hälsa och välbefinnande, enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2009).  Möjligheten att få vara någonstans och få en känsla av att vara i ett sammanhang är således 

mycket viktigt. Dessa deltagare visar på hur betydelsefull och meningsfylld en enkel fikaträff kan vara.  

 

Genom att fikaträffarna upplevdes så positivt och meningsfull skapas också en motivation till att 

fortsätta delta i denna gemenskap. För den psykiska hälsan är de sociala aktiviteterna en viktig resurs 

genom att det ger en känsla av tillhörighet till en grupp, samtidigt ges de äldre en mening till vardagslivet 

samt en känsla av hopp om framtiden (Forsman, 2012). En motivationsdrivande faktor är just 

meningsfullheten och en person som värdesätter meningsfullheten högt drar sig inte för att möta en 

utmaning, enligt Antonovsky (2005). Tidigare gavs ett exempel på hur viktigt det var för en person att 

komma iväg till träffen trots att orken inte riktigt fanns där. Så den personen var verkligen motiverad 

att komma iväg till sin aktivitet. Det är ett exempel som på visar på hur meningsfullheten kan motivera 

till en ansträngning. 

Tre teman och känslan av sammanhang 

Känslan av sammanhang är enligt Antonovsky (2005) en mycket viktig faktor för att vidmakthålla 

positionen på skalan hälsa – ohälsa och rörelsen i riktning mot friskhet. Graden av KASAM bedöms 

utifrån komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är sedan beroende på hur 
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stark KASAM en person har som avgör vilka konsekvenserna blir efter en händelse och om de kommer 

bli skadliga, neutrala eller hälsobringande. Antonovsky (2005) beskriver vidare att de människor som 

bedömdes att ha en stark KASAM pratade om sådan som de var engagerade i och som var viktig i deras 

liv och de uttryckte sig, både i känslomässig och kognitiv mening. Människor som däremot bedömdes 

har ett mycket lågt KASAM visade väldigt få tecken på att det finns något som var betydelsefullt i livet. 

De människor som bedömdes inte hade fullt så lågt KASAM nöjde sig med att missnöjt medge att det 

kanske fanns något livsområde som var viktigt men bara med den betydelsen att det uppkom som 

betungande bördor och ovälkomna krav (ibid.).  

 

En stark känsla av sammanhang och en samhörighet grundar sig i att få känna sig hemma någonstans, 

både i vardagen, men även på ett högre plan och utöver detta måste även sammanhanget vara tydligt i 

nuet men det måste också finnas ett ursprung och en känsla av framtid, enligt Strang (2007). Fördelen 

med att delta i fikaträffarna visar just på denna samhörighet och känsla av att umgås med andra 

människor och att det känns som hemma. Det är sedan något man kan ta med sig hem och längtar till. 

Den här känslan ger deltagarna motivation och drivkrafter för att komma i väg till nästa träff. Och även 

om orken inte alltid räcker till är det värt en ansträng att försöka komma iväg.  

 

Deltagarna i den här studien tog steget till att förändra sin situation och sökte sig till gemenskap genom 

fikaträffarna. Det fanns ett engagemang i det egna livet och egna drivkrafter för att försöka må bra. De 

uttryckte sig både känslomässigt och kognitivt och ingen utav dem beskrev något livsområde som en 

belastning, även om det ibland kunde vara besvärligt. Så utifrån komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet kan deltagarna i studien anses vara personer som har en hög känsla av 

sammanhang. Möjligheter att påverka och att skyddas mot påfrestningar ökar genom denna högre grad 

av KASAM.  

 

Deltagarna förhållningssätt och delaktighet stämmer även överens med Pettigrew och Roberts (2008) 

forskning som visade att det var viktigt att den äldre själv tog kontroll över sin ensamhet och sökte 

kontakt med andra. Samma forskning visar att mat och dryck underlättade de sociala kontakter vilket 

gjorde att gemenskap lättare skapades och även det överensstämmer med Äldrekontakts fikaträffar. 

Möjligheter till förändring 

Hur det kommer sig att vissa äldre tar steget och går från ensamhet till gemenskap har beskrivits i den 

här studien. Följdfrågan är sedan hur denna kunskap ska hjälpa äldre som ännu inte tagit steget till 

förändring.  

 

Idén till studien grundar sig på beskrivningen att det inte alltid är varken är lätt eller bekvämt att må 

bra då det krävs en aktiv handling och att man måste utsätta sig för tillräckligt mycket välgörande 

påverkan för att en förändring ska ske, enligt Malmströms (2014).  
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Resultatet i studien visar just på deltagarnas aktiva handling och att de utsätter sig för en välgörande 

påverkan. Deltagarnas väg från ensamhet till gemenskap sker först genom en förståelse av problemet 

och dess konsekvenser och ur det skapas sedan motivation till att ta det första steget. Därefter krävs det 

olika förutsättningar så att en aktivitet kan bli av, som hälsa och stöd att komma iväg. Slutligen måste 

själva aktiviteten vara så pass meningsfull att den motiverar till flera besök och på så sätt skapas en ny 

återkommande motivation. För så länge orken finns, stödet ges och aktiviteten ger en känsla av 

sammanhang och gemenskap kommer den äldre troligtvis vilja fortsätta aktiviteten och på så sätt skapas 

en ny motivering.  Att få vara del i en social värld och bli bekräftad i en gemenskap skapar en känsla av 

sammanhang (Stenberg, 2011). 

 

Det finns oftast meningsfulla och givande aktiviteter att tillgå. Studieförbund, pensionärsföreningar, 

olika religiösa samfund samt kommunernas aktiviteter för äldre är några exempel på aktiviteter som 

skulle kunna vara meningsfulla att delta i. Gällande det fysiska stödet finns det också oftast möjligheter 

till stöd såsom färdtjänst, att hemtjänsten kan hjälpa till så att personen kan komma i väg eller en 

ledsagare som följer med ut på en aktivitet, för att på så sätt bryta isoleringen. Utöver det kan det finnas 

olika besöks- och väntjänster som kan hjälpa till att komma iväg men de kan också göra besök i hemmet 

när orken inte längre räcker till.  

 

Av de tre teman förändringsgrunder, förutsättningar och fördelar är det just den aktiva handlingen i 

förändringsgrunder som är den svåraste att lösa. För det finns många meningsfulla aktiviteter att tillgå 

och det fysiska stödet går oftast att ordna. Men att hjälpa äldre att förstå kopplingen mellan sin ensamhet 

och sin motivation kan vara nyckeln till en förändring. Antonovsky (1996) rekommenderar att program 

som riktar sig mot friskhet använder KASAM som ett riktmärke, så att de personer som åtgärderna är 

riktade mot kan förstå sin situation, stärkas i att det kan finnas en lösning och få känna ett det är 

meningsfullt att försöka att hitta dessa lösningar. Denna studie visar hela processen från ensamhet till 

gemenskap och det är denna första viktiga grundförutsättning som har en framträdande roll och som 

måste framhävas för att en förändring ska kunna ske.  

 

”När man väl varit ensam ett tag är det är lätt att tro att man är den enda som brottas med frågor 

om ensamhet och gemenskap, men så är det naturligtvis inte” (Strang, 2014, sid 223). 

 

Likväl som det måste finnas förståelse och begriplighet om processerna hos den som vill förändra sin 

situation från ensamhet till gemenskap måste den också finnas hos de som vill stödja de äldre som 

känner sig ensamma och ännu inte tagit steget. Det är också viktigt att förstå att även motståndskraftiga 

personer behöver stöd och hjälp ibland (Nøvik, 1999). För det är först som denna förståelse finns som 

en förändring kan göras.  

 

Denna studie visar på vägen från ensamhet till gemenskap som en process vars tema 

förändringsgrunder, förutsättningar och fördelar är grundade i KASAM. Detta är en kunskap som kan 

hjälpa de äldre och de som vill stödja ensamma äldre att ta steget till förändring.  
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Slutsats 

Studien har besvarat syftet genom att öka förståelsen för vilka faktorer som kan leda till och påverka 

äldre personers deltagande i en social gruppaktivitet riktad till ensamma äldre. Detta visas utifrån 

resultatet där tre olika teman framkom: förändringsgrunder, förutsättningar och fördelar. 

 

En slutsats av studien är att vägen från ensamhet till gemenskap är en process. Detta visade sig då 

deltagarna på grund av få relationer upplevde ensamhet och önskade ökad gemenskap. Detta problem 

löstes sedan genom att de själva hanterade sin situation och sökte sig till en aktivitet. Deltagarna hade 

tillräckligt med ork att delta men det behövdes stöd att komma till aktiviteten. Erfarenheterna från 

aktiviteten gav dem sedan motivation att fortsätta att delta då upplevelsen berikade deras vardag och 

genom att delta blev de sedda och hörda samt att de också fick känna sig omhändertagna.  

 

En annan slutsats är att temat förändringsgrunder är en grundförutsättning. Det måste finnas både ett 

behov och motivation för att påbörja en förändring. Hos deltagarna fanns behovet att få mer samvaro 

med andra människor och de använde sig också av ett förhållningssätt som var självmotiverande.  

 

En ytterligare slutsats är att deltagarna hade en hög grad av KASAM. Detta identifierades genom det 

salutogena perspektivet. Denna höga känsla av sammanhang möjliggjorde att de själva hade förmåga 

till att påbörja en förändring. Den förde dem vidare genom processen och till återkommande fikaträffar. 

 

Resultatet och slutsatserna av denna studie kan hjälpa ensamma äldre att förändra sin situation. 

Utmaningen i påföljande forskning är att finna ensamma äldre och öka förståelsen om hur det kommer 

sig att de ännu inte har tagit steget från ensamheten till gemenskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information om forskningsstudie 

Upplevelser att öka sitt sociala nätverk genom fikaträffar 

Till dig som går på Äldrekontakts fikaträffar.  

Bakgrund och syfte 

Många äldre bor ensamma och har svårt att finna nya forum för gemensamhet. Forskningen 

visar att vara isolerad och känna sig ensam skapar ohälsa på många olika sätt medan de som 

har ett socialt nätverk upplever mer gemenskap som bidrar till välbefinnande. Då isolering kan 

skapa ohälsa är det viktigt att finna lösningar för de som upplever sig som utsatta. För att ta sig 

ur sin isolering och öka sin umgängeskrets krävs en önskan och ett aktivt handlande. Hur denna 

process upplevs hos äldre finns det väldigt lite kunskap om.  

Få studier har fokuserat på hur äldre personer upplever stegen från isolering till ett ökat 

umgänge och för att stödja andra äldre i processen är det önskvärt med mer kunskap. 

Syftet med studien är att beskriva hur äldre upplever att öka sitt sociala nätverk genom 

fikaträffar och hur det påverkar deras vardag.  

 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du går på Äldrekontakts fikaträffar. Önskemålet är att få intervjua dig 
och om dina upplevelser av att öka det sociala umgänget. Intervjun kommer att spelas in på 
band. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta 
din medverkan i studien utan att ange orsak. 

Hantering av data 

Intervjuerna kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen 
gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan eventuell komma att publiceras i 
vetenskaplig tidskrift. Om resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att 
kunna identifieras. 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Jag kommer att kontakta dig inom två veckor, efter att du 

fått detta brev, för att tillfråga dig om du önskar delta i denna studie. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Maria Nord Berge, studerande  Iréne Ericsson, fil. dr. gerontologi 

xxxxxxvägen    Hälsohögskolan i Jönköping 

xxx xxx Stockholm   Box 1025, 551 11 Jönköping.  

Telefon: xxx-xxx xx xx    Telefon: xxx-xx xx xx  

Mejl: xxxxxx    Mejl: xxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Hur såg din vardag ut innan du började med fikaträffarna? 

 

Hur såg ditt sociala nätverk innan du började med fikaträffarna? 

 

Vilka är dina upplevelser av känslan av ensamhet? 

 

Vilka är dina upplevelser av att leva ensam/isolerad? 

 

Vad fick dig att gå med i fikagruppen? 

 

Vilka var dina funderingar inför att gå med i fikagruppen? 

 

Hur ser din vardag ut nu när du går på fikaträffar? 

 

Hur ser ditt sociala nätverk ut idag? 

 

Vilka är dina upplevelser av gemenskap? 

 

Vad har träffarna för betydelse för dig? 

 

Vad upplever du har förändrats sedan du började fikaträffarna? 
 

Vilka funderingar har du om framtiden gällande fikaträffar? 
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